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I : 4 7 5 - 5 - 1 9 3 4 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Askerî ve mülkî tekaüt kanunu ile memurin kanu
nunun bazı maddelerinin tefsirine dair mazbata mü
zakere ve Divanı muhasebat encümenine tevdi edildi. 

Umumî tahkim senedinin, 
Türkiye ile Macaristan arasında Ankarada imza 

edilmiş olan iadei mücrimin ve cezaî mevadda adlî mu
zaheret mukavelenamesinin, 

Türkiye ile Norveç arasında Ankarada imza edi
len; uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesinin, 

Ecnebi otomobil arabalarının tâbi olacakları malî 
mükellefiyet hakkındaki mukavelenin tasdiklerine ve 

Tezkereler 
1 — Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 

1930 senesi son hesabına ait mutabakat beyannamesi-

1 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1933 senesi bütçesinde 23 950 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/950 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçesinde münakale icrasına ve 

fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçesinin mer
but (1) numaralı cetvelde yazılı fasıl ve mad
delerinden 23 950 lira tenzil edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten-

[1] 137 numaralı matbua zaptın somundadır. 

bazı taahhüdat icrasına dair kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edildi. 

Dahiliye memurları kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının birinci müza
keresi yapıldıktan sonra, 

Divanı muhasebat kanunu lâyihasının müzakeresi
ne devam edilmiş ve cumartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Mersin Rize 

Hamdi Ali 

nin takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi (Divanı muhasebat encümenine) 

zil edilen mebaliğden 23 230 lirası merbut (2) 
numaralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve 
edilmiş ve 720 lirası da (1930 senesinde teka
ütlükleri yapılmış olan memurlara verilecek te
kaüt ikramiyesi karşılığı) namile yeniden açı
lan 34 üncü fasla tahsisatı fevkalâde olarak va-
zolunmuştur. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Zam 

F. Lira 
9 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 2 580 
RElS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 
11 Vilâyat müteferrikası 4 000 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
F. Lira 
12 Bedeli icar ve masarifi muhakeme 4 250 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

»&<i 

B Î R I N C I GELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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F. Lira 
13 Memurlar harcırahı 4 000 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
23 İnşaat ve tamirat 4 500 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
F. Lira 
26 Tedavi ve yol masrafı ile idarece 

tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 2 000 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
30 1929, 1928, seneleri düyunu kar

şılığı 1 900 
F. Lira 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bu cetvelle kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

2 — Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanu
nun 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
1/892 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Dahilî istihlak vergisi kanununun 29 mayıs 1932 
tarih ve 1994 numaralı kanun ile değiştirilen 

birinci maddesi yerine kaim kanun 
MADDE 1 — 12 haziran 1930 tarih ve 1718 

numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 29 
mayıs 1932 tarih ve 1994 numaralı kanun ile 
değiştirilen birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir: 

Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek şe
kerin kilosundan on iki kuruş ve glükozun kilo
sundan dört kuruş istihlâk vergisi almır. 

Bu kanunun neşri tarihinde faaliyetleri he
nüz bir istihsal senesini tamamlamamış olan şe
ker fabrikaları mamulâtı için bu vergi on kuruş 
olarak alınır. 

Ancak İcra Vekilleri Heyeti 1935 ve mütea-

[1] Birinci müzakeresi 42 nci inikat zaptında 
ve 116 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonun-
dadr. 

kip senelerde bu mahiyetteki şeker fabrikaları 
mamulâtma ait vergiyi birinci fıkradaki mikta
ra çıkarmağa salahiyetlidir. Şeker tabiri küp* 
kare ve toz halinde olan bilcümle şekerlere şa
mildir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3 — Muamele vergisi hakkında 1/916 numa
ralı kanun lâyihası ve Muvakkat encümenle Büt
çe encümeni mazbataları [1] 

REÎS — Efendim, birinci müzakeresi yapıla
cak maddeler arasmda muamele vergisi hakkın
da bir lâyiha vardır. Bütçe encümeninin maz
batasında varidat kanunlarına taallûk ettiği için 
müstaoelen ve tercihan müzakeresi teklifi edil
miştir, bunu reye arzediyorum, Kabul edenler... 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu teklifin leh ve aleyhinde söz söylemeyecek 
miyiz ki birdenbire reye koydunuz? 

REİS — Pekâlâ, buyurun. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

muamele vergisi kanunu perşembe günü akşam 
üzeri elimize geçmiştir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — 46 saat oldu. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Binaen

aleyh her vatandaş gibi bizim dahi istirahat hak
kımız kabul olunmak lâzımdır. Nerde kaldı ki 
elimizde mevcut Divanı muhasebat kanununun 
bakiye maddelerini okumakla meşgul olduk. 
Üzerinde bütün halkın alâkadar olduğu vergi ta
dili, vergi vazı gibi ehemmiyetli bir kanunun, 
okumadan, müstacelen ve takdimen müzakeresi
nin bu gün yapılmamasını menafii âmme namı
na teklif ediyorum. Muamele vergisi kanunu
nun bu gün çıkmasile iki gün sonra çıkması ara
sında hiç bir mâni yoktur. Binaenaleyh bende
niz müstaceliyetin aleyhindeyim. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, bu muamele 
vergisi kanununu Hükümet 24 madade olarak 
Meclise getirmiştir. Muhtelit encümende 34 
maddeye iblâğ olunmuştur. Bendenizce bu ka
nunu müstacelen çıkarmak her halde hatalı olur. 
Bu kanunun müstaceliyetle müzakere edilmeme
sini, kanunun okunması ve eyi çıkması için rica 
ederim. 

|1] 138 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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BÜTÇE En. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Arkadaşlar, dahilî nizamnamenin yetmişinci 
maddesi bu bapta pek sarihtir. Bu kanunun 
hakikaten takdimen ve müstacelen müzakeresi 
icap eden bir varidat kanunudur. Biliyorsu
nuz ki - açık söyleyeyim - bü gün ayın beşidir. 
Haziranın iptidasından evvel, hatta bir hafta 
evvel, bu kanunun Hükümete verilmesi lâ-
zımgelir. Bütçeyi bağlayabilmek için herhalde 
bunun müstacelen çıkması lâzımgelir. Bu He
yeti Celilenizin takdirine kalmış bir istir. 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim, 
muamele vergisi kanununun derecei müstace
liyeti Heyeti Celilenize evvelce arz ve izah 
edilmişti, Heyeti Celileniz tarafından da maz-
h a n tasvip olarak havale edilmiş olduğu dört 
encümenin üçünü birleştirmek suretile Muh
telit bir encümende müzakeresi kabul buyu-
rulmuştu. Müstaceliyetle müzakeresinin saik 
ve sebebi, Mazbata muharriri İhsan Beyefen
dinin izah ettikleri veçhile, bütçemizin mayıs 
gayesine kadar çıkarılması mecburiyetidir. 
Bu sebepten dolayı tercihan ve müstacelen mü
zakere edilmesi icap eden bir kanundur. 
Esasen kanun gelince, sureti umumiyede, ka
nunun müzakeresi esnasında, daha tafsilâtlı 
görüşeceğimiz gibi, şimdiden iki kelime olarak 
şurasını da arzedeyim ki kanunda büyük deği
şiklikler yoktur. Refik Şevket Beyefendi ar
kadaşımızın zannettikleri gibi, yeni bir ka
nun değildir. Esbabı mucibemizde de izah et
tiğimiz veçhile, bu kanunun tadiline sebep ba
zı muafiyetlerin bütçe zarureti dolayısile kal
dırılmasından ibarettir. Esasen kanun 20, 25 
maddeden ibarettir ve arzettiğim gibi hüküm
lerinde büyük bir değişiklik yoktur. 

Bunu, bir maddelik bir kanunla tadil et
mektense, bir kül halinde, yeni bir kanun çer
çevesi manzarası altında yaptık. Yoksa hüküm
lerde büyük değişiklik, esaslı bir tahavvül 
yoktur. O itibarla, Heyeti Celileniz kabul bu
yurursanız; encümenin müstaceliyet kararının 
kabulünü istirham ederim. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, şimdi Ma
liye vekili Beyefendi buyurdular ki, yeni bir 
kanun tedvin ediliyor. 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Tedvin 
ediliyor diye bir şey söylemedim. 

RÜŞTÜ B. (Devamla) — Efendim, biz ka
nunun müstacelen müzakere edilmesine karar 
verecek olursak, verginin miktarını tenzil ede
cek değiliz, Maliye vekili Bey endişe buyur-
masmlar. Eğer biz bu kanunu müstacelen mü
zakere edecek olursak bir defa konuşacağız. 
Şekillerde ve esasta bir yanlışlık yapacak olur
sak ikinci bir imkânsızlıkla karşılaşmış olacağız. 
Esasını değiştireceğiz diye bir endişeleri olma
sın, binaenaleyh bu şekilde hareket edecek 
olursak bütçeye de bir tesiri olmaz, haziran 
bire kadar haydi, haydi çıkarırız. Bu gün mü-

devven muamele vergisi kanunu iki sene ev
vel, 17 haziranda çıkmıştı ve haziranın bi
rinden muteber oldu. Behemehal istedikleri 
parayı bu kanun kendilerine temin edecek
tir. 3 - 4 sene zarfında dört beş defa değişti
rilen ve maalesef bütün manasile şikâyetlerin 
mevzuu olan böyle bir kanunu müstacelen çı
karmak doğru değildir. Maliyeye 15, 16 mil
yon lira vergi mevzuu olan, varidat mevzuu 
olan bir vergi kanununu çabucak çıkarmanın 
mahzurlu olacağını tekrar arzederim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bu hususta müzakereye lüzum yoktur. Nizam
name gayet sarihtir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Deminki ma
ruzatım yanlış anlaşılmış veyahut yanlış arzet-
mişim. Yeni bir kanun yapacağız demedim. Ar-
zedilen kanunun yeni esasları ihtiva eden bir şey 
olmadığını, buradaki esasların vergi muafiyet
lerinin tahdidine müteallik olduğunu, bütçe va
ziyeti itibarile yapılan bir tadilden ibaret bulun
duğunu arzetmiştim. Yoksa yeni bir kanun 
demedim. Diyorlar ki; tetkika vakit bulmak 
için bunu tehir edelim. Maaşşükran arzedeyim 
ki, kendileri, Muhtelit encümende, hiç bir cel
sesi müstesna olmamak üzere, bulundular ve bu 
kanuna karşı büyük bir alâka gösterdiler. Bi
naenaleyh müsaadelerini istirham edeceğim. 

REİS — Hakkı Tarık Bey söz istiyor musu
nuz? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bendeniz, 
demin, bilvesile arzetmiştim. Nizamname, bu 
mesele üzerine münakaşa açılmayacağı hakkın
da gayet sarihtir. Müstaceliyet talebi tahrirî 
olarak yapılır ve reis tarafından reye kona
rak müzakeresiz işarî reyle kabul veya reddedi
lir. Böylece müzakerenin lüzumsuz olduğunu 
arzettikten sonra bu meseleye müteallik olmak 
üzere başka bir noktai nazar arzetmek isterim. 
Müstaceliyet kararının lehinde veya aleyhinde 
bulunanlar bu ikinci müzakere hakkındaki hü
kümleri hatırladıkları zaman kendilerini tatmin 
edici bir hüküm elde etmiş bulunurlar. Şimdi 
müsaadenizle (76) ncı maddeyi okuyayım: 

« Madde 76 — Bir kanun lâyihası veya tekli
finin beş günden evvel ikinci defa müzakere edil
mesini esbabı mucibe serdile ancak Hükümet ve
yahut ait olduğu encümen tahriren teklif ede
bilir». 

Farzedelim ki, burada müstaceliyet teklifi 
kabul edilmemiş olsaydı eğer hakikaten Maliye 
Vekili Beyefendinin işaret buyurdukları gibi 
fevkalâde müstaceliyet meselesi mevzubahs ise 
beş gün tamam olmadan Hükümet veya encümen 
bunun ikinci defa müzakeresini isteyebilir. Zan
nediyorum ki, bu takdirde Rüştü Beyefendinin 
de maksadı hâsıl olur. Şu müstaceliyet teklifle
rinden, müstaceliyet kararlarından meclisler 
uzak dursa zannediyorum ki, çok daha yerinde, 
salim bir karar ittihaz edilmiş olur. Madem ki 
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elimizde yine beş g*ün zarfında müzaikere etmek 
imkânı vardır. Ö halde bir kıraatten başka bir 
şey olmayan bu müzakereleri fazla bir külfet 
telâkki etmek doğru olmaz. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Efendim, ar
kadaşlar mademki müstaceliyet aleyhindedirîer. 
Ayni zamanda bunun çabuk çıkarılması arzu 
olunuyor. Bunu tercihan müzakere edelim. Beş 
gün sonra bir daha müzakere olunur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, 934 
senesi varidaıt bütçesinin muamele vergisi kıs
mında bu tadil dolayısile 2 300 000 lira muham
men ve tabiî tahminin fevkinde bir rakam koy
muştur. Bu 2 milyon 3 yüz bin lira, bu gün tas
vibinize arzedilen kanunun vereceği neticeye 
bağlıdır. Biliyorsunuz ki 1 haziran 934 tarihin
de bütçenin Hükümete verilmesi lâzımdır. Bütçe
nin varidat kısmının tetkikına bu bir iki kanun 
dolayısile başlanamamıştır. Bütçe, encümenden 
çıktıktan ve tevzi edildikten sonra Heyeti Umu-
miyede müzakere edebilmek için, biliyorsunuz 
en aşağı beş gün geçmesi lâzımdır. Bunların ni
hayet 31 mayısa kadar ikmali icap eder. Bu iti
barla kanunun müstacelen ve tercihan müzake
resi muktazidir. Takdir Heyeti Celileye aittir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Hakkı Tarık Bey arkadaşımızın noktai nazarı ka
bul olunduğu gün, müstaceliyetin lüzum veya 
ademi lüzumu hakkında karar almakta mesele 
yoktur. O zaman reis teklifi reye koyacak, ka
bul edenler ellerini kaldırsından ibaret kalacak 
ve kabul olunacak. Müstaceliyet kararının ol
maması, bir kanunun iki defa müzakere esasını 
haleldar etmediği halde, Meclisin bunu çabuk 
çıkarmasına mâni olmayacak. Halbuki Hakkı 
Tarık Bey arkadaşımıza şunu hatırlatırım: 

70 inci maddenin ikinci fıkrası: Bir lâyiha 
veya teklifin yalnız bir defa müzakeresile ik
tifa edilmesi için Meclisin kabul edeceği esaslı 
bir sebep olmadıkça müstaceliyet kararı veril
mez, diyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜKER
EEM B. (İsparta) — Bundan daha esaslı sebep 
olur mu? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, şimdi müstaceliyetin kabul edilmiş 
olması için Meclisçe kabule şayan esbap olmak 
lâzımdır. Dermeyan edilen esbap Meclisçe ka
bul edilmiş olmak için, üzerinde mutlaka mü
zakere cereyan etmesi lâzımdır. Bir kanunun 
iki defa müzakeresinin hikmeti malûmunuzdur. 
Başka memleketlerde beş defa dahi müzakere 
olunur. Türkiye de iki defa müzakere olunuyor. 
Bunun sebebi ise kanunun üzerinde esaslı tetki-
kat yapmak, millet üzerinde tatbik edeceğimiz 
kanunun çok iyi neticeler verebilmesi için, hiç 
olmazsa iki defa müzakere ederek üzerinde çok 
düşünmüş olmak içindir. Müstaceliyetin lüzum 
veya ademi lüzumu hakkında müzakere açılma
masını istemek, onun iyice tetkikim istememek 

oluyor ki, bu teklif doğru olamaz. Perşembe 
günü akşam üzeri tevzi edilen ve tetkik için 
üzerinden zaman geçmeyen bir kanunun , bu 
gün için müzakere edilmesi ve çıkarılması, mil
let namına yapılacak bir iş üzerinde, mükel
lef olduğumuz tetkikatın noksan yapılmış olması 
demektir. Bu gün müzakere edilmemesini ve ge
lecek inikada kalmasını teklif ediyorum. 

Ruznamede takdimen ve tercihan müzakere 
edilecek bir kanun olmadığını ve bu gün için Di
vanı muhasebat kanunu ile meşgul olacağımızı 
zannediyordum. Bir de Meclise gelip bakıyo
rum ki, ruznamenin 6 ncı sıra numarasında mu
kayyet bir kanunun müzakeresi var. Dosyasın
da kanunları muntazaman taşıyan ben, okuyabil
mek için o kanunu daha yanıma alamadım. Bun
ları vazife olarak telâkki ettiğimize göre, takdi
men ve müstaceliyetle müzakere edilmesi için ev
velâ müstaceliyeti karar altına almalı, ondan son
ra, ikinci teklif olarak ta, ya Hükümet veya en
cümen tarafından, takdimen müzakeresi talep 
edilmelidir. Şimdi encümenin yaptığı gibi müs
taceliyet ve takdim keyfiyetlerini ayni zaman
da ve ikisini birden bir reyle halletmek doğru 
olamaz. Onun içindir ki bendeniz, gerek müsta
celiyetin ve gerek takdim ve tercih meselesinin 
bu gün müzakere olunmamasını ve bu işin bu 
kadar müzakereden sonra pazartesi günü mev-
zubahs olmasını rica ediyorum. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
müstaceliyetle ve takdimen müzakere meselesi
nin bir defada reye konulamayacağı, Refik Şev
ket Beyefendinin işaret buyurdukları cihet, va
rittir. Yalnız kendilerinden bir noktada ayrılı
yorum. Bendeniz esbabı mucibesiz bir müstace
liyet teklifinde veya esbabı mucibesiz takdimen 
müzakere teklifinde bulunulsun diye bir şey söy
lemiş değilim ve esasen böyle bir şeyi makul de 
görmem. Nizamnamenin 70 inci maddesi Mecli
sin kabul edeceği müstaceliyet kararlarında esas
lı bir sebep olması lâzımgeleceğini söyler. Bu 
doğrudur. Fakat, 71 inci madde bu müstaceliyet 
karan olsun mu olmasın mı meselesi üzerinde 
müzakere olunamayacağını açıkça arzeder. 

Bunu niçin hatırlatmış oluyorum: Arkadaş
lar müstaceliyetle olmasını kabul etsinler diye 
de^il, maddeyi huzurunuzda zikretmiş olmakla 
demek istiyorum ki; vakıa müstaceliyetle müza
kere noktasını kabul etmek isteyen arkadaşlar 
veya Vekil Beyler kendilerini tatmin için baş
ka bir maddeden istifade ederler. Fakat müs
taceliyetle müzakere meselesinden daima çekin
gen duralım. Bunu söylerken Refik Şevket Bf. ve 
Rüştü Bf. arkadaşlarımın noktai nazarlarına ta
mamen iltihak ederim. Biz ikinci bir madde ile 
bu salâhiyeti muhafaza ediyoruz. Bu salâhiyete 
istinaden müstacelen müzakereye taraftar olma
yalım. Fakat icabında müstaceliyetle tekrar 
müzakeresi için elimizde ahkâm vardır, diyorum. 

Çünkü müstacelen müzakeresi kabul edilme-
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dikçe takdimen müzakeresi kabul edilemez. Bu 
noktai nazardan bu lâyiha iki defa müzakere 
edilecektir demektir. Amma iki defa müzakere 
edilecektir demek behemehal 5 - 6 gün sonra 
tekrar müzakere edilecektir demek değildir. 
Hükümet veya encümen isterse yine esbabı mu-
cibeli ve tahrirî bir teklifle, hatta ertesi gün, ya
ni ikinci bir içtimada derhal müzakere edilebilir. 
Yani buna imkân vardır. Yoksa bendeniz de 
iki arkadaşımın müstacelen kanun çıkarmak 
noktasından gösterdikleri çekingenliğe iştirak 
ediyorum. İki tarafı tatmin için bu noktai na
zarı arzettim. (Reye, reye sesleri). 

REİS — Açık reye konulan kanuna rey ver
meyen zevat lütfen reylerini versinler... 

Rey toplanması bitmiştir. 
MALÎYE VEKÎLt FUAT B. (Elâziz) — 

Efendim, bendenizin arzım behemehal bu gün 
bu kanun her şeye takdimen ve tercihan müza
kere edilsin, bunda musir değilim. 

Bendenizin arzım böyle iki defa müzakereye 
tâbi tutulmak suretile uzun müddet teahhür 
etmemesi yolundadır. Beyefendiler de diyorlar-
ki okunsun. Arzu buyurulursa bu gün müstace
liyet teklifi Heyeti Celilece kabul edilir. Tak
dimen teklifimizden sarfınazar ederiz. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bir defa konuşulması
nı istemiyorum, iki defa konuşulmasını istiyo
rum. Esbabı mucibemi arzedeceğim. (Reye, reye 
sesleri). Efendim, Bütçe encümeni Reis vekili 
Beyefendi dediler ki, 10 bin liralık bir muafiye
tin ve daha bir iki muafiyetin kaldırılmasile 
2 300 000 liralık bir varidat mevzuudur. Bu 
itibarla mühimdir. Müstacelen konuşalım. Ka
nun lâyihasının tetkik edildiği Muhtelit encü
mende bir kaç maddesine bendeniz muhalif kal
mıştım. Diğer encümenlerde de bir kaç arka
daşın muhalif kaldıkları maddeler vardır. Hal-
bu ki bu hususta kendilerile görüştüğüm arka
daşları endişeye sevkedecek bir nokta yoktur, 
müstacelen bir defa konuşacak olursak onda 
bir mahzur olacağından endişe ediyorum. îki 
defa konuşalım. İsterse bu gün ve pazartesi, is
terse pazartesile perşembe günlerinde. 

REÎS — Bütçe encümeni mazbatasında.... 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Söz istiyo

rum. 
REİS — Müsaade buyurun efendim. Sizin ka

dar ben de bilirim. 3 defa söz söylediniz. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Tabu daha 

fazla bilirsiniz. Reisimizsiniz. 
REÎS — Refik Şevket Beyefendinin buyur

dukları gibi nizamnamei dahilî mucibince gerek 
müstaceliyet ve gerek tercih teklifi ayn ayrı re
ye konulacaktır. Fakat Bütçe encümeni her iki
sini bir mazbatada yazmıştır. Evvelâ müstace
liyet teklifini reye arzedeceğim, kabul edilmez
se bittabi tercihan teklifi reye konmaz . Müsta
celiyet teklifini reye arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmeyen

ler . . . Anlaşılmamıştır. Kabul edenler lütfen 
i ayağa kalksınlar. Etmeyenler . . . Kabul edilmiş

tir. 
Tercihan müzakereyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
HASAN VASIF B. (İstanbul) — Muamele 

vergisinin yolsuzlukları hakkında yapılan şikâ
yetler o kadar tevali etti ki 4 üncü defa olarak 
kanunun tadiline lüzum görülüyor. Halbuki ka

nunlarda en mühim şart adalettir. Fakat bu adalet 
yalnız kanunun tedvin ve ahkâmında değil, tat
bikatında temin edilmiş olmalıdır. Maatteessüf 
bu kanunun tatbikatında yapılan yolsuzluklar 
pek aşırı olduğu için her defa bir tadile lüzum 
görülüyor. Bu kanun da bu ümniyeyi temin mak-
sadile teklif edilmiş ise de bu yolsuzluklara mâ
ni olacak ahkâmı cami değildir. Yalnız bunun 
içindeki hüküm bir takım muafiyetlerin ilgasın
dan ibarettir. 

Halbuki bu bir maddei muaddele ile yahut 
müzeyyele ile teklif edilebilir. Asıl kanunun 
ıslahına ait olan kısımlar esaslı surette tetkik 
edilerek altı ay sonra sevkedilebilir. Halbuki 
bu kanun esaslı tetkik edilmezse yolsuzluklar 
kemakân devam etmiş olacaktır ve altı ay 
sonra tadil için yeniden buraya gelecektir. Bir 
kanunun tedvini yalnız bir kaç muafiyetin ilga
sı değildir. Asıl mesele onun tatbikatmdaki 
yolsuzlukların kaldırılmasıdır. Bu temin edilir
se o vakit bu varidat bir misli, belki iki misli 
artacaktır. Vergilerde en ideal şey, adaletin te
mini noktai nazarından, bilvasıta olan vergiler
dir. Meselâ inhisarlar ve gümrükler. Bunda 
mükelleflerle memurlar doğrudan doğruya kar
şılaşmıyorlar. Sonra bina vergisinde memleke
tin mühim bir kütlesi bu vergi ile mükelleftir. 
Fakat mükellefin üzerine düşen senede 100, 500, 
1 000 liradır. Bu 1 000 lira üzerinden olacak 
yolsuzluklar gayet mahduttur. Bu mükellefler 
senede ancak bir defa maliye memuru ile kar
şılaşırlar ve bu 1 000 liradan bir kaç yüz lira 
indirildiği takdirde bunda Hazinenin zararı az
dır. Halbuki muamele vergisinde mükellefler 
her zaman memurlarla temastadırlar ve burada 
olacak yolsuzluk yüzünden bir çok gayrimeşru 
rekabetler ve ahlaksızlıklar tevellüt edebilir. 
Bu gün bu kanunun ahkâmı üzerinde son derece 
dikkatli bulunmak lâzımdır. Öyle bir usul 
bulmalıdır ki, bankadaki kasa memurunun açı
ğı ayni günde belli olursa bu işte de suiistimal 
yapan memur seri olarak meydana çıksm. Bu
radaki yolsuzluk, iş muhtelif ellerden geçtiği 
için daha ziyade olur. Burada memurları tenzih 
etmek isterim. Bu memurlar masum bir çocu
ğun doğduğu gibi ilk defa vazifeye masumane 
başlarlar. Bilâhare mükelleflerin bir çokları ile 
anlaşırlar ve bilfarz 50 000 liralık bir vergiyi 
30 000 liraya tenzil ederler, burada Hazine 20 
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bin lira zarar eder. Bu memur bir kaç bin lira 
kazanmak için mükellef ile memur arasında ta
bu bir pazarlık olabilir, bunlar bertaraf edilmek 
için yeni kanunda itiraz maddeleri üzerinde bir 
takım heyetler konmuştur. Fakat bunlar bizim 
işittiğimiz itirazlardır ki esasen bunlarda suiis
timaller olmıyor, asıl yolsuzluklar itiraz edil
meyen yerlerde yapılıyor. Meselâ mükellef bir 
beyanname veriyor, şu kadar sattım diyor, 
fakat bu beyanname memur ile mükellef arasın
da kalıyor ve bilâhare tetkik edilmiyor. 

Halbuki gümrüklerde böyle değildir. Bir 
tüccar malı çıkardığı zaman verdiği beyanname 
aynca da merkeze gelir ve burada da tekrar 
tetkik edilir. Halbuki şubelere verilen beyan
nameler şubede kalır, meselâ orada yüz kuruş 
gösterilen vergi ötede iki yüz kuruş gösterili
yor. Halbuki bu beyannameler sonradan tetkik 
edilecek olsa bu fazlalar göze çarpar. Bunlar 
büyük bir yekûn tutmaktadır. Demin de ar-
zettiğim gibi bu yolsuzluklar mühim bir yekûna 
baliğ oluyor. Piyasada da bir çok tesirler gös
tererek, en doğru fabrikaları bile kerhen yol
suzluğa sevkediyor. Mükellef ve tacirler bu 
kanundan memnundurlar, şikâyetleri; herkes 
için bir olarak tatbik edilmemesindedir. Yük
sekliğinden kimsenin şikâyeti yoktur. Her mü
kellef Devletin tekâlifine iştirak etmek istiyor. 
Yalnız elverir ki adilâne tatbik edilsin. Eğer 
bu kanun iyi bir şekilde tatbik edilecek olursa, 
memleket piyasasında yolsuzluk bertaraf edilmiş 
olacak, varidat ta bir, hatta iki misli artacak
tır. 

Bu hesaplar zannedildiği gibi görülmüyor. 
Verginin teminindeki ve tatbikattaki müşkülât 
bertaraf edilmez endişesi varit olmasın. Öyle 
bonmarşeler vardır ki bin bir eşya satıyorlar, 
fakat hesaplarının düzgünlüğünden bir santim 
bile zayi olmaz. Bilhassa rica ediyorum ki 
6 ay sonra yine bu şikâyetlerin tevali etti
ğini görmeyelim. Binaenaleyh maliye esaslı 
bir surette tetkik etsin ve yolsuzlukları berta
raf edecek ahkâmı haiz olarak getirsin. Mua
fiyetlerin ilgasını istiyorlar; bu nihayet bir 
madde ile yapılabilir. Fakat, şikâyetlerin 
önünü alabilecek tam bir şekilde bir kanun çı
karabilmek için diğer maddelerini Hükümete 
iade edelim, gelecek devrede getirsinler. Bu
nun için bir takrir takdim ediyorum. Kanun mü
himdir, bunun getireceği varidat diğer varidat
lardan fazladır. 20 milyona kadar varidat ala
cağız; binaenaleyh Hükümete iadesini teklif edi
yorum. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, evvelâ bir 
noktaya temas edeyim. Vasıf Bey kardaşımız 
bu kanunun geriye gitmesini istiyorlar. Ben 
hem eski, hem bu yeni kanunu iyice tetkik et
miş bir arkadaşınızım. Bu, eskisinden daha iyi
dir. Eskisi bir saat evvel kaldırılmalıdır. Bu 
kanun her halde daha iyidir. Bununla beraber i 

I bu kanunun noksanları da vardır. Çünkü edin
diğim kanaate göre, bu işleri en güzel bir şe
kilde tanzim edebilecek tedbirler vekillerimiz ta
rafından henüz alınmaktadır. îktısaıt Vekili 
Beyefendi sanayi noktasından işi tanzim etmek 

' için bir çok tedbirler almaktadır. Bir taraftan 
da Maliye Vekili Beyefendi bu günkü iktisadî 
ihtiyaçlarımıza göre bazı tedbirler almakta ol
duklarını söylediler. Ümit ederim ki ileride da
ha güzel ve daha iyi malûmatla Meclisi Âlinize 
gelinecektir. Yalnız bu kanunda benim muhali
fim diye imza ettiğim 7 - 8 madde vardır. Bun
ların heyeti umumiyesi hakkında konuşmadan 
evvel, bazı noktalar arzedeceğim: 

Bu kanunun bazı fıkra ve maddelerile, Dev
lete, vergi tezyit etmek salâhiyeti verilmektedir. 
Teşkilâtı esasiye kanunumuzun (85) inci madde
sinde (Vergiler ancak bir kanunla tarh ve ciba-
yet olunabilir) diyor. Ancak kanunla tarhedilir 
deyince (ancak) kelimesi üzerinde durmak mec
buriyetindeyim. Ancak kanunla tarhedilir de
yince, ancak kelimesinin bir kıymeti mahsusası 
olmak lâzımgelir. Vergiler kanunla tarhedilir 
deyince» kanun yanarsınız, Hükümete devreder
siniz, Hükümet o kanunla vergileri tarheder. 
Ancak kanunla deyince, Hükümete vergi üze
rinde oynamak salâhiyeti verilemez, manasmı çı
karırım. Bu vergide, vergi nisbeti % 10 dur. 
Malûmu âlilerhüzdir ki muamele vergisi evvel
ce yüzde 6 olarak alınmakta idi. Sonra görülen 
lüzum üzerine bu nisbet bir kanunla yüzde ona 
çıkarıldı. Fakat bu kanunda da yüzde 10 de
nilmektedir. 

Fakat yeni bir madde ile Hükümete veril
mekte olan salâhiyete binaen, bu nisbet, ha
zan % 11 e, bazan % 12 ye, 15 e, hatta 17 ye 
çıkarılmak suretile çok oynak bir şekle ifrağ 
edilmiş olacaktır. Kanundaki ruh ve vaziyet bu
dur. Teşkilâtı esasiyemizdeki kaydin sarahatine 
göre bu nisbetler, ancak kanunla tayin edilir. 
Binaenaleyh bu sarahat karşısında bunu Hükü
mete bırakmamalıyız. Bu noktaların âlim ve 
profesör hukukçu zevatımız tarafından burada 
halledilmesini istiyorum. Ondan sonra kanunun 
heyeti umumiyesi üzerinde söylemek isteyece
ğim sözler vardır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 

Efendim, muamele vergisi kanunu hakkında söz 
söyleyen Vasıf Beyefendi bu kanunun muntazam 
ve eyi bir tetkik mahsulü olmadığından dolayı 
bunun yalnız portresi her ne ise onu kabul ede
lim de diğer kısımları Hükümete iade edelim de
diler. Cevap vermek için müsaade ederseniz mu
amele vergisinin geçirdiği safahat hakkında ufak 
bir tarihçe arzedeyim: 

Harbi umumî içinde; ve harbi umumiyi ta
kip eden senelerde, bütçe zarureti üzerine, şifr 
daffer vergisini kabul ve tatbik etmiş olan mil
letlerden bu vergi sistemi alınmış ve muhtelif 
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istihalelerden sonra son şeklini aldı. Aşarın il
gası üzerine, mahsulâtı arziye vergisi kondu. Bir 
sene yaşadı. Sonra 926 senesinde vazolunan di
ğer vergilerle beraber umumî istihlâk vergisi de 
kabul edildi. O vergi yapılan her satış üzerinden 
ve satış nisbetinde, pul yapıştırmak suretile alı
nıyordu. Bu da bir sene yaşadı. Umumî şikâ
yetler üzerine 927 senesinde tadil gördü. Yapı
lan bu tadile göre muamele vergisi oldu. Sebe
bi de her muamelede bu pul külfetinin yapılma
ması idi. Her şeyin asgarisi hesap edilsin, ona 
göre tahsil olunsun dendi. İthalât ve ihracat eş
yaları hini ithal ve ihraçlarında ve dahilî ima
lâtta hini imalde bu vergi alınıyordu. Bu su
retle ihdas edilen vergi 930 senesine kadar ya
şadı. 930 senesinde ihracatı teşvik maksadile 
bazı ziraî mahsulâtın hini ihracında muamele ver
gisi alınması kaldırıldı. Umumî olarak, mem
leketin iktisadî hayatının vergi faaliyetlerile 
telifi nazarı dikkate alındı ve sanayi üzerinde 
müessir olan vergi tazyikleri varsa onların da 
tahfifi nazarı dikkate alındı. Umumî olarak 
vergiler üzerinde bir revision yapıldı. O meyan-
da, 931 senesinde, iktisadî hayatımızın inkişafı 
maksadile, muamele vergisi üzerinde de tahfif 
tedbirleri alındı. Meselâ müessesatı sınaiyenin 
ilk cirolarında 10 000 liraya kadar olan muafi
yet, keza mamul maddelerin mevaddı iptidaiye-
leri üzerinden alınan % 20 - 40 nisbetindeki ver
ginin tenzili gibi ahkâm kondu. Bazı ihracat eş
yası üzerindeki muamele vergileri büsbütün kal
dırıldı. Muamele vergisi % 6 idi. 932 senesin
deki bütçe zarureti dolayısile % 10 a çıkarıldı. 
32 de olan tadil de budur: 

32 ve 33 seneleri bu suretle geçti. 34 e gi
rilirken bütçe vaziyetimiz tıpkı 32 senesi gibi 
yeniden bazı menabi aramağa bizi icbar etti. Va
ridat membalarını gözden geçirdiğimiz zaman 
umumî istihlâk vergilerinin en mühimlerinden 
birini teşkil eden muamele vergisini dahi naza
rı itibare aldık. 

Şurasını evvel beevvel arzetmeliyim ki, bü
tün vergi tarhiyatında, yalnız malî cepheden dü
şünmekte değiliz. Daimî olarak, her hangi bir 
vergi tadili yaparken iktisadî hayat üzerindeki 
tesirini ve iktisadî hayatı sakatlamayacak bir 
mahiyette olmasını derpiş ettik (Bravo sesleri). 

Buradaki tadilâtta dahi ayni suretle hareket 
ettik. 31 senesinde Türkiyenin sanayi nokta
sından vaziyetile 33 senesi nihayetindeki vaziye
ti arasında mühim farklar olduğunu tasdikte 
Heyeti Celile tereddüt etmez zannederim. 31 de 
teşekkül halinde bulunan sanayiimiz bugün ta-
azzuv etmiş, semerelerini vermeğe başlamış bir 
vaziyettedir. Evvelce mevaddı iptidaiye ihraç 
edip mevaddı mamule ithal etmek gibi iptidaî 
vaziyette bulunan Türkiye bu gün, muhtaç ol
duğu eşyanın büyük bir kısmını kendi mevaddı 
iptidaiyesile dahilde imal suretile, ziraî ve sınaî 
bir mevkie çıkarmış olmasında tereddüt edecek 

hiç bir arkadaşımız yoktur. Binaenaleyh o za
man sanayiin mazhar edilmesi lâzimeden adde
dilen himayelerden mühim bir kısmının bu gün 
idamesine ihtiyaç kalmayacak kadar sanayiimiz 
şayanı şükran bir derecede inkişaf etmiştir. 
Artık gümrükten ve teşviki sanayi kanunile 
yapılan himayelerden başka bir de muamele ver-
gisile bir himayeden vareste kalmış olduğundan 
zannederim ki hepimiz müttefik bulunuyoruz. 
Bittabi tekmil sanayi için değil. Binaenaleyh 
arzettiğim noktaları nazarı dikkate almak su
retile bu günkü muamele vergisinden başlaya
rak bütçe noktasından bir çok tadiller yaptık. 
Meselâ 10 bin liraya kadar muafiyetleri ve istis
naları gözden geçirerek hangilerinin çıkarılması 
lâzraıgeldiğini düşündük ve mevaddı iptidaiye-
ler hakkında bazı işler yaptık, yine tekrar edi
yorum ki; yapılanların hepsinde İktisat vekâle
tinin sanayi şubesi ile itilâf edilmiştir ve bu
nun sanayii zedelemeyeceğine kaniiz. Binaen
aleyh sırf bu noktadan kanunun şu istisna mad
delerini, ciro muafiyetlerini kaldırmak suretile 
huzurunuza getirmekle işe başladık. Fakat bu
nu yaparken, demin bilmünasebe arzettiğim gi
bi gördük ki elde bulunan kanunun 10 - 12 mad
desinin, belki daha fazlasının tadili mecburiyeti 
vardır. Filân madde tadil olundu, filân madde 
böyle oldu desoyclik' hoş bir şey olmayacaktı. 
Bıı bir, ikincisi; Rüştü Beyefendinin de işaret 
ettikleri veçhile, böyle yalnız vergi noktasından 
kanunu tadil ederken sırf onunla kalmadık. 
Muamele vergisinde mevzubahs olan suiistimal
lere, adaletsizliğe mâni olabilecek, hatırımıza ge
len tedabiri buraya sıkıştırmağı faideli bulduk. 
Binaenaleyh kanunda, verginin gerek tarh ve 
tahakkukunda ve gerek itiraz ve tahsilinde mü
him addolunacak derecede, Rüştü Beyefendinin 
ifade buyurdukları veçhile, eski kanuna nazaran 
çok evi denebilecek kadar tadilât yapıldı. Bun
lar maddelerin müzakeresinde daha eyi anlaşı
lacaktır. İşte bu saikledir ki muamele vergisi ka
nununu tadile başlamışken, arzettiğim esbap
tan dolayı, kanun bu şekilde huzuru âlinize gel
miştir. Bendenizin demin arzım, gönül ister ki 
mümasil olan memleketlerde şu kanun hakkın
da bu günkü mevzuat her neyse bunlar etraflı 
olarak tetkik edilsin, sureti mahsusada bir 
komisyon teşkil edilerek eski tatbikattan alı
nan neticeler tetkik edilip ona göre kanun tan
zim edilsin. Bu daha faideli olurdu. Sureti 
mahsusada tebarüz ettirmek istedim ki ; gelen 
kanun bütçe noktai nazarından arzedilmiştir. 
Fakat yine tekrar ediyorum; böyle olmakla be
raber, hiç bir nokta nazarı itibare alınmamış de
ğildir. En ziyade muarız mevkiinde bulunan 
Rüştü Beyefendinin itiraf ettikleri veçhile eski 
kanuna nazaran bu kanun eyi denilebilecek dere
cede bir vasıf iktisap etmiştir. 

Verginin muafivsti esasını değiştirmeği da
hi düşünmedik değil. Orasını bilmünasebe ar-
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zettim. Beyanname usulü yerine acaba başka 
bir usul ikame etmiş olsak daha eyi olmaz mı? 
Bununla da meşgul olmadık değil. 

Meselâ, maktuiyete raptetmek şekli veva bi
na vergisinde olduğu gibi iradı gayrisafi üze
rinden vergi almak şekillerini de düşündük. 
Fakat bu usullerin her birinin tetkiki neticesin
de ; en ziyade beyanname usulünü daha faydalı 
ve daha az mahzurlu olduğu neticesine vardık. 

Münasebeti gelmişken şurasını da arzedevim 
ki, maktuiyet usulünün en hararetli müdafii 
olan Rüştü Bey arkadaşımızdır, gerek kendile-
rile ve gerekse muhtelif erbabı sanayi ile görüş
tük, onlarla yaptığımız tetkikatm neticesinde 
bununda bir çok mahzurlarını görerek, beyan
name usulünün en muvafık olacağı kanaatine 
vardık. Maktuiyeti tesis edebilmek için uzun 
bir müddet zarfında bir sanayi müessesesinin 

imalâtının vasatisini bulmak ve yevmi imalâtının 
kezalik vasatisini bulmak, bu bulunacak vasati
lerle saati mesai arasında bir münasebet tesis 
etmek ve ondan sonra da saati mesai harici vu
ku bulacak faaliyetler için de kezalik bir miktar 
tesbit etmek ve bütün bunları yaptıktan sanra 
yine ve acaba bu işler doğru yapılıyor mu di
ye her fabrikanın başına bir murakıp kontrolör 
dikmekle bu hal zannedildiği gibi kolay berta
raf edilemez. Ne o memur malûmatı tamme sa
hibi olacak, ne de mükellefler o iş için oraya 
gidecek. Yani diğer usulleri daha mahzurlu 
gördük. 

îradı gayrisafi üzerinden vergi almak nok
tasında, adaletsizlikten daha zivade uzaklaşıl-
dığını gördük. Bu noktalar hakkında dahi ar-
zetmek istiyorum ki, zaman kısa olduğundan 
iyice tetkikat yapılamamıştır. Zaman müsait 
olursa o zaman gerek bu ve gerek başka kanun
lar üzerinde tetkikat yaparak, huzuru âlinize 
geleceğiz. Kanunları tetkik meselesi; nihayet 
tatbik meselesidir. Bunu müfettişlerimiz tetkik 
etmektedir. Bu kontrolü daha metodik bir şek
le kovmakla halletmek mümkündür. 

Rüştü Beyefendinin telmih etmiş oldukları
na, yani vergi vazı salâhiyeti ancak heyeti teş-
riiyeye ait olup Hükümete ait değildir dedik
lerine gelince: Bir mevaddı iptidaiye cetveli var
dır, eski kanuna nazaran Maliye ve İktisat 
vekâletlerince müştereken bu cetvel tanzim ve 
her sene bütçe kanunu ile beraber Meclisi Âliye 
takdim edilir. Burada müzakere neticesinde 
ne yolda tesbit edilirse ona göre çıkar. 

Bu cetvelin bidayeten Meclise gelip bir sene 
içerisinde lâyetegayyer bir vaziyette cıkmasm-
dansa, ihtiyaca göre tadil etmek salâhiyetinin 
Hükümete verilmesini Muhtelit encümen tesbit 
etmiştir. Binaenaleyh buna ait cevaplarım da 
kendilerine aittir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında vazi
yeti maliye dolayısile biz, bu tadilleri yaptık. 
Onun neticesinde bazı faydalı hükümler koyduk. 

itiraz hususunda, takip hususunda, mükellefle 
tahakkuk memurunu yalnız basma bırakıp ta ne
ticede hazinenin ve mükellefin zararını mucip 
olmayacak bir çok tedbirler ittihaz ettik. İtiraz 
komisyonlarını idarî bir mahkeme haline getir
dik. Binaenaleyh bu kanun, eskisine nisbetle 
çok mütekâmil bir hale gelmiştir. Son sözüm; 
bütçemizin varidat kısmına mühimce bir varidat 
temin edecek olan bu kanunun heyeti umumi
yesi hakkındaki müzakerenin kâfi görülerek 
maddelere seçilmesini rica etmektir . 

MUVAKKAT E. NAMINA SAİT AZMİ B. 
(Kayseri) — Vasıf Beyefendinin izahatları hak
kında değil, Rüştü Beyefendinin teklif ettiği 
husus hakkında izahat vereceğim. Memlekette 
imal edilen mamulâttan muamele vergisi alına
caktır. Bu vergi bazan tam mamul, bazan nim 
mamul mevattan almıyor veyahut iptidaî mad
de olarak memlekete geliyor, gümrüğe 
gelirken bu mevaddı iptidaiye bir defa 
muamele vergisine tâbi tutulacaktır. Son
ra memleketteki her hangi bir sanayi mües
sesesinde nim mamul bir hale konulduğu za
man satılığa çıkarılırken bir muamele vergi
si daha veriyor. Üçüncü bir fabrikada bu me
vaddı iptidaiye diğer bir şekle konulduğu za
man tam kıvmeti üzerinden muamele vergisi 
alındığı takdirde mükerrer muamele vergisi al
mak icap ediyor. Bu halin önüne geçmek için 
mamulâtm kıvmetinden, mevaddı intidaive ola
rak bir miktarın tenzili icap ediyor. Nitekim 
bu gün de tatbik edilmekte olan muamele vergisi 
kanununda ayni hüküm mevcuttur. Hükümet 
bu defa bu kanunun tadilini teklif ederken, bu 
fıkrayı kaldırmış, manzuru âliniz olduğu veç
hile, lâvihanm sonuna bir cetvel ilâve etmiştir. 
Bu cetvelde hangi sanavi mamulâtı kıymetin
den ne miktarda tenzilât yamlacağrnı matbu 
bir liste halinde göstermiştir. En evvel bu mat
bu listeye itiraz eden Rüştü Bey arkadaşımız 
olmuştur. Encümenimizde, iki tarafın da iştirak
lerine sebep sudur. Burada bes altı veya sekiz su-
bei sanayi gösterilmiş ve onlardan tenzil edi
lecek miktar tesbit edilmiştir. Halbuki memle
kette mevcut olan sanavi bu listede yazılı olan 
sanayiden ibaret değildir. Bu gün her hal
de memlekette bu listede gösterilenden daha 
çok sanayi zümresi vardır. Sonra sanayileşmek 
ve millî sanayii daha ziyade tevsi etmek iste
diğimiz bir devirde bunu tahdit etmek imkânı da 
yoktur. Bunu nazarı itibare alan heyet, eski 
kanundaki hükmü ipka etmiş, İktisat ve Mali
ye encümenlerinin müştereken tanzim edecekleri 
bir mevaddı iptidaiye cetvelinin, Heyeti Vekile 
kararile ilân edilmesi esasını kabul etmiştir. 
Bunun teşkilâtı esasiye ile bir alâkasını görmü
yorum. Mutherem üstadımız Mustafa Şeref 
Bey izah buyursunlar. 85 inci maddenin ikinci 
fıkrasile, belediyeler tarafından, idarei hususi-
yeler tarafından teamülen alınmakta olan vergi-
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lerin istifasına müsaade olunmuştu. Nitekim bu 
gün belediyeler bir çok tekâlifi kendileri tayin 
ederler. Verginin esası kanunda dahildir; da
hilî sanayiin kiymetinden % 10, ınamulâtın it
halât mevaddının mamul fiatinden % 10, banka 
ve sigortaların aldıkları para yekûnundan %2,5 
alınır deniyor. Miktarı kanun tayin etmiştir. 
Tenzili, istilzam eden miktarı tayin için kanun 
yapılıyor. Bunun teşkilâtı esasiye ile tearuzu 
yoktur. Ancak dahilî mamulâtta mevaddı ipti
daiye haddini tayin için Hükümete salâhiyet 
verilmiştir. Bu salâhiyeti de kanun veriyor. Ma
ruzatım bu kadardır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, daha heyeti 

umumiyesi hakkında söz söylemedim. Maliye 
Vekili Beyefendi, eksik olmasınlar, benim vekâ
letimi ifa ettiler. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde konuş
mak faydalı olur diye maruzatta bulunmak isti
yorum, Çünkü bu kanunun arzettiğim şekle 
ircaı noktai nazarından heyeti umumiyesi üze
rinde konuşmak faydalı olacaktır. Bence teşki
lâtı esasiyeye temas etmesi noktası varittir.. Ka
nunda nisbet % 10 olarak gösterilmiştir. Daha 
fazla alınmaması lâzımdır. Sanayicilerin mem
leket bütçesine daha fazla vergi vermesi, lâzım-
gelirse % 15 e, % 20 ye, % 100 e çıkarmak müm
kündür. Memleket için bu millet, her feda
kârlığı yapmağa amadedir. Fakat teşkilâtı esa-
siye kanunundaki sarahate nazaran, vergi mik
tarı ancak kanunla tayin edildiğine göre, Hükü
metin vergi tarhetmek salâhiyeti, yoktur. Hükü
meti vergi tarhetmeğe bırakmak doğru değildir. 
Hükümet isterse barısına %10, bazısına %15 tar-
hedecektir. Biz, vergi nisbetini Hükümetin ta
yin etmesi noktasına mâni olmalıyız. 

SAİT AZMÎ B. (Kayseri) — Hükümetin ta
yin edeceği vergi nisbeti değildir. 

RÜŞTÜ "H. (Devamla) — Kanun bilvasıta 
tarheder divor. Ama hakikatte bunu Hükümet 
tayin edecektir. Bendeniz bu noktanın Hükü
mete bırakılıp bırakılmaması tarzına göre âlim 
hukukçularımızın fikir ve malûmatlarını öğren
mek istedim, söylemediler. Bunun için yine söz 
almak mecburiyetinde kaldım. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF B. (Burdur) — Arkadaşlar, kürsüye çık
tım. Fakat Rüştü Beyefendinin, âlim hukukçu
lar müta'ieasmı beyan etsinler diye söyledikleri 
söz üzeride değil. 

RÜŞcnIİ B. (Bursa) — Biz sisi öyle biliyoruz. 
MUS ÂFA ŞEREF B. (Devamla) — Hukuk

çuluk itibarile çok zayıf olduğumu teslim ede
rim. Kendimi âlim hukukçu telâkki etmediği
mi ve böyle bir maksatla çıkmadığımı tekrar 
arzederim. 

Efendiler, 85 inci maddenin bahsettiği mü
kellefiyetin tesisi meselesi, verginin ihdası usu
lüdür. Henüz vatandaş, kendi yaptığı şeylerden 

Devlet Hazinesine hiç bir suretle vergi vermek
le mükellef değilken bunu ihdas etmek ancak 
vazn kanuna aittir. 85 inci madde bunu tayin 
ederken (Tarh) kelimesini kullanmıştır. Ver
ginin tarhı demek, tahmin edilmiş bir verginin 
tahsil edilmesi demek değildir. Devlete karşı 
bir borcu bulunmayan vatandaşa, Devlet işleri
nin yürümesi noktasından, her hangi bir kanun
la borç terettüp ettirecek bir vaziyet ihdası de
mektir. Elimizde bulunan kanun bunun için, 
verginin nisbeti sınaî maddelerde satış kıymeti
nin % 1.0 udur, diyor. 

Sınaî müesseselerin mamul âtından alınacak 
muamele vergisi, satış kıymeti üzerinden alına
caktır diyoruz. Satış kıymeti nedir? Vazn ka
nun - Tensip buyurduğunuz takdirde vazn ka
nunun hükmü olacaktır - bunu da tesbit ediyor. 
Bir taraftan zarf ve kap için hiç bir şey indiril
mez diyor, ikinci derecede de, Sait Azmi Be
yefendi arkadaşımızın r-ok güzel izah buyurduk
ları veçhile, mükerrer muamele vergisi alınma
sına mahal kalmaması için maddei iptidaive pa
yı ayırıyor. Bu payı ayırmak ve indirmek 
ver.p;i ihdas etmek demek midir? (Havır sesleri). 
Mükellefe yeni bir borç terettüp ettirecek hü
küm kovmak demek midir? (Hayır sesleri). Ha-
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T'.;İŞTÜ E. (Bursa) -
cibi-'-e tenzil edebilir mi? 

LTJSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Salâhi
yet T. ;rmek sartile edilebilir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Salâhiyeti biz vermi-
vomz. O cetveli kendisi yapacak ve tenzili de 
keııdisi vanacaktır. 

MUSTAFA ŞEREF E. — O cetveli yaparak 
tenzil etmek salâhiyetini biz veriyoruz, kanuna 
koyarak veriyoruz, İşi Mrz idarî bir mesele ola
rak, asıl mükellefiyet miktarından indirecek 
hususî bir cetvel tertip etmek salâhiyetini b'z 
v-"vdiğimiz için 85 inci nrrdde ile tearuz yokt-r. 
Çünkü vergi ihdas ve tekHfi değildir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
KASAN VASIF B. (İstanbul) — Malive Ve

kili Beyefendinin izahatıvidan sonra görülüyor 
ki, kanun olduğu gibi, müzakere edilip ka
nun şeklinde çıkacaktır. Yalnız daha mükem
mel çıkması için elimizden geldiği kadar yar-
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dım etmek vazifemizdir. Çünkü dediğim gibi, ı 
asıl yolsuzluklara sebebiyet veren şeyler usulle- | 
rin mazbut olmamasıdır. Bu husustaki mesuli
yet te tabiî Maliye vekâletine racidir. Maliye j 
vekâleti, öyle bir usul koymalıdır ki hiç bir 
memur, suiistimal yapamasın, hemen yakalan
sın. Bankalarda olduğu gibi. Bendenizin asıl 
iddiam budur. Asıl mükellef olan fabrikalar 
muamelâtını bir beyanname ile Hükümete bildi
receklerdir. Bu fabrikalar muameleyi noksan 
gösterirlerse bunu nereden bileceğiz. Bütün temi
nat, fabrikanın kendi sözüdür. Noksan gösterilir
se, muhtelif branşları olduğu için, memur atla
yabilir. Fakat bu atlamak, bilerek değildir. 
İşte bu gibi şeylere mâni olacak usuller bulun
malıdır. Bu vergi membalarını mümkün merte
be teksif etmelidir. Geniş bir sahaya teşmil edi
leceği yerde tahdit edilmelidir. Meselâ en 
çok kıymeti yüksek olan ipekli mensucat fabri
kaları vardır. Bunlar ipeklerini koza fabrikala
rından alırlar. Bu koza fabrikalarının adedi 
8 - 10 tanedir. Halbuki ipekli mensucat fabri
kalarının adedi 100 tanedir. Bu vergiyi su ba
şından alsak, yani membaından tahsil etsek 
daha doğru olur. Meselâ hariçten gelenlerin 
gümrükten, dahilde olanların da maddei iptida-
iyelerindeki membalarından almak suretile bu 
yoldaki yolsuzlukların önü alınabilir. Bu su
retle muamele vergisi, Hükümetin tahmin etti-
ği miktardan çok daha fazla olarak elde edil
miş olur. Bunun bir faidesi de şudur ki, vergi, 
membaından alınırsa piyasadaki yolsuzluklar | 
da bertaraf edilmiş olacaktır. Mükellefler, ver- I 
ginin tahsil edilmesini bizzat talep ediyorlar. 
Herkesten alınsın diyorlar. Ârzettiğim gibi ver
giyi flâtör vermiş ise o miktar tenzil edilecektir. 
O halde hem ondan, hem ötekinden almaktansa 
doğrudan doğruya membaından almak suretile 
mesele halledilebilir. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim? 
KÜSTÜ B. (Bursa) — Efendim, maddelere 

gelince bir kaç noktaya ilişmek isteyeceğim, o ı 
zaman arzederim. Önümüzdeki sene zarfında 
Maliye Vekili Beyin hazırlayacağı kanuna medar 
olur fikrile bazı şeyler arzetmek istiyorum. Bir 
kere, Hükümetin verdiği esbabı mucibe lâyiha
sında 137 milyon liralık mamuiâtm yapıldığını ı 
anlıyoruz. O zaman 13 700 liralık vergi almak j 
lâzınıgelir. Bir taraftan da mükerrer olarak I 
vergi aldığımızı nazarı itibare alırsak, 20 mil
yondan fazla varidat alınması lâsımgelir. Bu 
gün tatbik edilmekte olan bu kanun ile 7 - 8 
milyon lira almaktayız. Hataları sabit ol
maktadır. Şimdi kabul etmekte olduğu
muz kanun daha iyi olmasına rağmen, 
mükemmel bir şekle konulmuş olduğunu kabul 
edemem, bu da hatalıdır. Bu da varidatı iste
nildiği kadar artıramayacaktır . Sonra kanun
da eksik olan bir şey daha vardır. Muamele ver- I 

I gisiııe tâbi sınaî müesseselerin memurlar tarafın
dan murakabe edilmesi lâzımdır. Bunun hak
kında da bir kavit yoktur. Bu kaydin konması 

| lâzımdır. Memur iki sene bir müesseseye uğra
mamıştır, iki sene sonra gitmiş ve sen vergiyi 
noksan vermişsin, cezasını vereceksin diyor. Fa
kat o memur, o müessesei smaiyeye giderek o 
adamın vergisini doğru dürüst olarak beyanna
meye muvafık mı, değil mi ;bunu hiç tetkik et
memiştir. Müessesei sınaiye sahibine ceza ver
miştir. Memur ise hiç bir zaman mesul olmamış
tır. Bu kanunda yine o noksanlık mevcuttur. 

Sonra, maddesi gelince yine arzedeceğim. 
Gümrük tahakkuku usulleri bozuktur, bilhassa 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Rana Beyefendinin 
ıslahı lâzınıgelen bu muamele vergisinin güm
rükteki tahakkuk usullerinin, bu günkü ihtiya
cımıza göre Devletin faydasına ve hem de sana
yi erbabının satış usullerine göre ıslahı lâzım
dır. öbür içtimaa kadar hazırlamalarını Vekil 
Beyden bilhassa rica ederim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Bir takrir 
var, okunacaktır efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Yalnız bazı muafiyet ve istisnaların ilgasına 

dair bir maddei muaddele halinde getirilmek üze
re kanunun Hükümete iadesini teklif eylerim. 

İstanbul 
Vasıf 

REÎS — Takriri kabul edenler . . . Etmeyen-
| 1er . . . Kabul edilmemiştir. Maddelere geçilme-
I sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

I Muamele vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 
MADDE 1 — Bu kanuna göre: 
A - Sınaî müesseselerin her nevi mamulâtı, 
(Teşviki sanayi kanununun birinci madde

sine dahil sınaî müesseseler kastedilmiştir). 
i E - Her türlü sigorta şirketlerinin, banka ve 

bankerlerin yapmış oldukları bütün muamele
ler dolayısile prim, komusyon, faiz, iskonto 
ve acyo gibi her ne nam ile olursa olsun aldık
ları paralar, 

i O - Ecnebi memleketlerde imal edilip Türki-
j yeje ithal olunan maddeler, 
I Muamele vergisine tâbidir. 
I REİS — Birinci maddeyi kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İstisnalar 
MADDE 2 — Aşağıda yazılan maddeler mu

amele vergisinden müstesnadır: 
A - İmal, ithal, alım ve satımı veya ihracı 

veyahut bunlardan birisi Devlet inhisarı altında 
olan maddeler (İmal, ithal, alım, satım dolayı-

I sile); 
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B - Şeker ve glükoz (İmal ve ithal dolayı

sile) ; 
C - Türkiye mahsulâtını işleyen tasirhaneler, 

tasir fabrikaları, pirina fabrikaları; 
D - Halı ipliği (ilme) imalâthane ve boyaha

neleri ile kendir ip, sicim ve halat imalâthane
leri; 

E - Kuruyemişler ve hububatı, nebatî ve 
hayvanı mahsulâtı kabuk ve çöplerinden, pa
muğu çekirdeğinden ayıran ve temizleyen mü
esseseler (Bu işlerinden dolayı çeltik, kuştüyu, 
sunî yün ve sunî pamuk imal yerleri mamulâtı 
vergiye tâbidir); 

F- Sefarethanelerle siyasî memurlara ve sa
ir zevata ait olup gümrük tarife kanununun ve
ya sair kanunlarla gümrük resminden muafiyeti 
kabul edilen eşya; (ithal dolayısile ve müteka
biliyet şartile); 

G - Mevaddı harbiye, bahrî inşaat, makina 
tamirhane ve montaj yerleri, alâtı ziraiye imal 
ve tamir müesseseleri (Münhasıran bu işlerinden 
dolayı); 

H - Türkiye dahilinde imal ve ecnebi mem
leketlere ihraç olunan maddeler (İmal dolayısi
le ve kanundaki şartlar dairesinde), 

İ - Gümrük ithalât tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muaf olan mad
deler (İthal dolayısile, gümrük ithalât tarife 
kanunu ve diğer hususî kanunlar mucibince, 
hususî muamelelere tâbi tutulmak itibarile güm
rük resmi teminata raptedilen maddelere ait 
muamele vergileri hakkında ayni muamele tat
bik olunur); 

J - Bütün matbaa mamulâtı, 
K - Yel ve su ile işleyen eleksiz ve dürbünsüz 

köy değirmenleri, adi tuğla harmanları, yumur
ta talaşı, ve tomruktan kereste yapan fabrika
lar, fırınlar ve ekmek fabrikaları; 

L - Mükerrer sigorta muameleleri; 
M - Hayat sigorta primleri; 
N - Her nevi maden cevherlerile, yıkanmış, 

yıkanmamış maden kömürleri (İstihraç, tathir, 
izabe, tasfiye dolayısile), 

O - Ev sanatleri, halı imalâthaneleri, kuvvei 
muharrikesi beş beygire kadar (Beş beygir da
hil) olan, kuvvei muharrike kullanmayanlarda 
en fazla on amele kullanan küçük hirfet mües
seseleri (Trikotaj, mücevherat, ıtıryat, plâstik 
eşya, karyola ve nikelâj fabrika ve imalâthane
leri, sunî veya tabiî ipek mensucat ve çorap fab
rikaları bu istisna hükmünden hariçtir . 

HULUSİ B. (Sinop) — Efendim, burada yal
nız su ve yel ile işleyen köy değirmenleri deni
yor. Halbuki, bu kabîl şehir değirmenleri de 
vardır. Bunlarda su ve hava ile işler. Bunlar 
hakkında ne düşünülüyor? Lütfen izah etsin
ler. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, bu değirmen meselesi, kazanç kanu
nunda da geçmişti. Hatta Heyeti Celile tara

fından sureti mahsusada bu değirmen tarifinin 
yapılması için encümene gönderildi. Encümen
de herkesi memnun edecek bir fıkra tesbit edil
mişti. Buradaki muamele vergisinde kabul et
tiğimiz de, kazanç vergisinde kabul ettiğimizin 
aynidir. 

HULUSİ B. (Sinop) — Efendim; malûmu âli
niz, bunlar un satmazlar. Kira ile buğday üğü-
türler . 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Diğer vergi 
erbabı nasıl vergiye tâbi ise onlar da ayni suret
le vergiye tâbi olacaklardır. Değirmenler hak
kında istisnaî bir hüküm koymağa lüzum yoktur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Reis Bey, 
müsaade buyurursanız, buradan bir sual soraca
ğım. (D) fıkrasında halı ipliği, (ilme) imalâtha
ne ve boyahaneleri... denmiştir. İplik için, ilme 
tabiri vardır. Yalnız ilme adile işlenen (argaç) 
ve (eriş) te vardır. Bu ilme tabiri içinde bun
ları da dahil kabul ediyorlarsa maksat hâsıl olur. 
Yoksa bunları da ilâve etsinler. Çünkü bunla
rın hepsi halıcılıkta çok elzemdir. 

REİS — Encümenin bu hususta fikri nedir? 
MUVAKKAT En. NAMINA SAİT AZMİ B. 

(Kayseri) — Halı imalinde üç nevi iplik kulla
nılır. 

Birisi çözgülük, birisi atkılık, birisi de ibne
lik. Atkılık ve çözgülük burada hariç bırakılmış
tır. Hakkı Tarık Bey bunların da dahil olma
sını, yani muamele vergisinden muafiyetini tek
lif ediyorlarsa encümenimiz buna muarız değil
dir. 

HAKKI TARIK B. (Girseun) — İlmik dahil 
olduktan sonra öbürlerinin de dahil olmasını ta
biî diye düşünürüm, onun için rica ediyorum. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) Efendim, ilme ta
birini kaldırırsak maksat hâsıl olur. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Burada j fık
rasında, bütün matbaa mamulâtı deniliyor. Av-
rupadan, kitapların istisnaî olarak girmesi doğ
rudur, fakat bütün matbaa mamulatınm girmesi 
doğru değildir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Bu 
fıkra böyle kaldığı takdirde hepsi dahildir. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — (Bütün mat
baa mamulâtı dahilde imal dolayısile) şekline 
konulsa zannederim ki daha iyi olur. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Muvafık. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozıgat) — Bütün 

matbaa mamulâtı deyince, burada gayri ahlâki 
resimler, filân da dahil olmaktadır. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Bunlar mat
buat kanunile memnudur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Zapta 
geçsin, iyi olur. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, (o) fıkrasın
da, ipek mensucat ve çorap fabrikaları vergiden 
istisna edilmeyecektir, deniliyor. Bendeniz bu
raya bir kelimenin ilâvesini istiyorum. İpek ve 
ipekli mensucat demek lâzımdır. İpek mensucat 
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dediğimiz gibi, ipek vergiye tâbi olmayacak, 
ipek bu istisnadan istifade edecektir. Bendeniz 
bu işle pek yakından alâkadarım. Bunlardan bi
risi istifade eder. diğeri etmezse bundan bir çok 
mahzurlar doğabilir. Onun için bendeniz, ipe
ğin de vergi mevzuuna girmesini rica ediyorum. 

MUVAKKAT E. N. SAİT AZMİ B. (Kayse
ri) — Rüştü Beyefendi ipek kelimesinin ilâvesi
ni arzu buyuruyorlar. Hariçten gelen mevaddı 
iptidaiyenin tâbi olacağı şerait hakkında ahkâm 
vardır. Dahilde istihsal edilen ipekse sınaî ma-
mulâttan değildir ki, vergiye tâbi olup olmama
sı mevzubahs olsun. İpekli eşya vergiye tâbi
dir. Çünkü mamulâtı smaiyedendir. İpek ise 
mevaddı iptidaiyedendir, mamulâttan değildir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Şu halde ipekten alma
yacak mısınız? 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Evet; çünkü ar-
zettim, mevaddı iptidaiyedendir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu istisna 
maddesinin (K) fıkrasında, yel ve su değirmen
leri vardır. Evvelki kanunda eleksiz, vassısz de
ğirmenler müstesna idi. Bir arkadaşımızın 
sualine karşı Maliye Vekili Bey, kazanç vergisi 
kanunundaki şeklin aynidir dediler. Kazanç ka
nunundaki şekil ile buradaki şeklin münasebeti 
yoktur. O, kazanabilen değirmenlerden vergi 
alınması esası üzerine yapılan bir şekildi. Bura
da muamele vergisinin esas prensibi, imal ile 
hâsıl olan kiymettir. Eleksiz, vassız değirmen
ler, maddei iptidaiyelerini % 10 nisbetinde bi
le kiymetlendiremezler. Mevaddı iptidaiye pa
yı olarak % 10 istisna kıymeti yani tenzil mik
tarı konmuştur. Şu halde böyle eleksiz, vas
sız değirmenlerin maddei iptidaiyesinin kiy-
meti % 90 olur da, orada bu maddei iptidaiye-
ler imal edilerek ancak % 5,10 derecesinde kiy-
metlenirse artık vergide esas, işbu imal ile hâ
sıl olan kiymefc nisbeti olmalıdır. Evvelki ka
nunda tamamile müstahsile ait olan maddei ipti
daiye kiymetini vergiye tâbi tutmamak için, 
eleksiz ,vassısz değirmenlerden vergi alınma
ması kaydi konulmuştu. Burada biz bir taraf
tan hakikî varidat membaları ararken diğer ta
raftan un haline gelmekle fazla bir kıymet ka
zanmayan hububattan, sırf imali sırasında ka
zandığı °A 5,10 nisbetindeki kıymet üzerinden 
vergi almakla doğru bir şey yapmıyoruz. Kazanç 
vergisinin nisbetile buradaki nisbet arasında 
esaslı bir formül yoktur. Bu noktaların daha 
ziyade nazarı dikkate alınması icap eder. Eski 
şeklin muhafazasını teklif ediyorum. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Efendim, 
bu maddeyi, fıkra fıkra müzakere edelim. 

REİS — Buyurun Vekil Bey! 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Ben de söz istiyorum, 

hepsine birden cevap verirler. 
REİS — Zati âlinizden evvel Hamdi Bey söz 

istediler. Vekil Bey söz isteyince kendilerine 
daha evvel söz verdim. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Reis Beye
fendi, müsaade buyurursaniz, bu maddeyi fıkra 
fıkra müzakere edelim. Hali ipliğinden başlan
dı, matbaalara geçildi, ipek çoraplar mevzubahs 
oldu, simdi de değirmenlerden bahsediliyor, 

MÂLİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Dö
nüp dolaşıp bahis değirmenlere gelecek. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Bu tarzda 
müzakere çıkmaza gidiyor. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Nasıl emir 
buyurursanız..,. Fıkra fıkra müzakere edilecek
se.... 

REİS — Takrirler var, esasen. Her fıkra 
hakkındaki takriri, o, fıkraların reye vazında re
ye arzedeceğim. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. — Şu halde iki 
kelime ile arzedeyim. İsmet Beyefendi, buyur
dular ki, Vekilin verdiği izahat, kazanç vergi
sine aittir, muamele vergisine taallûku yoktur. 
Arzım şudur; Kazanç vergisinde hangi evsafı 
haiz değirmenleri istisna etmişsek burada da ay
ni vaziyette yalnız onları, yani köy değirmenle
rini müstesna tutmaktayız. Şehirlerde ve kasa
balardaki ayni mahiyetteki değirmenler muaf 
değildir. 

İSMET B. (Çorum) — Neden dolayı? 
MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Esasen bü

tün gürültü ve patırtı bu değirmenlerin üzerin
dedir. Bütün şikâyetler, şehir ve kasabalarda 
bu suretle muaf olacak değirmenlerin karşısında 
muaf olmayan değirmenlerin rekabet yapamaya
cağı merkezindedir. İkincisi kontrol ve muraka
be meselesi!. Buna-imkân ve ihtimal yoktur. Ma
liye vekâletinizin kontrol için alacağı tedbir yok
tur. Bunu ne ile temin edeceğim? Köylü malı 
mı öğütüyor, başka malı mı? 

Maliye vekâletinin, izah ettikleri mahzuru 
bertaraf etmek için yegâne düşündüğü tedbir, 
mevaddı iptidaiye payından vâsi mikyasta bun
ları istifade ettirmekten ibarettir. Yoksa muaf 
tutmak değildir. Düşündüğümüz tedbir budur. 

REİS — Buyurun Hamdi Bey! 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey! 

bendeniz de söz istemiştim. Hâlâ sıra bekliyo
rum. Yoksa ismim yazılmadı mı? 

HAMDİ B. (Mersin) — Efendim, bu madde
nin (İ) fıkrasında, gümrük ithalât tarife kanu-
nile veya sair kanunlarla gümrük resminden mu
af olan maddeler... deniyor. Bunları imal eden 
fabrikalar, muamele vergisinden müstesnadır. 
Evvelâ, Vekil Beyefendiden şunu anlamak isti
yorum : 

Bu gümrük resminden muaf olan maddeler 
hangileridir? İzahat versinler, ondan sonra sö
zümü söyleveceğim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim.... 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey; 

bendeniz bir saat evvel söz istemiştim. Hâlâ ba
na sıra gelmedi. Sözümden vazgeçiyorum, 
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İSMET B. (Corum) — Buyurun Hasan Feh

mi Bey! 
HASAN FEHMİ B. (Gümüsane) — Size bir 

şey demiyorum. Eeis Beve söyledim. Zati âli
niz sözünüze devam buyurun. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu mesele
yi biraz açıkça konuşalım. Evvelce mükellef 
olan makineli fabrikaların adedi 120 idi. Maliye 
vekâleti bu 120 fabrikanın inzibatını temin ede
medi de şimdi 100 bin d-eğirmeni nasıl inzibat al
tına alacaktır?!. Teferruat üzerinde görüşmek, 
meseleyi halletmez. Evvelâ bu esası görüşelim. 
Burada prensip, imaldir. Binaenaleyh, kara de
ğirmeninin, imal ettiği bu^da^a vereceği kıymet 
% 10 dur. Nasıl olurda bundan % 100 vergi 
alınır?.. Mevaddı iptidaiyelerde imal kıymeti 
% 20 den % 90 a çıkarsa artık muamelâtta te
şevvüşten kurtulmak imkânı nasıl hâsıl olur? 
Fabrikalarda % 10 üzerinden vergi alırsak ha
kikatten ne kadar uzaklaşırız? Bunlar doğru bir 
sey değildir. Bu, müstahsil elinde bulunan, mad
dei iptidaiyenin heyeti umumiyesinden vergi 
almak demektir ki doğru delildir. 

Elde bulunan maddei iptidaiye kıymetini, ma
mul kıymet addederek vergi almak, yanlış bir 
iştir. Bunda Hazinenin büyük bir kârı da yok
tur. Binaenaleyh, eski hali ne ise öyle kalsın. 
Eski hali, eleksiz değirmenler müstesna idi. Di
ğer makineli fabrikalar mükellefti. Bu 
makineli fabrikalar maddei iptidaiyeye % 30 a 
kadar kıymet verebilir. Onlardan dahi % 75 
maddei iptidaiye kıymeti alınmaktadır. Hiç ol
mazsa % 30 a kadar kıymetlendiriyor diye mü
samaha edelim. Fakat % 10 kıymetlendiren 
bir değirmenden % 100 vergi alınabilir mi? 

REİS — Buyurun Hasan Bey! 
HASAN FEHMİ B. (Gümüsane) — Bende

niz, değirmenler meselesi üzerinde Heyeti Celi-
leye bazı maruzatta bulunacaktım. Reis Beye
fendi, encümen namına mı, dedi. Havrı, şahsım 
namına dedim. Onun için sözüm biraz teahhur 
etti. 

Benden evvel söz söyleyen arkadaşlarımın 
sözlerine ekseriyet itibarile iştirak ederim. Va
ziyet zannedildiği kadar basit değildir ve ka
zanç kanununa konulan bu formül, hattâ denebi
lir ki, kazanç vergisinin tahakkuku cephesin
den de kısmen Devletin, kısmen halkın zarar
larını mucip olacak mahiyettedir. Bir değir
menin belediye hududu dahilinde olması... Tabiî 
kara değirmenlerini kastettiniz İsmet Beyefendi! 

İSMET B. (Çorum) — Evet. 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Veyahut 

köy hududu dahilinde olması, onun vergi cep
hesinden ağır bir vergiye tahammül etmesi ve
ya etmemesini istilzam etmez. Anadolunun bil
hassa kaza merkezlerinde halkın ekserisi çiftçi
dir. Eğer su varsa değirmen de kasabanın bele
diye hududu dahilindedir. Suyu yoksa en ya
kın su olan yerde değirmenler kuruluyor. Bu-
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rası belediye hududu haricinde olabilir. Beledi-

j ye hududu dahilinde olan değirmende, yalnız 
i kasaba halkı değil, civar köylerin halkı da buğ-
; daylarmı üğütürler. Belediye hududu haricin-
! de olan yerlerdeki değirmenlerde de yalnız köy 

halkı buğdaylarını üğütmezler, kasaba halkı da 
üğütürler. Demek ki bu, suyun vaziyetine tâbi 
bir istir. 

BüLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Ücret ola
rak ta ayniyat verir. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Esasen ha
len meri olan muamele vergisi kanununda buğ
day için bir maddei iptidaiye girmemekte
dir. Vergiye tâbi olan ve fabrika denilen de
ğirmenlerdir ki bu değirmenler çok mahdut 
olmakla beraber, büyük sular ve büyük kuv
vetle işleyen ve toz kırması tabir edilen unu 
çıkaran büyük fabrikalara rakip olduğu va-
kidir. Fakat onların istihsal kudretleri, ni
hayet 24 saatte 100, 124 kile buğday ezecek ma
hiyettedir. Bunun adedi de memlekette 3,5 i geç
mez. Bütün memleketteki kara değirmenlerin
den muamele vergisi almak veya bunları ayırarak 
belediye hududu haricinde olanları bu vergi
den hariçte bırakmak, tatbikat itibarile de bir 
çok tedahülleri mucip olur ve vergi adaletine 
uymaz. Kuvvei muharrike ile işleyen fabrikala
ra rakip olacak derecede kuvvetli olan değir
menlerden vergi alınması murat ediliyorsa, o-
nun da istihsal miktarını ölçü ile tayin etmek lâ-
Lıingelir. Memlekette bunlardan ancak beş ta
ne çıkar. Belediye hududu dahilinde vergi ala
lım, belediye hududu haricinde almayalım.. Bu 
arkadaşlar, gayritabiî bir vaziyettir ve esasen 
bir değirmen vardır ki kasabanın hududu dahi
lindedir. Fakat onun suyu gayet az, kudreti 
gayet hafiftir. Nihayet en âcil ihtiyaçlara ait 
götürülen cüzî miktarda hububatı işler. Bunu 
vergiye tâbi tutacağız. Fakat öbür tarafta ka
sabanın hududu haricinde bütün kasabanın 
mahsulâtını kırar. Bunu da hariçte bırakacağız. 
Bu, adalete uymaz. Bendeniz, bütün kara de
ğirmenlerine muafiyet verilmesini doğru bulu

yorum. Eğer bunlar bir fabrika mahiyetinde ise, 
bunların adedi nihayet 3, 5 tir. Bunlar için bir 
istihsal kudreti göstermek te kabildir. 24 saat
te şu kadar buğday ezen değirmenler denile
bilir. Nihayet bu gibi değirmenler memlekette 
8 -10 u geçmez. Eski kanunda fabrikalarda da
hi maddei iptidaiye tenzil ediliyordu gibi bir 
manayı anlayamadım. Eğer böyle ise bunlardan 
alacağının bir kaç mislini öteden feda ediyor 
demektir. Bendenizce bu fıkrayı, eğer müm
künse, encümen arkadaşlarımız alsınlar, üze
rinde biraz daha tetkikat yapsınlar. Yalnız bu 
fıkrayı. Bu fıkrayı almakla kanunun müzakere
sine mâni hiç bir şey yoktur zannederim. 

SADETTİN RİZA B. (İstanbul) — Efendim, 
filhakika değirmenleri kanunda yazılan fıkra 
mucibince tasnif etmek, muamele vergisi esa-
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smdan da, doğru olmadığını bendeniz de kabul 
ederim. Yalnız İsmet Beyefendinin buyurduk
ları noktai nazarı, bu esasa esbabı mucibe ola
rak kabul edemiyorum. Bir defa muamele ver
gisindeki esas, yalnız imal kıymetidir. Kendileri 
çok iyi bilirler ki esas olan mamulâtm satışıdır. 
Binaenaleyh mamulâtm satışı olduğuna göre, bir 
çok köy değirmenleri vardır ki hakikaten ken
di hesabına buğday üğütüp piyasaya satmak
tadırlar. Bazı köy değirmenleri de doğrudan 
doğruya köylünün malidir. Bunlar köylünün 
ununu tahnetmektedir. İsmet Beyefendinin be
yanatlarını tasvipte, iki noktai nazardan hata 
olacaktır. O şekilde bırakırsak, kasabalarda bu
lunan küçük değirmenlerden muamele vergisi 
alacağız, ki köylünün kendisi için öğüttüğü un
dan da vergi almak icap edecektir, ve bu, doğ
ru bir hareket olmayacaktır. Bunun aksi olarak 
istihsal kudreti esası kabul edilmeyip te böyle 
kalacak olursa günde 50 - 60 çuval çıkaran ka
saba civarındaki büyük değirmenlerle küçük köy 
değirmenleri arasında ticarî bir rekabet çıkacak 
ve bu da diğer değirmenlerin zararını mucip ola
caktır. Bu hususta bendeniz de Hasan Fehmi Be
yefendinin fikirlerine iştirak ediyorum. Bu mad
de encümene alınsın. Bunun üzerinde yeni bir 
tedbir almak çok muvafık olacaktır. 

İSMET B. (Çorum)—Sadettin Rıza Beyefendi 
arkadaşım muameleye esas olan imal kiymetidir, 
dediler. Zannederim her ikisi de birdir. Hakikat
te prensibe nüfuz edecek olursak görürüz ki 
maddei iptidaiyeyi kıymetlendiren, imaldir. Ben
ce ikisi de birdir, bir mesele yoktur. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
HAMDİ B. (Mersin) — (İ) fıkrası hakkın

da sual sormuştum. 
Sualimi izah edeyim; kobra dedikleri hin

distancevizi, bu, memlekete, teşviki sanayi ka
nunundan istifade ederek gümrüksüz olarak 
giriyor, ayni zamanda muamele vergisinden 
de muaf tutuluyor. Bu kanunla da yine muaf 
tutulmaktadrı. Bunun neticesi, memlekette bir 
çok zeytinyağı, sisamyağı ve sair bir çok ne
batî ve hayvanı yağlar para etmiyor. Biz bun
ları satacak yer ararken gümrüksüz kobra it
hal ederek Türkiye aleyhine Hindistanı himaye 
ediyoruz. Kobra muamele vergisine tâbi olacak 
mı, olmayacak mı, gümrüksüz mü girecek, yoksa 
gümrük alınacak mı? 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) ~ E-
f endim, şimdi Sanayi müdürü umumisinden aldı
ğım malûmata göre bu kobra ve ondan çıkan 
yağ gümrük vergisinden muaf olarak girmiyor. 
Gümrük vermek suretile giriyor. Binaenaleyh 
muamele vergisine tâbi olacaktır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, bendeniz 
bu istisnalar maddesi olan ikinci mad
denin sonu olan (O) fıkrasına ilişmek is
tiyorum. O fıkrasını aynen kabul edecek olur
sak, bu kanuna göre çok yeni bir mahiyette ve 

memlekette iyi akisler bırakmayacak şekilde hü
kümler vardır. Eski muamele vergisi kanunun
da, kuvvei muharrike beş beygirden fazla olan 
ekser sanayide, muamele vergisine matrah ola
rak esas ittihaz edilmişti. Bunda on ameleden 
fazla amele kullanan müesseseler dahi muamele 
vergisine tâbi olacaktır. Ondan sonra trikotaj 
vardır. Bunun manası nedir? Bir kişi, iki kişi, 
üç, beş kişi çalışsın, yine muamele vergisine 
tâbidir. Mücevherat.... Bu gibi imalâthanelerde 
de bir kişi, üç kişi, on kişi çalışsın, muamele-
vergisine tâbi olacaktır. Muamele vergisi ka
nununda böyle bir kayit yoktur. Bu, yepyeni 
bir mevzudur. Itriyat fabrikaları; keza büyük 
küçük olsa dahi, muamele vergisine tâbi olacak
tır. Plâstik eşyası da var. Bunun da ne oldu
ğunu anlayamadım. Sonra karyola ve nikelâj 
fabrikası. Onlar da muamele vergisine tâbi ola
caktır. Eskiden tâbi değildi. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Onları alacaklar 
zengindir, versinler. 

RÜŞTÜ B. (Devamla) — İpek mensücathane-
îeri vergiye tâbidir, iüeği tâbi tutmuyoruz. Bu 
mahzurludur. Maliye Vekili ve Sanayi müdürü, bu 
fikrime iştirak ediyorlar. Bu mahzurun izalesi 
için bir takrir takdim ediyorum. Sonra çorap 
fabrikaları var. Bu meyanda çorap imalâtha
neleri de akla gelir. Bir adam evinde veya ufak 
bir dükkânda karısı ile veya kardeşi ile veya 
yalnız veyahut ta yanına aldığı bir kişi ile ça
lışıyor. O da muamele vergisine tâbi midir? Bir 
de küçük hirfet müesseseleri deniyor. Küçük 
hirfet nedir? Ne gibi şeylere hirfet deniyor? 
bunların izah edilmesi lâzımdır. 

Küçük hirfet sanayii.. Kanunlarımızda ve 
di^er her hangi bir mevzuatımızda küçük hirfet 
sanayiinin ne demek olduğuna dair bir şeye 
tesadüf edemiyoruz. Kanunun noksanları üze
rinde tahlil yapınca böyle tebarüz ediyor. Bir 
kere küçük hirfet müesseseleri eğer on kişiden 
fazla adam çalıştırırlarsa vergiye tâbi olacaklar
dır. Bu küçük hirfet müesseseleri hangi mües-
seselrdir? 

Arkadaşlar, küçük sanayi maddesinin en mü
him fıkrası budur. Bu fıkrayı böylece kabul 
edecek olursak bir sene geçmez, dehşetli şikâ
yetlere maruz kalırız. Şikâyetler vergi vermek 
meselesinden değil, ticaret sahasında bir mües
sesenin diğer müesseseye rekabet yapmasına im
kân bırakmayacağımızdan dolayı gelecektir. Ar-
zettiğim nokta, mühimdir. Nazarı âlinize bir 
kaç misal arzedeceğim: 

Bir kaç müessese var, bunlardan birisi 10 
amele çalıştırıyor; vergi vermeyecektir. Mua
mele vergisi nedir, bilmeyecektir. Onun yanında 
11 amele çalıştıran müessese, vergi verecektir, 
% 10 vergi verecektir, hatta, bir kısmının % 17 
resim vereceği vaziyetler olacaktır. Bir kere her 
ikisi ayni nisbette vergi vermediğinden veya bi
risi hiç vermediğinden dolayı maliyet fiat-
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leri değişecektir. Birisi 90 kuruşa imal edebil
diği malı, 9 kuruş ta vergi ilâvesile 99 kuruşa 
mal edecek ve en az 5 kuruş ta kâr etmek için 
104 kuruşa ancak satabilecektir. Halbuki diğer 
10 tane amele çalıştıran adam, 90 kuruşa mal 
ettiği malı 95 kuruşa satabilirse diğer adam bu
nu 104 kuruşla satışa çıkarsa da satamaz. Bu 
suretle küçük sanayi erbabının zarar göreceği 
meydandadır. Bu fıkra her halde üzerinde 
durulacak bir fıkradır. Bendenize kalırsa böyle 
küçük evlere kadar olan sanayi erbabına kadar 
bu vergiyi teşmil etmek gerçi lâzım ise de ev
velâ tetkik mevzuudur. Bu mevzuu gelecek se
neye bırakalım. Maliye Vekilimiz Bey bunu 
tetkik etsinler. Sonra bize getirsinler. Bu mah
zurludur. Bu fıkranın yeniden tetkiki için en
cümene alınmasını ehemmiyetle rica ederim. Bu 
bapta bir takrir yazacağım. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Daha yazmadı
nız mı? 

RÜŞTÜ B. (Bursa) Bıraktınız mı? Müsta-
celen müzakere ettiniz. 

MUHTELİT E .M. M. SAİT AZMİ B. (Kay
seri) — Rüştü Bey arkadaşımız küçük hirfet 
müesseseleri nedir, tarif edilmemiştir, dediler. 
Yukardanberi müzakere ettiğimiz budur. Kuv-
vei muharrikesi beş beygir ve ondan aşağı olan
larla istihdam, ettiği amelenin miktarı 10 ve 
ondan aşağı olanlar küçük hirfet müesseseleri 
namı altında tarif edilmiştir ve bunlar vergiden 
istisna edilmiştir. Yalnız parantez içerisine alı
nan fıkrada bazı nevi sanatler ayrıca muamele 
vergisine tâbi tutulmuştur. İpek çorap yapan
lar. Bu imalâthane küçük hirfet müessesesi ev
safını haiz bile olsa vergiye tâbidir. Bir çorap 
yapıyor 5 liraya satıyorlar. Keza plâstik eşya 
yapanlar da böyle, bunlar da sayılmıştır. Hu
susî mahiyetlerine nazaran bunların vergi ver
mesi muvafıktır diyoruz. 

10 ameleyi çalıştıran vermeyecek te 12 ame
leyi çalıştıran verecek, diyorlar. Bu miktarı 20 
ye de 100 e de çıkarsanız yine böyle olacaktır. 
Her rakamın üstünde de, altında da rakamlar 
vardır. Konacak nisbetin sağı, solu olmaz. Bu 
adalete takrip için bulduğumuz bir çaredir ve 
Hükümetle de bu hususta müttefikiz, encümene 
alınacak bir şey yoktur. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Muhtelit encümenden 
bir sual soracağım. İşleyen amelenin adedini 
mikyas tutmak doğru değildir. Çünkü öyle 
madd°ler vardır ki iptidaidir . 20 ameleye lüzum 
gösterir. Yine öyle fabrikalar vardır ki üç ame
le ile çalışır ve imal ettiği şey de daha fazladır. 
Binaenaleyh amele adedinin mikyas addedil
mesi doğru değildir. İmal miktarı esas olmalıdır. 

MUHTELİT E. M. M. SAİT AZMİ B. (Kay
seri) — Arzedeyim efendim. Hem imal, hem 
amele ve hem de makine bulundurmak şart de
ğildir. Yalnız yüz beygirden fazla kuvveti olan 
her müessese vergiye tâbidir. İsterse tek bir 

amelesi olsun, Diğer taraftan sadece el ile iş 
gören müesseseler vardır. Amelesi 11,12 dir, ya
ni ondan fazladır, vergiye tâbidir. Hem maki
ne, hemde amele ayrı ayrı mikyas tutulmuştur. 
Bunun için bir tedahül vaki olmaz. 

REİS — Efendim, takrirler vardır. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, müsaade bu

yurun, arzedeyim (Gürültüler). 
Sait Azmi Bey dediler ki; Rüştü Bey yanlış ~ 

anladılar, okursa anlar. Son söz mebusundur. 
Ben de ispat edeceğim ki, kendileri yanlış anlamış
lardır, küçük hirfet sanayii beş beygir kuvvei 
muharrikesi olan müesseselerdir, dediler. Hal
buki böyle bir şey yoktur. Binaenaleyh bu bir 
vergi mevzuudur. İyi tetkik edilmemiştir. Bu
nu yeniden encümende tetkik etmek suretile 
tashih edelim demek hata mı olur, yoksa Beye- ' 
fendinin yanlış gördüğü mü hatadır? 

Beyefendi yanlış görmüştür. Bir kere bir 
müessesede on tane işçi çalışırsa o müessese ver
giye tâbi değildir, işçi adedi on taneden fazla 
olursa vergiye tâbi olacaktır. İçimizde ticaret
le uğraşanlar vardır, şimdi birisi vergi verir, bi
risi vermezse pazarda nasıl rekabet edecektir? 
Zaten bu muamele vergisinin bu yoldaki mad
deleridir ki mütemadiyen tadil için buraya gel
mektedir. Şimdi bu kısımları okuyacağım, ba
kalım, Beyefendinin dedikleri var mıdır? 

Sv sanatleri müstesnadır, diyor. Ev sanat-
leri nedir, bunun tarifi yoktur. (Halı imalâtha
neleri, kuvvei muharrikesi beş beygire kadar, beş 
beygir dahil) olan, kuvvei muharrike kullanma
yanlarda en fazla on amele kullanan küçük hir
fet müesseseleri), (trikotaj mücevherat, ıtriyat, 
plâstik eşya, karyola ve nikelâj fabrika ve ima
lâthaneleri, sunî veya tabiî ipek mensucat ve ço
rap fabrikaları bu istisna hükmünden hariç
tir). Şimdi bir küçük hirfet müessesesi, kuvvei 
muharrikesi hiç yoktur, amele kullanıyor. On 
ameleden fazla çalıştınyorsa ondan da vergi alı
nacaktır. Böyle değil midir? (Öyle sesleri). Ben 
bunları anlamayanlara, 9 sene hocalık yapmak 
suretile her birine anlattım (Gülüşmeler). Sonra 

trikotaj, mücevherat, ıtriyat, plâstik eşya, karyo
la ve nikelâj fabrika ve imalâthaneleri, sunî veya 
tabiî ipek mensucat ve çorap fabrikaları bu istis
na hükmünden hariçtir. Yani bu müesseseler
de bu fıkraya göre bir amele çalışsa, muamele 
vergisine tâbidir (Öyle sesleri). Bunda da sarih 
bir ifade yoktur. Ben şunu söylemek istiyorum 
bu fıkra; iyi tahlil edilmeden buraya gelmiştir. 
Çünkü şimdiye kadar kuvvei muharrike ile ça
lışmayan müesseseler vergiye tâbi değillerdi, 
yalnız kuvvei muharrike ile çalışanlar vergiye 
tâbi idiler, diğerleri küçük birer müessese diye 
vergiye tâbi tutulmamışlardı. Bu mahzuru ikti
sadî encümende bir defa daha tetkik edilirse 
kıyamet kopacak değil ya! (Belki kopar sesleri, ~ 
handeler). 

REİS — Efendim, takrirler vardır. Bir tak-
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rirde ;bu maddenin fıkra fıkra olarak reye kon
masını teklif ediyorlar. Muvafıksa fıkra fıkra 
reye koyalım (Muvafık sesleri). 

(A fıkrası okundu) 
REÎS — (A) fıkrasını reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(B fıkrası okundu) 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
(C fıkrası okundu) 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler , . . 
Kabul edilmiştir. 

CD fıkrası okundu) 
REÎS — Bu fıkrada Hakkr Tarik Beyefendi 

('ilmedi kelimesinin kaldırılmasını teklif etmiş ve 
Muhtelit encümen de kabul etmişti. Fıkrayı bu 
sekice revinize arsedeceo-im. 

BÜTÇE E. REÎS VEKÎLÎ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Mesele sarihtir. Hakkı Tarık Beye
fendinin maksatları hâsıl olacaktır. Bu kelimevi 
kaldTrmavacao-ız, valnız parantezi kaldıracağız. 

REÎS — O haMe (ilme) nin her iki tarafın
daki mutama kalkacak ... 

MUVAKKAT E. M. M. SAİT AZMt B. (Kay
seri) —Halı inlisinden sonra virgül kalıyor, 
ilmenin her iki taratmdaki kerreler kaikrvor. 

MA.LÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, (ilme); halı ipliğini tefsir için konul
muştur. 

REtS — Efendim. Malive Vekili Beyefendi
nin teklif ettikleri şekil sudur: 

Halı ipliğinden sonraki virgül kalkıyor (il
menin etrafındaki mutariza kalkıyor sesleri, gü
rültüler). 

Müsaade buyurun efendim. îlme, kelimesi
nin kalkmasını teklif edenler bir takrir lütfet
sinler, aksi takdirde fıkrayı reye koyacağım. 

Takrir olmadığına nazaran (D) fıkrasını re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT E. M. M. SAÎT AZMt B. 
(Kayseri) — Kendir, kelimesinden sonraki vir
gül de kalkmalı... 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Fıkra reye kondu, 
mesele bitti efendim, Gelecek sene düzelsin. 

(E fıkrası okundu). 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
(F fıkrası okundu). 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
(G fıkrası okundu). 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
(H fıkrası okundu). 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
(î fıkrası okundu). 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
(J fıkrası okundu). 
REÎS — (J) fıkrası için bir takrir vardır, 

okuyacağız: 
Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisinin (J) fıkrasına (memleket 
içinde imal dolayısile) kaydinin ilâvesini teklif 
ederim. 

Ordu 
Ahmet îhsan 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... (îzahat versin sesleri). 

AHMET ÎHSAN B. (Ordu) — Vekil Beye
fendiden bir sual sordum. Dedim ki, hariçten 
gümrüğe gelen kitanlar ve evrakı matbua bun
dan müstefit midir? Kitap olmaz amma evrakı 
matbua olur, buyurdular. Bunun rekabet teşkil 
edeceğini kendilerine söyledim. Memleket dahi
linde imal dolayısile kaydinin ilâvesini münasin 
gördüler, bendeniz de teklif ettim. Bu savede 
Avrunadan fransrzca. rumca, almanca, italvan-
ca ilim kitapları geldiği zaman muaftır. Fakat 
memlekette kullanılan evrakı matbuaya gelince 
memlekete giremeyecektir. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) 
— Vekil Bevefendi lütfen izahat versinler. Tica
ret mukaveleleri ahkâmı bövle bir seve müsait-
mi dir? Zannedersem bunların vergi itibarile 
avni muameleye mazhar olması icat) eder. Bu 
şekilde kabul edersek ileride bir mahzur çıkma
sın. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, (î) fıkrasında, gümrük ithalât ve ta
rife kanunile veya sair kanunlarla gümrük res
minden muaf, olan maddeler müstesnadır, dive 
bir hüküm kabul edivoruz. Zannediyorum ki, 
Beyefendinin endişe ettikleri nokta bununla hal
ledilmiş oluvor. Bunun için avrıca bir hüküm 
kovma S-a ihtiyaç yoktur. Tatbikatta bövle bir 
müşkülât olursa elimizde yukarıki madde var
dır. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B, (Burdur) 
— îhsan Beyefendinin teklifleri mucibince pa
rantez içinde (J) fıkrasında; bütün matbuat 
mamulâtı denildikten sonra yalnız dahilde imal 
olunanlar kavdini kovacağız. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Onlarda avnca tâbi olacaktır, yukarıdaki ile mü
nasebeti yoktur. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Bütün 
matbuat mamulâtı deyince, alelıtlak hariçten 
gelsin, dahilde imal olunsun hepsine şamil ola
caktır. Parantez içerisine dahildekiler kaydini 
koymakla hariçten gelenler muamele vergisine 
tâbidir gibi bir hüküm koymuş oluyoruz. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Matbu
at mamulâtrnın bir kısmı; meselâ kitaplarda 
gümrük muafiyeti vardır, fakat diğer evrakı 
matbuada bu muafiyet yoktur, bilâkis ağır 
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resim vardır. Binaenaleyh onlardan muamele 
vergisi almamız lâzımgelir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
İmal noktasından muafiyet korsak Beyefendinin 
dedikleri varit olabilir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Mebuslarla vekiller 
arasında sual cevap olur, fakat bu kanunu uzun 
liiddet elinde tutarak üzerinde tetkikatta bulu

nan Bütçe encümeni reisi tarafından vekile su
al sorulmasını, usule münafi buluyorum. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) 
— Verilen bir takrir üzerine tenevvür etmek 
istedim. Sükûtla geçemem, ileride her hangi 
bir karışıklığa meydan vermemek vazifemdir. 
Bu itibarla Sırrı Beyin ihtarları mahalline mas
ruf değildir. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Reis Bey, 
bendeniz takririmi geri alıyorum. 

REİS — İhsan Beyefendi takrirlerini geri al
dılar. O halde (J) fıkrasını kanunda olduğu gi
bi reye arzediyorum: Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir, 

(K fıkrası okundu). 
REİS — (K) fıkrası için iki takrir vardır. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Encü

mene verelim. 
Yüksek Reisliğe 

İkinci maddenin (K) fıkrasını, yel ve su ile 
işleyen eleksiz ve türbünsüz değirmenler olma
sını teklif ederim. 

Sinop 
Hulusi 

Yüksek Reisliğe 
İstisna fıkrasının (eleksiz, valsiz değirmen

ler haline konulmasını teklif ederiz. 
İsparta İsparta Çorum 

İbrahim Kemal Turan İsmet 
REİS — Bu takrirler tadil mahiyetindedir. 

Onun için reyinize arzedeceğim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Nazarı 

itibare alalım da encümene gitsin. 
REİS — Müsaade buyurunuz reye arzedeyim. 
(Hulusi Beyin takriri tekrar okundu). 
İSMET B. (Çorum) — Benim takririm da

ha umumî tadili ihtiva etmektedir. 
MUVAKKAT E. M. M. SAİT AZMİ B. (Kay

seri) — Encümen, Hulusi Beyin takririne mu
vafakat ediyor. 

(İsmet Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — İsmet Beyin takririni reyinize ar

zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Ne 
oldu, encümene mi gidiyor? (Kabul edildi, me
sele bitti sesleri). 

REİS — Şu halde Hulusi Beyin takririni re
ye koymağa hacet kalmıyor, İsmet Beyin takri
ri kabul edilmiştir. (K) fıkrası, İsmet Beyin tak

riri veçhile tadil edilecektir. 
MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Ge

çenlerde kazanç vergisi kanunu müzakere edi
lirken bir mesele münasebetile böyle bir va
ziyet hadis oldu. Adliye encümeni uzun uza-
dıya tetkik etti ve dedi ki, ancak takriri Mec
lis nazarı itibare alır ve encümene gönderir, na
zarı itibare almağa hakkı vardır. Nazarı itibar3 
alınır, encümene gönderilir (Hayır, hayır ses
leri). Sonra encümen isterse kabul eder, iste
mezse etmez. Nizamnamei dahilide sarahat var
dır (Gürültüler) 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Usul hakkında arzedece
ğim. Heyeti Celile vakıa nizamnamei dahilî mu
cibince takrirleri nazarı mütaleaya alır, encü
mene verir, encümen, bakar, tetkik eder, Heyeti 
Celileye arzeder. Yalnız Heyeti Celile isterse, 
burada da karar verebilir. Bu mesele için encü
mene gitmesinde bir mahzur yoktur. Bu fıkra 
gider, gelir, o zamana kadar biz müzakeremize 
devam ederiz. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Hü
kümet böyle bir tadil yapılmasına muarız değil
dir. Fakat Hasan Fehmi Beyefendinin izah bu
yurdukları gibi, nizamnamei dahilideki saraha
ti çiğnemek suretile hareket ediliyor mülâhaza
sını vermezse bu, tebarüz ettirilsin. Yoksa esa
sa muarız değiliz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bende
niz de usul hakkında söyleyeceğim. 

118 inci madde: « Birinci ve ikinci müzake
renin cereyanı sırasında takdim olunan tadil-
namelerin ait olduğu encümene havalesini maz
bata muharriri talep ederse bu havale mecbu
ridir » der. 

119 uncu madde de : «Birinci ve ikinci mü
zakerenin cereyanı sırasında takdim olunan ta-
dilnamelerin encümene havalesi encümen tara
fından istenmediği halde tadilâtın esbabı muci-
besi sahipleri tarafından mücmelen beyan olu
nur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız en
cümen cevap verebilir. Bunun üzerine tadilna-
menin nazarı mütaleaya alınıp alınmamasına he
yetçe karar verilir. Nazarı mütaleaya alınırsa 
encümene havale olunur. Encümen isterse filhal 
kabul eder » diye tasrih etmektedir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, nizamna
menin sarahatine bir diyeceğimiz yoktur. Fa
kat bu husustaki teamülün çokluğuna da bir di
yecek yoktur. Binaenaleyh, Meclisin bu tea
mülü de nizamname hükmündedir. Muayyen bir 
formül verilirse, şu kelime konacaktır denirse 
şu mütalea dermeyan edilerek şu şekle ifrağ 
edilsin denmeyipte, şu şekle girsin denirse tea-
mülen reye konuyor ve kabul ediliyor. Bu sa
rahat ile beraber bu şekilde reye konmalar da 
çok vakidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bende-
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niz nizamnamenin maddesini okumakla İsmet 
Beyefendinin noktai nazarına itiraz etmiş olma
dım. Nazarı dikkate alındı mı, encümene gider, 
encümen de; evet derse derhal kabul olunur. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyefendinin 
okudukları ayni maddeyi bendeniz de aradım, 
okuyacaktım. Kabul buyurduğunuz her madde 
behemehal encümene gider. 

İBRAHİM B. (Hakâri) — Encümen iste
medi Reis Bey! (Encümen istemedi sesleri). 

MUVAKKAT E. M. M. SAİT AZMİ B. 
(Kayseri) — İstemeğe lüzum olmaksızın encü
mene havalesi lâzımgeliyor, tadil nazarı dikka
te almmakla. Maahaza biz de takriri encümene 
istiyoruz. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, hakikati 
bırakıpta, şeklile niçin meşgul oluyoruz. Ka
zanç vergisi kanunu müzakere edilirken Heyetin 
kabulüne iktiran eden bir noktayı iade edebil
dik mi? 

Şimdi bu tadilname aynen kabul edildi, 
fıkra da kabul edildi. Niçin şeklile meşgul olu
yoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Encü
mene isteyen encümenin muhterem Mazbata 
muharriri Beyefendidir. Halbuki okunan son 
şekil Bütçe encümeninin malıdır. Binaenaleyh 
Bütçe encümeninin mütaleasını sormak icap 
eder. 

REİS — Bütçe encümeni 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Be

yefendi, diğer maddelere geçelim. 
REİS — Müsaade buyurun efendim. Dahilî 

nizamnamenin 119 uncu maddesinin ikinci fık
rası şöyledir: 

(İkinci müzakere sırasında buna yalnız encü
men cevap verebilir, bunun üzerine tadilname-
nin nazarı mütaleaya alınıp alınmamasına heyet
çe karar verilir. Nazarı mütaleaya alınırsa en
cümene havale olunur. Encümen isterse filhal 
kabul eder). 

Şimdi encümen istiyor. Süleyman Sırrı Be
yefendi son encümen olmak hasebile Bütçe encü
menine verilmesini teklif ediyorlar. Bütçe en
cümeni de kabul ediyor. Teklif Bütçe encüme
nine havale edilmiştir. 

(L fıkrası okundu) 
REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
(M fıkrası okundu) 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

(N fıkrası okundu) 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
(O fıkrası okundu) 

REİS — (O) fıkrası hakkında 3 takrir var
dır: 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin (O) fıkrasının encümene 

alınmasını teklif ederim. 
Bursa 
Rüştü 

(Gürültüler) 
M. E. M. M. SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Ne 

diye alınacak, esbabı mucibe nedir? 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — İzah edeyim efendim. 

Yüksek Reisliğe 
(Sırma tel ve klaptan) fabrikalarının da [O] 

fıkrasındaki istisnalar meyanma ithalini teklif 
eylerim. 

İstanbul 
Vasıf 

REİS — Rüştü Bey, sizin iki takririniz var. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, encümene ia

desi reddedilirse diye bu takriri de verdim. 
REİS — Verdiğiniz takrir encümene iadesi 

içindir. Fakat ne maksatla gönderilecek, zik-
retmemişsiniz. İkinci takririnizi okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin [O] fıkrasındaki ipek men

sucat kelimesi yerine ipek (ve ipekli) mensucat 
şekline konulmasını teklif ederim. 

Bursa 
Rüştü 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, teklif etti
ğim ilâveyi Hükümet kabul ediyor. 

MUVAKKAT E. M. M. SAİT AZMİ B. (Kay
seri) — Efendim, Rütşü Beyin takriri anlaşıldı. 

İpek kozalarını bir âleti mahsua ile çözüp sar
mak için bazı müesseseler varmış. Bu imalâtha
nelerde kuvvei muharrike varsa ve on amele is
tihdam ediyorsa vergiye tâbidir. Bursada bu
nu sanat ittihaz etmiş bazı adamlar varmış, 
evinde el çıkrığı nevinden bir alet kullanıyor. 
Bununla kozayı çözüp ipek haline getiriyormuş. 
Rüştü Bey encümende de bunları söyledi ve 
bunlar vergiden istisna edilmesin, çünkü bu 
sanat sahipleri fabrikalarla rekabet ediyor, on
lara zarar ika ediyor, dediler. Şimdi bu adam
lar bu işi evinde karcsile, çoluğu ile çocuku ile 
yapıyor. Bunu takip etmek müşküldür, ayni za
manda bunlarm fabrikalarla rekabet etmesine 
imkân görmüyoruz. 

Bu endişe varit değildir, encümen tarafından 
da kabul edilmemiştir (Reye sesleri). 

REİS — Reye koyacağım. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Son söz benimdir reis 

Beyefendi. 
REİS — Müsaade buvurunuz, takririnizde 

kâfi izahat vardır. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Müsaade buyurunuz 

mesele çok mühimdir. 
REİS — Buyurun. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Şimdi Maliye Vekili 
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Beyefendi muvafıktır, Sanayi müdürü Bey muva
fıktır, dedi. Encümen reisi bey çıkıyor kabul 
edilmez, bu iş encümende reye kondu da kabul 
edilmedi, diyor. Gerek Maliye Vekili ve gerek 
Sanayi müdürü Bey kabul ediyorlar, rica ede
rim Kalkıp söylesinler. Bizim Bursada ipekli 
mensucat vergiye tâbi tutulacaktır. Bu muame
le vergisi kanunu tadil edilmez ve verdiğim tak
rir kabul edilmezse eski vaziyete avdet edi
lecektir. Bunlardan vergi alınmaması yüzünden 
evlerde on beş yirmi kişi birleşerek müesseseler 
haline gelmişlerdir, ipek fabrikaları bunlardan 
zarar görüyor ve ayni zamanda bunlar fabrika 
gibi muntazam iş çıkaramadıklarından ipekli sa
nayiimizin kıymetini düşürüyorlar. Bu yüzden 
ipeklerimizin evsafı bozulmuştur. Eğer bu şek
li tadil etmeyecek olursanız, bir sene sonra 
yine zararını görüp benim fikrime iştirak ede
ceksiniz. Şimdi çok rica ederim, sanayi idaresi
nin teknik olarak kabul ettiği bu iş katiyen 
doğru değildir deyişi hangi salâhiyete istinaden 
dir. Bu iş teknik işidir, teknik sahiplerinin bi
lecekleri iştir. 

REİS — Efendim, Rüştü Beyefendinin tak
ririni reye arze diyorum. 

MUVAKKAT E. M. M. SAİT AZMİ B. (Kay
seri) — Efendim, müsaade buyurursanız Rüştü 
Beyin telâşını halledelim. 

Rüştü Bey, evlerinde hususî olarak kendi 
ailelerile birlikte çalışarak ve böyle bir kaç aile 
bir araya gelerek fabrikaları yıkıyor diye bun
ların da hariçte kalmasını encümende teklif etmiş
lerdi. Bizim burada hariç bıraktığımız, ipek imal 
eden fabrikalardır. Fabrika olursa buna Hükü
met te, encümen de muvafakat ediyoruz. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, Sanayi umum 
müdürü Bey de buradadır. Ondan da sordum, 
ilmen de böyledir, dediler. 

REİS — Efendim, Rüştü Beyin takririni 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Başka bir takrir daha vardır. Sırma tel 
ve kılaptan fabrikalarının da (O) fıkrasındaki 
istisnalar meyanına ithaline dairdir. 

Bu takriri kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(O) fıkrasını kanunda olduğu şekilde reyâ 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mükellef - Teklif mahalli 
MADDE 3 — Sınaî müesseseler, sigorta şir

ketleri, bankalar ve bankerler ve Türkiyeye it
halâtta bulunanlar muamele vergisini Ödemeğe 
mecburdurlar. Muamele ve satış şartlan bu 
mecburiyeti değiştiremez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sınaî müesseselerin vergisi ma
mul maddelerin yapıldığı ve sigorta şirketleri
nin, bankaların ve bankerlerin vergisi muamele
nin yapıldığı mahal varidat dairesince, ithalât 
eşyasının vergisi, vergiye tâbi maddelerin ithal 
edildiği gümrük idaresince tahakkuk ettirilerek 
alınır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, ekseriyetimiz kalmamıştır. Ten
sip buyurursanız, müzakereyi pazartesi günü 
saat on beşe bırakalım (Muvafık sesleri). 

Şimdi evvelki kanunlara verilen reylerin 
neticesini arzedeceğim: 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1933 malî senesi bütçesinde münakale yapıl
masına ve fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki kanuna (167) zat rey vermiştir, binaen
aleyh kanun (167) reyle kabul edilmiştir. 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanuna (167) zat rey vermiştir, binaenaleyh 
kanun (167) reyle kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Reis Bey 
içtimai saat on beşe bırakıyorsunuz. İşle
rimiz çoktur. Müsaade ederseniz eskisi gibi 
gene saat 14 te toplanalım. 

REİS — Efendim, bu hususta evvelce veril
miş bir karar vardır. Bunu değiştirmek için ye
ni bir karar almak lâzımdır. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,40 
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P o s t a telgraf, v e t e l e f o n u m u m m ü d ü r l ü y ü 19;$;* mal î s e n e s i b ü t ç e s i n d e 
m ü n a k a l e i c r a s ı n a v e f e v k a l a d e t a h s i s a t v e r i l m e s i n e da ir k a n u n a 

v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler" 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

317 
167 
167 

0 
0 

148 
2 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

/ Kabul 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

EUziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 

edenler / 

Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum, 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 

Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
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Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Haindi B. 
Süleyman Fikrî B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
Al iB . 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

Btem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Rıfat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahha" 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. (Mezun' 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittim Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Rasıh B. 
Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. (I. Â.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çanları 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Nab/ı Rıza B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neoip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafiz B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
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Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. t 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. (Me
zun) 
Reşit B. 

Kırklareli j 
Dr Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
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Şevket B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Mustafa B. (Mezun) 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Yaşar B. 
Amasya 

Esat B. 
Nafiz B. 

9 3 4 C : 1 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haydar B. 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet (Mezun) 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragıp B. 

Numan B. 
Aydın 

Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 

Dahili islihlak vergisi hakkındaki kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 167 
Kabul edenler : 167 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 

5 1 

mm» 

- 5 3 -
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İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavı t B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Ilalit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
_tsnu.il Hakkı B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanları 
Rıfat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Diyarbekir 
Kâzını Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasarı Talisin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Alioğîu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Ali Ramı B. 
Hasan Vasıf B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Kararnursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapcj Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nah it B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemaiettiıı B 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Muzaffer B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakla B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Nasit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

ÎTaraç 

Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdı B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahrnot İhsın B. 
Hamdı B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B> 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B„ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 

Refet B. 
Yan 

Hakkı B. 
Münip B. 

B. 
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Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Süleyman S i m B, Zon'jutdau 
Halil B. 

Hasan B. 
Rifa tB. 

/ Rcyelstirak etmeyenler f 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
AİİB. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. (Mezun) 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (î. Â.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Enver B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamcmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekîn B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edime 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım. B. 
Aziz B. 
Nafiz B. 
Necip Asını B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Reşit B. 
Giresun 

Kâzım B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmıit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. (Me
zun) 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 

Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. (Mezun) 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
(1. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. i 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 
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Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 

Kailimi B. (Mezun) 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Patin B. 

Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Kmin B. (Mezun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

ttımgur B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragıp B. 

»>€»« 

T R M. M. Matbaası 



Sıra No 137 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü I933 senesi 
bütçesinde 23 950 liralık münakale yapılması hakkında I/950 

numaralr kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
T. C. 

Başvekâlet 22 - IV* 1934 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/1003 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçesinde münakale ya
pılmasına ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 17-IV-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
1 — P. T. T. Umum müdürlüğünün 1933 senesi bütçesinin 9 uncu vilâyat mefruşat ve 

demirbaşı faslına mevzu tahsisat ta tamamen sarfedilmiş olduğundan şiddetle ihtiyaç bulunan 
yazı makinelerinin alınabilmesi için bu tertibe daha 2580 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

2 — 11 nci vilâyat müteferrikası faslına konulan ve münakale suretile alman tahsisat ta 
tamamen sarfedilmiş olduğundan Vekiller Heyeti kararına müsteniden resmî devairin yangından 
korunması için yangın söndürme aleti ile bir miktar kova, ip ve saire mübrem ihtiyaçların 
temini için bu tertibe daha 4 000 liranın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

3 — 12 inci faslın l nci bedeli icar tertibine konulan tahsisat kâfi gelmemiş olduğundan 
mukavelenameleri mucibince tediyesi icap eden icar bedellerinin verilebilmesi için tertibi 
mezkûre de 3 500 liranın ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. 

4 — 12 inci faslın 2 inci masarifi muhakeme tertibine konulan tahsisat tamamen sarfedilmiş 
olduğundan sene nihayetine kadar vukubulacak ihtiyacatı karşılamak üzere bu tertibe de 750 
liranın ilâvesine zaruret görülmüştür. 

5 — 13 üncü faslın l nci memurlar harcırahı tertibine mevzu tahsisatla münakale suretile 
alınan tahsisat ta tehiri gavrikabil icraata sarfedilmiş olduğundan sene nihayetine kadar vuku
bulacak zarurî işler için bu tertibe daha 4 000 liranın ilâvesine mecburiyet görülmüştür. 

6— 23 üncü faslın inşaat ve tamirat tertibine konulan tahsisatın azlığı hasebile maili 
inhidam bir halde bulunan bir çok merkezlerimizin tamiri yapılamamış olduğundan tamirine 
katî zaruret bulunan merkezlerimizin tamiri için tertibi mezkûre daha 4 500 liranın ilâvesine 
zaruret hissedilmiştir. 

7 — 26 inci faslın i nci tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı tertibine mevzu tahsisatla münakale suretile alınan tahsisat tamamen 
sarfedilmiştir. Bu itibarla tedavileri lüzumu fennen sabit olan memurlarımızın tedavileri için 
bu tertibe de daha 2 000 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

8 — 1930 senesinde tekaüdü icra edilip müddeti hizmet itibarile ikramiye almağa müsta
hak olduğu halde tekaüdünün icrası esnasında vaziyeti itibarile idaremizce ikramiye verilmemiş 
tolan Midyat müdürü Şükrü Efendiye, vaki müracaati üzerine ikramiye itası Şûrayi devletçe 
akarrür ettirilmiş olduğundan 720 liradan ibaret ikramiyesinin verilebilmesi için (I930lsene-



2 -
sinde tekaütlükleri yapılmış olan memurlara verilecek tekaüt ikramiyesi karşılığı ) namile 
yeniden açılacak 34 ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak konulması zarurî görülmüştür. 

9 — 30 uncu faslın 3 üncü 1Q29 senesi ve 4 üncü 1928 senesi düyunu karşılığı olarak 
bütçeye konulan tahsisatın ademi kifayesi hasebile tesviye edilemeyen düyunun temini tesviyesi 
için sene nihayetine kadar tasarrufu mümkün bulunduğu anlaşılan geçen sene düyununa mahsus 
29 uncu fasıldan tenzilile mezkûr tertiplere ilâvesine zaruret görülmüştür. 

Yukarıda madde madde izah edilen sebepler dolaytsile muhtelif fasıl ve maddelere ilâvesi 
teklif edilen ceman 23 950 liranın, merbut (1) numaralı cetvelde gösterilen fasıllardan tasar
rufu mümkün bulunduğu anlaşılmış ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bütçe encümeni 
M. No. 90 30 - IV - 1934 
Esas No. 1/950 

Yüksek Reisliğe 

Posta telgraf ve telefon umum müdürlüğü
nün 1933 malî senesi bütçesinde 23 950 liralık 
münakale yapılmasına dair olup Başvekâletin 
22 nisan 1934 tarih ve 6/1003 numaralı tezkere-
sile Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize 
havale buyur ulan kanun lâyihası tetkik edildi. 

Teklif olunan kanun lâyihası esbabı mucibesi-
ne nazaran encümenimizçe aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçesinin mer
but (1) numaralı cetvelde yazılı fasıl ve mad
delerinden 23 950 lira tenzil edilmiştir. 

. MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil edilen mebaliğden 23 230 lirası merbut (2) 
numaralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve 
edilmiş ve 720 lirası da (1930 senesinde teka
ütlükleri yapılmış olan memurlara verilecek te
kaüt ikramiyesi karşılığı) namile yeniden açı
lan 34 üncü fasla tahsisatı fevkalâde olarak va-
zolunmuştur. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmelç üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt Bursa 
31. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip 
Kayseri Konya Srvas Srvas 
A. Hilmi A. Muzaffer Rasim M. Remzi 

Yozgat 
S. Sırrı 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

17 - IV - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Ali 

tk. V. S. I.M.V.- G. I. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçesinde münakale icrasına ve fev
kalâde tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası 



P. M. 

_ 3 _ 
[1] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nevi 

16 1 Nakliyat 

17 2 Tesisat ve tamiratta kullanılacak makine, alât ve edevat ve malzeme mu
bayaa ve tamir masrafı 

3 Telgraf işletmesi 

Fasıl yekûnu 

21 2 Tamir 

29 Geçen sene düyunu 

YEKÛN 

Lira 

7 050 

4 000 
8 000 
12 000 
3 000 
1 900 
23 950 

F. M. 

[2] NUMARALI CETVEL 

Muihassasatın nevi 

9 

11 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat müteferrikası 

12 1 Bedeli icar 
2 Masarifi muhakeme 

13 1 Memurlar harcırahı 

23 însaat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

26 1 Tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin ce
naze masrafı 

30 3 1929 senesi düyunu karşılığı 
4 1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

YEKÛN 

Lira 

2 580 
4 000 
3 500 
750 

4 250 
4 000 
4 500 

2 000 
1 000 
900 

1 900 
23 230 

M • < • > » » < ...r 





Sıra'N? 116 ya ilâve 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun I inci madde
sinin değiştirilmesi hakkında 1/892 numaralı kanun lâyihası 

ve İktisat, Maliye ve M t f e encümenleri mazbataları 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30 - IV -1934 

M. No. 88 
Esas No. 1/892 

Yüksek Reisliğe 

Umumî Heyetin 26-IV-1934 (tarihli toplanı
şında, dahilî istihlâk vergisi kanununun muad
del (birinci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
kanun lâyihasının müzakeresi esnasıda dahilde 
istihsal edilen glikozların beher kilosundan altı 
kuruş istihlâk resmi alınması için lâyihaya bir 
fıkra ilâvesine dair Bursa ve istanbul mebusları 
Rüştü ve Yasıf Beyler tarafından verilip nazarı 
itibare alınarak encümenimize havale buyurulan 
takrir Maliye ve iktisat vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Millî mahsulâtımızdan olan mısırdan yapılan 
glikozun maliyet ve satış fiati Sanayi umum mü
dürlüğünden alınan izahata göre altı kuruş resim 

MADDE 1 — 12 haziran 1930 tarih ve 1718 
numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 29 
mayıs 1932 tarih ve 1994 numaralı kanun ile 
değiştirilen birinci maddesi aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir: 

Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek şe
kerin kilosundan on iki kuruş ve glikozun kilo
sundan dört kuruş istihlâk vergisi almr. 

Bu kanunun neşri tarihinde faaliyetleri he-

vazına müsait bulunmadığı anlaşılmış ve dört 
kuruş resim konulması halinde bir teadül hâsıl 
olabileceği kanaatine varılmış olduğu gibi önü
müzdeki sene zarfmda bu mevzu üzerinde esaslı 
tetkikat icra edilerek lâzımgelirse bu resmin artı
rılması yolunda Hükümetçe bir lâyiha tanzimi 
muvafık görülmüş ve lâyiha bu esasa göre yeni
den yazılmıştır. Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bay azıt Erzurum 

M. Şeref MüJcerrem İhsan Aziz 
Kayseri Konya Kırklareli Sivas Sivas 

A. Hilmi A. Muzaffer Şevket Rasim M. Remzi 

nüz bir istihsal senesini tamamlamamış olan şe
ker fabrikaları mamulâtı için bu vergi on kuruş 
olarak alınır. 

Ancak İcra Vekilleri Heyeti 1935 ve mütea
kip senelerde bu mahiyetteki şeker fabrikaları 
mamulâtma ait vergiyi birinci fıkradaki mikta
ra çıkarmağa salahiyetlidir. Şeker tabiri küp, 
kare ve toz halinde olan bilcümle şekerlere şa
mildir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLlFl 

12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî is
tihlâk vergisi kanununun 29 mayıs 1932 tarih ve 
1994 numaralı kanun ile değiştirilen birinci mad

desi yerine kaim kanun lâyihası 



MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

— 2 — 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 

ı>m<* . < • . 



Sıra No 138 
Muamele vergisi hakkında 1/916 numaralı kanun lâyihası 

ve Muvakkat encümenle Bütçe encümeni mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22-111-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/683 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1860 sayılı muamele vergisi kanunu hükümlerini tadilen Maliye Vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 2-M-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Muamele vergisi kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Dört beş sene evvelki vaziyet ve şartlara göre tedvin olunan muamele vergisi kanununun 
bazı hükümlerinin tadili ve o zaman için kabulü münasip görülen ve maksadını hâsıl etmekle 
artık devamında zaruret bulunmayan bazı muafiyetlerin refi icap eylemiş olmakla bu mevzu 
üzerinde yeni bir lâyiha hazırlanmıştır. 

Lâyihada başlıca değişik cihetler: 
1 - Cari hükme göre sınaî müesseselerden yalnız kuvvei muharrike kullananlar vergi mü

kellefiyetine dahil olduğu halde tadilde kuvvei muharrike istimal olunmayan sınaî müesseseler de 
vergi mevzuuna alınmıştır. Esasen muharrik kuvvet istimal etmeyen sınaî müesseselerin, diğer
leri aleyhine bir vaziyet ihdas etmekte oldukları şikâyet sebeplerinden biri oluyordu. 

1932 sınaî tahririne göre memleketimizde teşviki sanayi kanunundan istifade eden müesse
seler adedi 1473 olup bunlardan 1295 i kuvvei muharrike istimal eder ve mütebakisi de diğer 
şekillerde işler. Bunlann istihsal kıymeti senevî 137,000,000 lirayı mütecavizdir. Bundan 
şeker sanayiine ait olanların istihsalâtı tenzil edilirse takriben 130,000,000 lira istihsal kıyme
tinde olduğu anlaşılır. Bu miktardan 16,000,000 - 17 000 000 luğu kuvvei muharrike 
istimal etmeyen müesseselere aittir. Teşviki sanayi kanunundan müstefit olmayan müessesatın da 
kuvvei muharrike istimal edip etmediğine göre tefriki mümkündür. Bunların istihsal kıymeti de 
15,000,000 lirayı mütecavizdir. Kanunda kabul edilmiş olan muafiyet hadlerinden maada 
bilûmum müesseselerin vergiye tâbi olmaları bu itibarla da bir adalet lâzimesi addolunmalıdır. 

2 - Kanunda evvelki ihtiyaçlara göre derpiş edilmiş olan ve her sınaî müessesenin ıo 000 
liraya kadar olan cirosunu muaf tutan hüküm, netice itibarile haksız ve nisbetsiz bir mükelle
fiyet farkı ihdas ettiği anlaşıldığı, meselâ senelik muamelesi 20 000 liradan ibaret olan mües
sesenin tatbikatta ve hakikatte vergi nisbeti % 5 olduğu halde cirosu 200 000 liraya baliğ bir 
müessesenin vergi nisbeti % 9 u geçtiği cihetle, bu muafiyet haddinin kaldırılması muvafık 
görülmüş ve buna mukabil, muharrik kuvvet istimal etsin etmesin ufak hirfet müesseseleri için 
muafiyet kabul olunmuştur. 
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3 - Verginin tatbikatında, istisna hükümleri arasına giren maddeler üzerinde sanayi idaresile 

müştereken yapılan tetkik neticesinde, iplik, tuğla, kiremit fabrikaları imalâtı ve gümrük tarife 
kanunu veya diğer kanunlarla gümrük resminden muaf olarak ithal olunan maddelerle, bunla
rın dahilde imal ve istihsal edilen muadil ve mümasilleri hakkında şimdiye kadar tatbik olunan 
muamele vergisi muafiyetin kaldırılması mümkün ve lâzım olduğu kanaati hâsıl olmakla istisna 
maddesi bu esas dahilinde tanzim ve demir sanayiine ait imal ve tamir müesseselerinin vazi
yeti de tahdit edilmiştir. 

4 - Mevcut kanunun 5 inci maddesinde, sınaî müesseselerce yapılan mamul eşya içindeki 
mevaddı iptidaiyenin tayini ve bu miktardan tenzilât yapılması suretile matrahın tesbiti derpiş 
edilmişti. Her sene Maliye ve iktisat vekâletleri marifetile müştereken tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdiki lâzımgelen ve mevaddı iptidaiye tenzilât miktarını gösteren cetvel üzerinde 
sanayi idaresile müştereken yapılan tetkikte, bugünkü vaziyetleri itibarile satış kıymetlerinin 
tenzilâta tâbi tutulmasında zaruret olmayan bazı maddelerin tefriki ile, diğerlerinde bir kere 
mamul eşyadaki iptidaî maddelerin tayini, sonra da bundan tenzilât icrası suretile matrahın iki 
hesap ameliyesile tayini yerine, yapılmakta olan tenzilât hadlerinin baliği bulunarak ve yapı
lacak muamele daha basitleştirilerek yeni bir cetvel tertip olunmuştur. 

5 - Kanun, satış kıymetini matrah ittihaz ettiğinden tamirhane, boyahane gibi müesseselerin 
muamele vergisinde matrahın tayininde ihtilâf çıkmakta ve mükellefin zarar etmesi ihtimali 
melhuz bulunmakta olduğundan muayyen hususlarda ücretin vergiye matrah olması şekli der
piş ve kabul edilmiştir. 

6 - İthalât eşyasında, yahut mamul maddelerde kıymetin tayininde zuhur edebilecek ihtilâf
lar, mevcut hükümlere göre bir çok merasim takip etmekte ve halli uzun zamana tevakkuf 
etmekte idi. Bu gibi ihtilâfların, daha salahiyetli heyetler marifetile ve daha az müddet zarfında 
halli çaresi aranmış ve lâyihaya bunu temin edecek surette hükümler konulmuştur. 

7 -Banka ve bankerlerin yaptıkları muamelât dolayısile muhtelif namlarla aldıkları mebaliğ 
meyanında, nisbetinin tayini müşkil olan aciyonun binde bir olarak kabul ve hesaba esas ittihazı 
münasip görülmüş, ve bankalardan bir kısmının hariçle yaptıkları muameleler dolayısile aldık
ları mebaliğin de vergi mevzuu dahilînde olduğuna işaret edilmiş olmak üzere maddei kanu-
niyedeki fıkra « bilûmum muameleler » şeklinde tavzih olunmuştur. 

8 - Ve nihayet lâyihaya, verginin tahakkuk ve tahsilinde gerek fertler ve gerek Hazine 
hukukunu sıyanet edebilecek surette muhtelif vaziyetlere uygun gelecek sarih hükümler 
konulmuştur. 

Tadilât kanunun bir çok yerlerine sirayet ettiği cihetle bir kül halinde yeni bir kanun mev
zuu addolunarak lâyiha ona göre tanzim olunmuştur. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muamele »ergisi kanunu 24 - IV -1934 

lâyihan muvakkat encümeni 
Karar No. 2 

Esas No. î/916 
Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi hakkında Maliye vekâletin- cibe mazbatasının gönderildiğine dair Başvekâ-
ee yeniden hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin letin 22 - I I I -1934 tarih ve 6/6S3 numaralı tezke-
22- I I I -1934 tarihli içt imamda Yüksek Moclisc resile merbutları Adliye, İktisat ve Maliye on
a ra 'kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mu- ciinıenlerinden, müntehap Muhtelit encümenimi-
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ze havale edilmökle kısmen Maliye Vekili Fuat, 
İktisat Vekili Celâl Beyefendilerin ve kısmen Va
ridat umum müdürü Rüştü, Sanayi umum mü
dürü Recai ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti mu
amele müdürü Mustafa Nuri Beylerin huzurile 
mütalea ve tetkik olundu. 

Hükümet tarafından teklif edilen lâyihanın 
esbabı mucibe mazbatasında, (Yani lâyihanın beş 
«ene evvelki vaziyet ve şartlara göre tedvin olu
nan kanunun yeni icaplara uygun bir hale ge
tirilmesi ve devamında zaruret bulunmayan mu
afiyetlerin kaldırılması, verginin yalnız kuvvei 
muharrike istimal eden sanayie hasrolunmayarak 
diğer sanayie de teşmili ve verginin tahakkuk 
ve tahsilinde mükelleflere Hazine hukukunu sı-
yanet edecek hükümler konması ve küçük hırfet 
müesseselerinin himayesi maksadile hazırlandığı) 
izah edilmiştir. 

Beş senelik tatbikattan alınan tecrübelere gö
re noksanları ikmal ve şikâyet sebeplerini ber
taraf etmek sınaî müesseselerin kanuna dayanan 
haksız rekabetlerle bir birini harabiye sevket-
mesine mâni olmak için yeni bir kanun vazına 
lüzum ve ihtiyaç bulunduğuna kani olan encü
menimiz lâyihayı esas itibarile kabul ederek 
maddelerin müzakeresine geçmiş ve aşağıda izah 
edilen sebeplere binaen bazı tadil ve ilâveler yap
mıştır. 

Birinci madde kelime tashihleri ile aynen ka
bul olunmuştur. Muamele vergisinden istisna 
edilecek müessese ve mamulatı gösteren ikinci 
maddede meri kanunla vergiden muafiyeti k?bul 
edilmiş olan iplik, tuğla, kiremit fabrikaları 
imalâtı, bütün matbaaların mamulatı, gümrük ta
rife kanunu ve diğer kanunlarla gümrük res
minden muaf olarak ithal olunan maddelerle, bun
ların dahilde imal ve istihsal olunan muadili ve 
mümasilleri, demir sanayiine mensup imal ve ta
mir müesseseleri hakkındaki muafiyetlerin kıs
men kaldırıldığı ve kısmen tahdit edildiği görül
müştür. 

Encümenimiz tuğla ve kiremit fabrikalarının 
kâfi derecede himaye gördüğü ve adi tuğla har
manlarına rekabet yaptığı ve muafiyetin devamı 
için hiç bir sebep olmadığı hakkında Hükümetin 
verdiği izahatı kâfi görmüş ve muafiyet listesine 
ithal etmemiştir. 

Meri kanunla mutlak surette muaf olan demir 
sanayiinin iptidaî maddelere ufak bir şekil ver
mekten ibaret bulunduğu hakikaten sanat sayıla

bilecek bir şey olmadığı ve mükellefiyetin müsa
vat, kaidesini ihlâl ettiği ve esasen tarife kanun-
larile bu sanayiin kâfi derecede himaye gördüğü 
ve maddei iptidaiye payı olarak satış kıymetle
rinde tenzilât icrasına Maliye ve İktisat vekâ
letlerinin salahiyetli olmasına göre de demir sa
nayi inden himayeye muhtaç olanlar için ayrılacak 
iptidaî maddeler payını ayırırken lüzumlu hima
yelerin esirgenmeyeceği Hükümetçe izah edilmiş 
ve encümenimiz buna binaen demir sanayiinin 
mutlak surette vergiden muaf tutulmasına taraf
tar olmamıştır. 

Memleket dahilindeki pirinç zeriyatı ve istih
sal âtı çoğalmış ve hariçten pirinç ithalinin önü
ne geçilmiş olduğu ve pirinç ihracatı yapmak 
imkânları hâsıl olursa ihracat maddelerinin esa
sen vergiden istisna edilmiş olduğu ve kuş tüyü
nün lüks eşyadan bulunduğu için muafiyet liste
sinden çıkarıldığına ve himayelerine lüzum olma
dığına dair Hükümetin serdettiği mütaleaya en
cümenimiz de iştirak etmiştir. 

Meri kanunda maddei iptidaiyesi ne olursa 
olsun bilûmum ip ve iplik fabrikaları muafiyet 
mevzuuna dahil bulunmuş iken lâyihada mua
fiyet ibnelik hali ipliği ile ip, sicim ve halat ima
lâthanelerine hasredilmiş verilen izahata göre 
bütün ip ve iplik imalâthanelerinin istisnalar 
meyanına alınmasına lüzum olmadığı ve mak
sadın ev sanayii cümlesinden olan halıcılık ile ke
nevir sanayiinin himaye ve inkişafı olduğu anla
şılmış ve (D) fıkrasına kenevir kelimesi ilâvesile 
Hükümetin teklifi aynen kabul olunmuştur. 

Hükümetin teklifinde istisnalar mey anından 
çıkarılan matbaalar mamul âtının ne tahdidine 
ve ne de büsbütün kaldırılmasına memleket ir
fan ve ihtiyacını nazara alan encümenimiz ta
raftar olmamış, istisnalar meyanına (J) fıkrası 
olarak bütün matbaalar mamulatı fkrası ilâve 
edilmiştir. -

Gümrük ithalât tarife kanunu ve sair kanun
larla gümrük resminden muaf olarak giren 
maddelerin istisnalar meyan nida bulunmasında 
zaruret gören encümenimiz Hükümetin de mu-
vafakatile .meri kanunun (G) fıkrasını aynen 
yeni lâyihaya (1) fıkrası olarak nakletmiştir. 

Diğer fıkraları, iltibasa mahal verecek keli
meleri kaldırmak tahrir şeklini düzeltmek sure-
tile aynen kabul eylemiştir. 

Lâyihanın muvakkat kabul muamelelerine 
ait hükümleri gösteren üçüncü maddesi encü-
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menlmizce ikinci maddeye ilâve olunan (1) fık
rası ile temin edilmiş olduğundan tayyolummuş-
tur. 

Dördüncü aııadde aynen ve beşinci madde 
ibare tashihi ile kabul olumımuştur. 

Altıncı maddenin (A) fıkrası sınaî müesse
selerde vergi matrahı mamulâtın satış kıymeti 
olduğunu zikrettikten sonra mükerrer vergiye 
mâni olmak için ya ithal veya diğer bir fabri
kada imal dolayısile muamele vergisine tâbi tu
tulmuş mevaddı iptidaiye payı olarak mamulâtın 
satış kıymetinden tenzili lâzımgelen miktarı bir 
cetvel ile tesbit etmiş ve kanuna bağlamıştı. 

Memleketin muhtaç olduğu sanayii bir an 
evvel tesis etmek için elzem olan iptidaî omjadde-
ler muafiyeti kanuna bağlı bir cetvel ile tesbit 
edildiği takdirde vakit vakit değişecek vaziyet
lere göre yemi tedbirler almak imkânının önüne 
geçilmiş olduğu gibi atiyen teessüs edecek, muh
telif sanatlar için mevaddı iptidaiye payı tenzil 
etnuek imkânı da kalmayacağı ve mevaddı ipti
daiye payı tenzilinde sadece mükerrerlik esası 
olmayıp gümrük himayesi de nazara alınmak 
lâzım geleceği ve mevaddı iptidaiye muafiyetimin 
mutlak bırakılması değil, kazanan ve kazanma
yan sanayi şubelerine göre değişmesi zarurî oldu
ğu mütalea olunarak meri kanunda olduğu gibi 
Maliye ve İktisat vekâletlerinin her sanat şube
sinde iptidaî maddeler payı olarak tenzili lâzım
gelen miktarları gösterir bir cetvel tertip ve ilân 
etmesi kararlaştırılmış, ve her sene cetvelin, 
tertibini kabul etmek elzem olan istikrara mâni 
olduğu yolundaki itirazlara her sene cetvel yap
mak demek mutlaka her şeyi değiştirmek demek 
olmayıp bir an gözden geçirmek demek olduğu 
mütaleasile iştirak edilmemiş ve fıkra bu sebep
lere binaen yeni baştan kaleme alınmıştır. 

(C) fıkrası mucibince ithalât maddelerinin 
orijnal faturalarında yazılı kıymetine zammedi
lecek nakliye sigorta ve gümrükten çıkarılıncaya 
kadar yapılacak her türlü zarurî masraf ve rü
sumlar meyanımda, gümrük resimi hayvan sağ
lık resmi, oktrova resmi mukabili gümrükte zam-
molunan belediye hissesi dahil olduğundan bu 
resimlerin kıymete ilâvesi vergiden, vergi almak 
demek olacağı ve maddenin mutlak ibaresi, sif 
satışlarda nakliye ve sigortanın mükerrer ilâve
sini mümkün kılacağı için resimlerin kıymete 
ilâve edilmemesini ve top ve sif satışların ay
rılması hakkındaki itirazlar üzerine yapılan mü

zakerede ithalât eşyasında vergi matrahı, ma
mulâtın maliyet i'iatı olduğu ve aksi halde itha
lât eşyasının, dahilî mamulâttau daha az bir ver
giye tâbi tutulması neticesi hâsıl olacağı, raka-
bet imkânı bırakmayacağı ve meri kanunda dahi 
bu resimlerin kıymete ilâve edilmekte bulunduğu 
mütaleasile resimlerin kıymetine ilâve edilmemesi 
hakkındaki mütaleaya iştirak edilmemiş ve sif sa
tışlarda nakliye ve sigortanın kıymete zammedil-
mediği ve edilmeyeceği Hükümet namına beyan 
olunmuş ise de madde metninde tasrihinde fayda 
mülâhaza edilerek bu maksadı temin edecek bir 
fıkra ilâve olunmuş ve müteferrik masrafların 
her muamelede ayrı ayrı gösterilmeyerek bir ka
lemde matraha zammı âmir olan fıkraya vuzuh 
verilmiştir. 

Lâyihanın 7, 8 ve 9 uncu maddeleri 6, 7 ve 
8 inci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 10 uncu maddesi 9 uncu madde 
olarak ve ihtilaflı kıymete ait tahakkuk ettirilen 
verginin kati olmadığını tebarüz ettirmek için 
- muvakkaten tahakkuk ettirilen - ibaresi ilâve 
olunarak kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 11 inci maddesi, ithalâtçıların ta
hakkuk muamelesine esas olmak üzere gümrük 
idaresine bir de ayrıca muamele vergisi beyan
namesi vermesini âmir bulunmakta idi. Güm
rük resmi tahakkuk muamelesine esas olan be
yannameden yalnız siklet yerine kıymet konma
sından başka farkı bulunmayan bu beyamname-
nin ayrı yazılmasında mükellefler için külfet 
olduğu gibi gümrük resmi ve muamele vergisi 
bir makam tarafından tahakkuk ettirildiğine 
göre idarenin de işini çoğaltacağı derpiş edile
rek gümrük beyannamelerine muamele vergisi
nin tahakkukuna esas olacak unsurların da ilâ
ve edilmesi ve orijinal fatura ve menşe şahadet
namelerinde yazılı ecnebi paraların Türk para-
sile tutarını borsadan günü gününe malûmat 
alarak her muamelede ayrı ayrı tayindeki im
kânsızlık ve «müşkülâtı bertaraf etmek için yeni 
hüküm konulması esasları kabul olunmuş ve bu 
muaksatlar dam ilinde ve 10 uncu madde olarak 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Lâyihanın 12 nci maddesi sınaî müesseseler 
ile ithalât eşyasının kıymetinde ihtilâf zuhurun
da yapılacak muameleyi ve itiraz hakkını, itira
zın suret ve mercii tetkikimi ve merci kararları
nın yani itiraz üzerine verilecek kararların katî 
olduğunu göstermekte idi. 



Madde yazılışı itdbarile tefehhümü işkâl ede-
'cek mahiyette olduktan başka tarhedilen vergiye 
itiraz hakkını kıymet ihtilâfına hasretmekte idi. 
Resen veya ikmal en tarhcdilecek vergiJere ve 
beyanname üzerine tahakkuk ettirilen vergile
rin tarhında vukua gelecek yanlışlık ve hak
sızlıklara iptidaî, maddeler payının tenzili esas
larını peşin veya veresiye satış yahut depoya nakil 

gibi ihtilâflara karşı mükelleflere hatta varidat da
irelerine bir hak tanımamakta ve itiraz komis
yonundan verilecek kararları kabili temyiz ad-
detmemekte ddi. 

İthalât eşyasının kıymetinden doğacak ihti
lâflar ve tarh muamelelerine karşı vukubuiacak 
itirazların ehliyet ve ihtisasları itibarile gümrük 
tarife kanununun 30 uncu maddesinde gösteri
len ekisperler heyetine verilmesini ve bu hük
mün ayrı bir maddede gösterilmesi sınaî müesse
seler ile diğer mükelleflere tarholunacak vergi
nin varidat dairelerince mükelleflere tebliğ olun
ması mükelleflerin itiraz hakkı, müddet, şekil 
ve şartları, müdafaa hakkı ve komisyonların va
zife ve salâhiyetleri, derecesi ve kararlarının 
mahiyeti hakkında hükümler vazı zarurî görül
müş, bu maksatla lâyihaya kanun yolları unva-
nile iki fasd açılarak 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, ve 19 uncu maddeler yeni baştan kaleme 
alınarak ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın 13 üncü maddesi sınaî müessese
lerde vergi kaçakçılığının, iptidaî maddeler alım 
ve sarf hareketlerini ve alış veriş yaptığı mües
seselerle teati ettikleri muvazaalı faturaları kont
rol etmek imkânsızlığından doğduğu göz önü
ne alınarak muamele vergisi defterinden başka
ca iptidaî maddeler alım ve sarf hareketlerini 
gösterir defter tutmaları ve mükellef müessese 
ile münasebette bulunan müesseselerin talep vu
kuunda kendi defter ve vesikalarındaki kayit-
leri salahiyetli maliye memurlarına göstermeleri 
için mecburiyet konulmuş ve maddeye bu ka-
yitler ilâve olunarak ve 20 nci madde olarak ya
zılmıştır. 

Lâyihanın 14 üncü maddesi 21. inci madde 
olarak ve maksat dahilinde tavzih ve tadillerle 
ve son fıkrası itiraz hakkındaki hükümlerle da
ha esaslı bir surette faslı mahsusunda gösteril
diğinden tayyolunarak kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 15 inci maddesi ithalât eşyasının 
orijinal fatura veya menşe şahadetnamesinde 
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yazdı kıymetinde ihtilâf bulunmasından dolayı 
teminata bağlanan vergi ile bir ihbar neticesin
de veya teftiş ve tahkik sırasında kaçırıldığı an
laşılan ve tahakkuk ettirilen vergilere ait bir 
hüküm koyduğu anlaşıldığından ıbu maksadı da
ha açık gösterecek şekilde ve 22 nci madde 
olarak yeniden yazılmaıştır. 

Lâyihanın 16 nci maddesi tediyesi bu kanun 
hükümlerine göre tecil olunan vergilere, tak
sitlerini gönünde vermeyenler gibi yüzde on 
zam yapılması hakkındaki hüküm mükelleflere 
gösterilmek istenilen kolaylığa mâni ve maksada 
tamamen münafi olduğundan kaldırılmak 
ve makine gibi bir takmn (maddelerin (güm
rük resmi üç ay için tecil olunduğundan mua
mele vergisinin dahi ayni esas dahilinde tecili 
temin olunmak ve gümrüğe ait işler hakkında
ki hükümler de maddeden ayrılmak suretile 
ve 23 ve 24 üncü maddeler olmak üzere yeniden 
kaleme alınmıştır. 

17 nci madde maksat dahilinde ve maksadı ta
mamen izah edecek şekilde ve 25 ijıci madde ola
rak yeniden kaleme alınmıştır. 

Lâyihanın 20 nci maddesi 26 neı madde ola
rak ve tahrir tarzı değiştirilerek kabul olunmuş
tur. 

Lâyihanın 21 inci maddesi müruru zaman unva
nı altında ıbir fasla alınmış ve 27 nci madde olarak 
ayni esaslar dahilinde yazılmış ve ecnebi mem
leketlerde bulunan mükellefere ait tahsil mümuru 
zamanı için yeni hüküm konmuştur. 

Lâyihanın cezaî hükümlere ait 18 ve 19 uncu 
maddeleri 28, 29, 30 ve 31 inci maddeler olmak 
üzere yeni baştan kaleme alınmıştır. Bilhassa mü
kelleflerin hesap ve yazı işlerinde hususî surette 
çalışan maliye memurları için ceza tehdidi vazo-
lunmuş, bunlarla sırları ifşa eden ve vazifelerini 
yapmayan memurlar hakkında kazanç vergisi 
kanunile mütenazır olmak üzere müddeiumumilik-
lerce resen takibat yapılması hakkında hükümler 
ilâve edilmiştir. 

Ancak lâyihaya müteferrik hükümler unvanı 
altında bir fasıl açarak vefat, tasfiye, fesih, if
lâs hallerile defterlerin türkçe tutulması komis
yon ve heyetlerin nisabı, akraba işleri, devamsız
lık vekâlet ve yangın, su basma gibi mücbir hal
lerde vergi terkini için kazanç kanununa atfen 
32, ve 33 üncü maddelerle hükümler konmuştur. 

Lâyihanın (muvakkat maddesi aynen ve 22, 23 



v© 24 uncu maddeleri 34, 35 ve 36 nci maddeler 
olmak üzere ve kamın hükümlerini icraya Güm
rük ve inhisarlar vekilinin de memur olduğu ilâve 
olunarak kalbul olunmuştur. 

Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Muvakkat E. Reisi M. M. Kâ. 
Ş. Karahisar Kayseri 

İsmail S. Azmi 

Aza Aza Aza 
Antalya İstanbul izmir 
Haydar Hamdi M. M. Sadettin 

.1860 sayılı muamele vergisi kanununun hü
kümlerini tadilen Maliye vekilliğince hazırlanan 
kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gön
derildiğine dair Başvekâletin 22 mart 1934 tarih 
ve 6/682 numaralı tezkeresi ve Adliye, Iktsat ve 
Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümenin mazbata ve lâyihası encümenimize tevdi 
edilmekle Maliye vekâleti varidat, ve İktisat ve
kâleti sanayi umum müdürleri Rüştü ve Recai 
Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Muamele vergisinin hükümlerini tadilen Hü
kümetçe yeniden tanzim ve teklif olunan kanun 
lâyihası üzerine Muhtelit encümence hazırlanan 
lâyiha, eneümenimizee müzakereye esas tutula
rak aşağıda yazılı cüzî tadillerle kabul edilmiş
tir. 

1) Şekerden alınan istihlâk vergisinin tezyidi
ne dair teklif olunan kanun lâyihasının müzake
resi esnasında glikozun beher kilosundan dahi 
dört kuruş istihlâk vergisi alınması Büyük Mec
lisçe kabul edilmiştir. Bu suretle glikozdan 
hem istihlâk hem de muamele vergilerinin alın
ması muvafık görülmemiş ve bu sebeple istisna
ları teşkil eden 2 nci maddenin (B) fıkrasına 
(glikoz ) kelimesi ilâve edilmiştir. 

Aza Aza 
Çanakkale Antalya 

Osman Niyazi Numan 
Bininci maddenin (A) fıkrasına ikinci mad

denin (O) ve (K) fıkralarına (5, 10, 12, 18, 20, 
27, 29 ve 33 üncü maddelerine, kanaatimce bu 
kanunun ruhunu teşkil eden tahakkuk usulle
rine, muamele vergisinin % 10 nisbetini geçme
yecek ve mükerrer vergi alınmamasını temin ede
cek kati ve sarih hükümleri ihtiva etmemesi hu
susuna binaen muhalifim. 

Bursa 
Rüştü 

2) 21 inci maddenin son fıkrası kazanç ka
nununda kabul edilen esas dairesinde tadil edil
miştir. 

3) 24 üncü maddede banka teminatı verenler
den vergi tahsilinin bir ay tecil olunacağı yazıl
mış- ise de bu bankanın alelitlak her hangi bir 
banka olması mahzurlu görüldüğünden Hüküme
tin kabul edeceği bankaların teminatının kabul 
edilmesi şeklinde madde tadil edilmiştir. 

4) 27 nei maddede yazılan kısa müddetli hu
susî müruru zaman hukuku Hazinenin ziyama 
meydan vereceğinden naşi işbu vergilerin da
hi umumî müruru zamana tâbi olması ekseriyet
le kabul edilerek madde tayyedilmiştir. 

5) Bu kanunun neşrinden mukaddem zama
na ait olarak tahakkuk etmiş olan vergilerle 
etmemiş vergilerin ne gibi ahkâma tâbi olacağı
na dair lâyihaya muvakkat bir madde ilâve 
edilmiştir. 

Lâyihanın bazı maddelerinde hükme mües
sir olmayacak bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu seneki bütçe varidatının bir an evvel <tes-
bit olunması zarurî olduğu gibi kanunun su
reti tatbiki hakkında ittihazı lâzrmgelen tedbir
ler dahi senenm hululünden evvel Hükümetçe 
alınabilmesi için bu kanun lâyihası müstacelen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30 - IV - 1934 

M. No. 92 
Esas No. 1/916 

Yüksek Reisliğe 
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ve tercihan müzakeresi zımnında Umuanî heye- Sivas Srvas Yozgat 
tin tasvibine arzolımmaik üzere Yüksek Reisliğe Basım M. Remzi S. Sırrı 
takdim olunur. 

Reis M. M. Kâ. Reis vekili 
Burdur Bayazıt Tokat 23 üncü maddede yazılı veresiye satışlara ait 

M. Şeref 27 nci maddenin tayyına vergilerin taksite raptı keyfiyetinin teminata 
muhalifim raptedilmeği fikir ve mütaleasındaynm 

İhsan İsparta 
Bursa tamir Kayseri Konya Mükerrem 

Dr. Galip Kâzım A. Hilmi Ali Muzaffer 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Muamele vergisi kanunu lâyihası 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Bu kanuna gröre: 
A) Sınaî müesseselerin her nevi muamelâtı, 
B) Bilûmum sigorta şirketlerinin, banka ve 

bankerlerin yapmış oldukları bilûmum mua
meleler dolayısile prim, komusyon, faiz, is-
konto ve acyo gibi her ne nam ile olursa ol
sun aldıkları paralar, 

ö) Ecnebi memleketlerde imal edilip Tür-
kiyeye ithal olunan maddeler, 

Muamele vergisine tâbidir. 
Bu kanunda, sınaî müessese kaydile, teş

viki sanayi kanununun birinci maddesine da
hil müesseseler kastedilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı maddeler mua
mele vergisinden müstesnadır: 

A) îmal, ithal, alım ve satımı veya ihracı, 
veyahut bunlardan birisi Devlet inhisarı altın
da olan maddeler (tmal, ithal, alım, satım do
layısile), 

B) Her nevi şeker (tmal ve ithal dolayısile), 
ö) Türkiye mahsulâtını işleyen tasirhane, 

tasir fabrikaları, pirina fabrikaları, 
D) Halı ipliği (ilme) imalâthane ve boyaha

neleri ile ip, sicim ve halat imalâthaneleri, 

E) Kuru yemişleri ve hububatı, nebatî ve 
hayvani mahsulâtı kabuk ve çöplerinden, pa
muğu çekirdeğinden ayıran ve temizleyen mües
seseler (Bu işlerinden dolayı çeltik, kustüvü, yün 
ve sunî pamuk imal yerleri vargiye tâbidir). 

F) Sefarethanelerle siyasî memurlara ve sair 
zevata ait olup gümrük tarife kanunu veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muafiyeti kabul 
edilen eşya (îthal dolayısile ve mütekabiliyet 
şartile), 

G) Tamirhane ve montaj yerleri, alâtı zira
iye imal ve tamir müesseseleri (Münhasıran bu 
işlerinden dolayı). 

H) Türkiye dahilinde imal ve ecnebi mem
leketlere ihraç olunan maddeler, (tmal dolayı
sile ve kanundaki şartlar dairesinde), 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Muvazene vergisi kanunu lâyihası 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Bu kanuna göre: 
A - Sınaî müesseselerin her nevi mamulâtı; 
B - Her türlü sigorta şirketlerinin, banka ve 

bangerlerin yapmış oldukları bütün muameleler 
dolayısile prim, komusyon, faiz, ıskonto ve aciyo 
gibi her ne nam ile olursa olsun aldıkları para
lar ; 

C - Ecnebi memleketlerde imal edilip Türki-
yeye ithal olunan maddeler; muamele vergisine 
tâbidir. Bu kanunda, sınaî müessese kaydile 
teşviki sanayi kanununun 1 inci maddesine da
hil müesseseler kastedilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılan maddeler mu
amele vergisinden müstesnadır: 

A - tmal, ithal, alım ve satımı veya ihracı 
veyahut bunlardan birisi Devlet inhisarı altında 
olan maddeler (tmal, ithal, alım, satım dolayı
sile) ; 

B - Şeker (tmal ve ithal dolayısile); 
C - Türkiye mahsulâtını işleyen tasirhaneler, 

tasir fabrikaları, pirina fabrikaları; 
D - Halı ipliği, (ilme) imalâthane ve boyaha

neleri ile kendir, ip, sicim ve halat imalâthane
leri ; 

E - Kuru yemişleri ve hububati, nebatî ve 
hayvani mahsulâtı kabuk ve çöplerinden, pamu
ğu çekirdeğinden ayıran ve temizleyen mües
seseler (bu işlerinden dolayı, çeltik, kuş tüyü, 
yün ve sunî pamuk imal yerleri vergiye tâbidir); 

F - Sefarethanelerle siyasî memurlara ve 
sair zevata ait olup gümrük tarife kanununun 
veya sair kanunlarla gümrük resminden muafi
yeti kabul edilen eşya (ithal dolayaısile ve mü
tekabiliyet şartile); 

G - Mevaddı harbiye, bahrî inşaat, makine 
tamirhane ve montaj yerleri, alâtı ziraiye imal 
ve tamir müesseseleri (Münhasıran bu işlerin
den dolayı). 

H - Türkiye dahilinde imal ve ecnebi mem
leketlere ihraç olunan maddeler (İmal dolayısile 
ve kanundaki şartlar dairesinde), 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Bu kanuna göre: 
A - Sınaî müesseselerin her nevi mamulatı, 
(Teşviki sanayi kanununun birinci madde

sine dahil sınaî müesseseler kastedilmiştir.) 
B - Her türlü sigorta şirketlerinin, banka 

ve bangerlerin yapmış oldukları bütün mua
meleler dolayısile prim, komusyon, faiz, is-
konto ve aciyo gibi her ne nam ile olursa ol
sun aldıkları paralar, 

C - Ecnebi memleketlerde imal edilip Tür-
kiyeye ithal olunan maddeler, 

Muamele vergisine tâbidir. 

MADDE 2 — 

A - Aynen 

B - Şeker ve glükoz (îmal ve ithal dolayısile) 
C - Aynen 

D - Aynen 

E - Kuruyemişler ve hububatı, nebatî ve 
hayvani ıtfahsulâtı kabuk ve çöplerinden, pa
muğu çekirdeğinden ayıran ve temizleyen mü
esseseler (Bu işlerinden dolayı çeltik, kustüyü, 
sunî yün ve sunî pamuk imal yerleri mamulatı 
vergiye tâbidir.) 

F - Aynen 

G - Aynen 

H - Aynen 
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î) Makinasız köy değirmenleri, adi tuğla 

harmanları, hızar fabrikaları, fırınlar ve ekmek 
fabrikaları, 

J) Mükerrer sigorta muameleleri, 
K) Hayat sigorta'primleri, 

L) Her nevi maden cevherlerile, yıkanmış, 
yıkanmamış maden kömürleri, (İstihraç, tathir, 
izabe, tasfiye dolayısile), 

M) Ev sanatları, halı imalâthaneleri, kuvvei 
muharrikesi beş beygire kadar (beş dahil) olan, 
kuvvei muharrike istimal etmeyenler de en faz
la on amele kullanan küçük hirfet müesseseleri 
(Trikotaj, mücevherat, ıtmyat, plâstik eşya 
fabrika ve imalâthaneleri, sunî veya tabiî ipek 
mensucat ve çorap fabrikaları bu istisna hük
münden hariçtir). 

MADDE 3 — Gümrük ithalât tarife kanunu 
veya diğer kanunlarla muvakkat kabul gibi hu
susî muamelelere tâbi tutulmak itibarile güm
rük resmi teminata bağlanan maddelere ait mu
amele vergileri hakkında ayni şekil tatbik olu
nur. 

Mükellef - teklif mahalli 

MADDE 4 — Smaî müesseseler, sigorta şir
ketleri, bankalar, bankerler ile Türkiyeye itha
lâtta bulunanlar muamele vergisini ödemeğe 
mecburdurlar. Muamele ve satış şartlan bu mec-

î - Gümrük ithalât tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muaf olan mad
deler ( İthal dolayısile, gümrük ithalât tarife 
kanunu ve diğer hususî kanunlar mucibince, 
hususî muamelelere tâbi tutulmak itibarile güm
rük resmi teminata raptedilen maddelere ait 
muamele vergileri hakkında ayni muamele tat
bik olunur.) 

J - Bütün matbaa mamulâtı, 
K - Yel ve su ile işleyen eleksiz ve dürbünsüz 

köy değirmenleri, adi tuğla harmanlan, yumur
ta talaşı ve tomruktan kereste yapan fabrika
lar, fınnlar ve ekmek fabrikaları, 

L - Mükerrer sigorta muameleleri, 

M - Hayat sigorta primleri, 

N - Her nevi maden cevherlerile, yıkanmış, 
yıkanmamış maden kömürleri (İstihraç, tathir, 
izabe, tasfiye dolayısile), 

O - Ev sanatlan, halı imalâthaneleri, kuvvei 
muharrikesi beş beygire kadar (beş beygir da
hil) olan, kuvvei muharrike kullanmayanlarda 
en fazla on amele kullanan küçük hirfet mües
seseleri (trikotaj, mücevherat, ıtıryat, plâstik 
eşya, karyola ve nikelâj fabrika ve imalâthane
leri, sunî veya tabiî ipek mensucat ve çorap fab
rikaları bu istisna hükmünden hariçtir). 

Mükellef - Teklif mahalli 

MADDE 3 — Sınaî müesseseler, sigorta şir
ketleri, bankalar ve bankerler ve Türkiyeye it
halâtta bulunanlar muamele vergisini ödemeğe 
mecburdurlar. Muamele ve satış şartları bu 
mecburiyeti değiştiremez. 

MADDE 4 — Sınaî müesseselerin vergisi ma
mul maddelerin yapıldığı ve sigorta şirketleri
nin, bankaların ve bankerlerin vergisi muamele
nin yapıldığı mahal varidat dairesince, ithalât 



- 11 — 
1 - Aynen 

J - Aynen 
K - Aynen 

L - Aynen 

M - Aynen 

N - Aynen 

O - Aynen 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 



buriyeti değiştiremez* eşyasmm vergisi, vergiye tâbi maddelerin ithal 
edildiği gümrük idaresince tahakkuk ettirilerek 
alınır. 

MADDE 5 — Sınaî müesseselerin vergisi, 
mamul maddelerin yapıldığı mahal, varidat ida
resince alınır. Sigorta şirketlerinin bankaların 
ve bankerlerin muamele vergisi muamelenin ya
pıldığı mahal varidat idaresince, ithalât eşya
sının vergisi, vergiye tâbi maddelerin ithal edil
diği gümrük idaresince tahakkuk ettirilerek 
tahsil olunur. 

Verginin matrahı 

MADDE 6 — Muamele vergisinin matrahı: 
A) Sınaî müesseselerde, vergiye tâbi her ne

vi mamulatm satış *kiymetidir. Bu kıymetten 
zarf veya kap bedeli indirilmez. 

(Sınaî müesseselerde mevaddı iptidaiye ten
zili lâzımgelen mamul eşyanın vergiye matrah 
olacak satış kiymeti kanuna merbut cetvelde 
gösterilen nisbetler dahilinde yapılacak tenzi
lâttan sonra kalacak miktardır. Boyahane ve 
tamirhanelerde matrah, alınan ücrettir.) 

B) Sigorta şirketleri, banka veya bankerler 
için, birinci maddenin (B) fıkrasında gösteri
len mebaliğin yekûnu; 

0) İthalât maddeleri için, bunların orijinal 
faturadaki kiymetlerine nakliye, sigorta ve güm
rükten çıkarılıncaya kadar yapılacak zarurî mas
raf ve rüsumun ilâvesile hâsıl olacak kiymet 
(ithalât eşyasında, nakliye, sigorta gibi masraf
ların, gümrükler vekâletile tesbit olunacak sene
lik tutarına göre, vasatisinin bir kalemde mat
raha ilâvesine Maliye vekâleti mezundur.) 

Verginin matrahı 

MADDE 5 — Muamele vergisinin matrahı : 
A - Sınaî müesseselerde, vergiye tâbi her ne

vi mamulatm satış kıymetidir. Bu kıymetten 
zarf veya kap bedeli indirilmez. (Sınaî müesse
selerde mamul eşyanm vergiye matrah olacak 
satış kıymeti her sene Maliye ve İktisat vekâ-
letlerince müştereken tertip ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik ve ilân edilecek cetvelde me
vaddı iptidaiye payı olarak gösterilen nisbetler 
dahilinde bir kalemde yapılacak tenzilâttan 
sonra kalacak miktardır. 

Mamul maddelerin hariçten gelen ve muame
le vergisinden istisna olunan mevaddı iptidaiye-
si için tenzilât yapılmaz. Boyahane ve tamir
hanelerde matrah alınan ücrettir). 

B - Sigorta şirketleri, banka veya bangerler 
için, birinci maddenin (B) fıkrasında gösterilen 
paralar tutarıdır. 

C - İthalât maddeleri için bunların orijinal 
fatura veya menşe şahadetnamesindeki kıymet
lerine nakliye, sigorta ve gümrükten çıkarılın
caya kadar yapılacak her türlü zarurî masraf 
ve rüsumun ilâvesile elde edilecek yekûndur. 
(Sif satışlarda, nakliye ve sigorta kıymete ilâve 
edilmez). 

(İthalât maddelerinin kıymeti ile buna ilâve 
edilecek nakliye, sigorta, gümrük resmi ve be
lediye hissesi beyannamede ayrı ayrı gösterilir. 
Diğer resim ücret ve masraflar her muamelede 
ayrı ayrı gösterilecek yerde bunların senelik tu
tarına göre vasatilerini tayine ve maktu olarak 
matraha ilâvesine Maliye, Gümrük ve inhisar
lar vekilleri mezundur.). 
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MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 
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Verginin nisbetİ 

MADDE 7 — Muamele vergisi 6 ncı madde
nin (A) fıkrasındaki smaî müesseseler mamulâ-
tı ile (C) fıkrasındaki ithalât maddeleri için 
% 10 ve (B) fıkrasında yazılı sigorta; banka 
muameleleri için % 2,5 tur. 

MADDE 9 — Sınaî müesseseler, imal ettik
leri maddelerden, her ay içinde, peşin veya 
veresiye suretile sattıkları, yahut satılmak üze
re komisyoncu ve şubelerine gönderdikleri mal
ların nevi, miktar, fiatlerini (satış veya satı
lacak fiat) ve bunlar da tenzili lâzım iptidaî mad
deler kiymeti varsa bu miktarı gösterecek su
rette iki nüsha beyanname yapmağa ve bir nüs
hasını müessesede saklayarak diğerini nihayet 
ertesi ayın 15 inci günü akşamma kadar mensup 
oldukları varidat idaresine vermeğe mecburdur
lar. 

Mamul maddelerden komusyoncu ve şube
ler vasıtasile satılanların celbolunacak fatura 
suretleri, müessesede kalacak beyanname nüs
hasına raptile muhafaza olunur. Sınaî mües
seseler, mamul mallardan bir kısmım kendi 

Verginin nisbeü 

MADDE 6 — Muamele vergisi 5 inci 
maddenin (A) fıkrasındaki smaî müesseseler 
mamulâtı ile (C) fıkrasındaki ithalât maddeleri 
için % 10 ve (b) fıkrasında^ yazılı sigorta, 
banka ve bangerlerin muameleleri için % 2,5 tur. 

MADDE 8 — Smaî müesseseler, imal ettik
leri maddelerden, her ay içinde, peşin veya 
veresiye suretile sattıkları, yahut satılmak 
üzere komusyoncu ve şubelerine gönderdikleri 
malların nevi, miktar, fiatlerini (satış veya sa
tılacak fiat) ve bunlarda tenzili lâzım iptidaî 
maddeler kiymeti varsa bu miktarı gösterecek 
surette iki nüsha beyanname yapmağa ve bir 
nüshasını müessesede saklayarak diğerini niha
yet ertesi ayın on beşinci günü akşamına kadar 
mensup oldukları varidat dairesine vermeğe 
mecburdurlar. 

Mamul maddelerden komusyoncu ve şubeler 
vasıtasile satılanların celbolunacak fatura suret
leri, müessesede kalacak beyanname nüshasma 
raptile muhafaza olunur. Smaî müesseseler, ma
mul mallardan bir kısmını kendi depolarma gön-

Verginin tahakkuku 

MADDE 8 — Sigorta şirketlerile, banka ve 
bankerler bir ay zarfında yapmış oldukları mu
ameleler dolayısile aldıkları meblâğı ve bun
lara ait vergi miktarını ertesi ayın nihayet 15 
inci günü akşamına kadar mensup oldukları 
varidat şubesine bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar. Sigorta şirket ve idarelerinin 
sigorta muamelelerinden aldıkları mebaliğ, ta
allûk ettiği ay zarfında her nevi sigorta mua
melelerine mahsus musaddak (kayit) defterle
rine geçirilmiş olan prim ile, sigortacıların 
kendi lehlerine aldıkları diğer meblâğlar yekû
nundan, ayni ay içinde musaddak (fesih ve ip
tal) defterlerine geçirilmiş meblâğlar mecmuu 
indirilmek suretile ve sigorta muameleleri hari
cindeki muamelâttan aldıkları paralar da mu
hasebe kayitlerinden çıkarılarak, beyannameye 
dercolunur. 

Banka ve bankerlerin yapmış oldukları kam
biyo muameleleri dolayısile uhdelerinde kalan 
(acyo) miktarı muamele yekûnunun binde biri 
üzerinden kabul ve beyannamede gösterilecek 
bu miktar, vergiye matrah ittihaz olunur. 

Verginin tahakkuku 
MADDE 7 — Sigorta şirketlerile, banka ve 

bangerler bir ay zarfında yapmış oldukları mu
ameleler dolayısile aldıkları paraları ve bunla
ra ait vergi miktarını ertesi ayın nihayet on 
beşinci günü akşamına kadar mensup oldukları 
varidat şubesine bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar. Sigorta şirket ve idarelerinin 
sigorta muamelelerinden aldıkları mebaliğ, taal
lûk ettiği ay zarfında her nevi sigorta muamele
lerine mahsus musaddak (kayit) defterlerine 
geçirilmiş olan prim ile, sigortacıların kendi leh
lerine aldıkları diğer meblâğlar yekûnundan, ayni 
ay içinde musaddak (fesih ve iptal) defterlerine 
geçirilmiş meblâğlar mecmuu indirilmek sureti
le ve sigorta muameleleri haricindeki muame
lâttan aldıkları paralar da muhasebe kayitle
rinden çıkarılarak, beyannameye dercolunur. 

Banka ve bangerlerin yapmış oldukları kam
biyo muameleleri dolayısile uhdelerinde kalan 
(aciyo) miktarı muamele yekûnunun binde biri 
üzerinden kabul ve beyannamede gösterilecek bu 
miktar, vergiye matrah ittihaz olunur. 
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MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 
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depolarına gönderdikleri takdirde bunla,nn da 
beyannamede gösterilmesi mecburî olup, ancak 
satılmadıkça bunlar için vergi tahakkuk ettiril
mez. 

MADDE 10 — Mamulâtını munhasran mem
leket haricine çıkaran müesseseler için vergi ta
hakkuk ettirilmez. 

Muamelâtını kısmen harice satan veya sat
tıran müesseselerin, muamelâtı için vergi ta
hakkuk ettirilir. Ancak bunlardan, ihraç olu
nacak mallarının vergiden muafiyeti için bu
lundukları mahal varidat idaresine müracaat
la bu nevi mallarının nevini, miktarını ve kap
ların adet ve markalarını ve hangi gümrükten 
çıkarılacağını gösterir bir nakliye tezkeresi al
maları ve bu tezkere tarihinden itibaren altı 
ay zarfında bu mamulâtın tamamen ihraç edil
diğini müşir gümrük idaresi vesikasını varidat 
idaresine ibraz etmeleri lâzımdır. Bu suretle 
hareket edilmediği takdirde, muamelâtın fab
rikadan çıkanldğı zaman tahakkuk ettirilmiş 
olan vergisi defaten alınır. 

MADDE 11 — ithalât eşyası için sahipleri 
veya vekilleri ve komisyoncuları, gümrük am
bar veya antrepolarından çıkarılmazdan evvel 
gümrük idaresine muamele vergisi için bir be
yanname vermeğe ve bunda, eşyanın nevini, ev
safını, orijinil faturalardaki kıymeti ile, güm
rükten çıkarılmasına kadar ihtiyar olunacak her 
türlü masraf ve rüsumunu ve bu yekûna göre 
verilmesi lâzım vergi miktarını gösterir, güm
rük idaresi, ithalât beyannamesi ile orijinal fa
tura suret veya asıllarını buna rapt ile vergi 
miktarını tahakkuk ettirir. (Altıncı maddeye 
göre masrafların toptan matraha ilâvesi halin
de bu masrafların beyannamede gösterilmesi 
mecburî değildir.) 

derdikleri takdirde bunların da beyannamede 
gösterilmesi mecburî olup, ancak satılmadıkça 
bunlar için vergi tahakkuk ettirilmez. 

MADDE 9 — Mamulâtını münhasıran mem
leket haricine çıkaran müesseseler için vergi ta
hakkuk ettirilmez. 

Mamulâtını kısmen harice satan veya sat
tıran müesseselerin muamelâtı için vergi ta
hakkuk ettirilir. Ancak bunlardan, ihraç olu
nacak malların muvakkaten tahakkuk ettiri
len vergiden muafiyeti için bulundukları ma
hal varidat dairesine müracaatla bu malların 
nevini, miktarını, kaplarının adet ve mikta
rını ve hangi gümrükten çıkarılacağını göste
rir bir nakliye tezkeresi almaları ve bu tez
kere tarihinden itibaren altı ay zarfında bu 
mamulâtın tamamen ihraç edildiğini gösteren 
gümrük idaresi vesikasını varidat dairesine 
ibraz etmeleri lâzımdır. Bu suretle hareket 
edilmediği takdirde mamulâtın fabrikadan 
çıkarıldığı zaman tahakkuk ettirilmiş olan ver
gisi defaten alınır. 

MADDE 10 — İthal olunacak eşyanın güm
rük beyannamesini verenler ayni zamanda mu
amele vergisinin tahakkukuna esas olacak 
unsurları bu beyannamede göstermek mecbu
riyetindedirler. Bunun için ithalâtçılar ithal 
etmek istedikleri eşyanın orijinal fatura veya 
menşe şahadetnamesindeki kıymeti, nakliye, 
sigorta ve gümrükten çıkarılıncaya kadar ya
pılacak masraf ve rüsum ile bunların yekûnu
nu ve bu yekûna göre verilmesi lâzımgelen 
vergi miktarını bildirirler. Ancak 5 inci mad
denin (C) fıkrasının 2 nci bendine göre mak
tu olarak matraha ilâvesine karar verilen re
sim, ücret ve masraflar ithalâtçılar tarafından 
beyana tâbi değildir. 

Gümrükte verginin tahakkukuna memur 
olanlar matraha dahil unsurlar hakkında lâ
zımgelen tetkikleri yaptıktan sonra tesbit ede
cekleri matraha göre vergiyi tahakkuk ettirirler, 

Orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerin
de yazılı ecnebi paraları Gümrük ve inhisar
lar vekâletince istanbul borsasının son bir ay
lık vasatî kambiyo fiatlerine nazaran türk 
parasına göre tutarını gösterir bir cetvel tan
zim ve tatbika geçirmezden on beş gün evvel 
ilân olunur. Bu cetveller bir ay için muteberdir. 
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MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 



İtiraz mercileri 

MADDE 12 — Sınaî müesseseler muamelâtı 
ve ithalât mevaddı için verilen beyanname ve 
faturalarda yazılı kıymetlerin doğruluğu hak
kında varidat ve gümrük idarelerince kanaat 
hâsıl olmadığı takdirde bildirilen miktar ve kıy
mete ait vergi usulen tahsil edilmekle beraber 
ihtilaflı olan kıymet farkına ait vergi, - itha
lât eşyasma ait ise - teminata raptedilerek güm
rükten ihracına ve sınaî müesseseler muamelâtı
na ait ise bir taahhütname alınarak satılmasına 
müsaade edilir. Alâkadar memurlarca, ihtilâf 
mevzuu olan kıymetin tayini hususu, beyanna
menin tevdii tarihinden itibaren 15 gün zar
fında sınaî müesseseler mamulâtı için, biri va
ridat dairesince tefrik, diğerleri belediye ve ti
caret odaları, ticaret odası olmayan mahallerde 
yine belediyelerce intihap olunacak iki zatten 
mürekkep üç kişilik tetkik heyetine, ithalât eş
yası için, tarife kanununun 30 uncu maddesine 
göre müteşekkil heyete tevdi olunur. 

Bu heyetlerin 10 gün zarfmda vereceği ka
rar mahallinin en büyük varidat memuruna ve 
ithalât eşyasında gümrük müdürüne ve mükel
lefe bildirilir. Tarafeyn bu karara razı olma
dıkları takdirde bir hafta zarfmda itiraz ede
bilirler. 

Yapılacak itirazın tetkik yeri, kazanç kanu
nunda gösterilen, tetkiki itiraz komisyonları
dır. Bu komisyonlarca verilecek karar katidir. 
komisyonlar kendilerine tevdi edilen evrakı, al
tı ay zarfında intaca mecburdur. 

18 — 
Kanun yollan 

Eksperler, tetkik heyetleri ve itiraz komisyonları 

MADDE 11 — Ihhalât eşyasında gümrük 
daireleri tarafından kanunun 10 uncu maddesi
ne göre tahakkuk ettirilen vergiye alâkalılar 
yedi gün zarfında itiraz edebilirler. Bu takdir
de beyan edilen matraha ait vergi istifa ve ih
tilaflı matrah farkına ait vergi teminata rapto-
lunarak malın ihracına müsaade edilir. İtirazlar 
gümrük idaresince sekiz gün zarfında 1499 nu
maralı kanunun 30 uncu maddesinde yazılı he
yete sevkolunur. Bu heyet on beş gün içinde ka
rar verir. Bu kararlar katidir. 

Mal gümrükten geçtikten sonra tetkik veya 
ihbar üzerine tahakkuk ettirilecek vergiye mü
kellefler tarafından yapılacak itirazlar da ayni 
hükme tâbidir. 

MADDE 12 — Sınaî müesseseler mamulâtı 
için verilen beyannamelerde yazılı satış kıymet
leri hakkında varidat dairesince kanaat hâsıl 
olmadığı takdirde bildirilen kıymete ait vergi 
usulen tahakkuk ettirilmekle beraber ihtilaflı 
olan kıymet için bir taahhütname alınarak malın 
satılmasına müsaade ve ihtilaflı kametin tetkiki 

için nihayet on beş gün zarfında tahakkuk memu
ru tarafından tetkik heyetine müracaat edilir. Bu 
heyet, biri varidat dairesince tefrik ve diğer 
ikisi belediye ve ticaret odaları, ticaret odası 
bulunmayan yerlerde yine belediyelerce intihap 
olunacak üç azadan teşekkül eder ve nihayet 
bir ay içinde kararını verir. 

MADDE 13 — Tarh muameleleri ile tetkik 
heyetleri ve itiraz komisyonları kararları mü
kellefe yazı ile tebliğ olunur. Tebliğlerde itiraz 
ve temyiz müddetlerinin hesabında, hukuk usu
lü muhakemeleri kanununda kabul edilen hü
kümler cereyan eder. 

Bu kanunda yazılı diğer müddetlerin son 
günü resmî tatil günlerine tesadüf ederse, müd
det, tatili takip eden iş gününün akşamına kadar 
uzar. 

MADDE 14 — Mükellefler tebliğ tarihin
den itibaren on gün içinde tarholunan vergiye, 
takdir olunan kıymete itiraz edebilirler. İtiraz
ların yazı ile olması şarttır, ttiraznameler mükel
lefin bağlı olduğu varidat dairesine veya o ma
hallin en büyük malmemuruna pulsuz bir m ak-



MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Resen tarh muameleleri ile 
tetkik heyetleri ve itiraz komisyonları kararlan 
mükellefe yazı ile tebliğ olunur. Tebliğlerde 
itiraz ve temyiz müddetlerinin hesabında, hu
kuk usulü muhakemeleri kanununda kabul edi
len hükümler cereyan eder. 

Bu kanunda yazılı diğer müddetlerin son 
günü resmî tadil günlerine tesadüf ederse müd
det, tatili takip eden iş gününün akşamına ka
dar uzar. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 



buz mukabilinde verilir. 
Taahhütlü olarak posta ile günderildiği hal

de postaya teslim tarihi, varidat dairesine 
tebliğ tarihi sayılır. 

Resen yapılan tarhiyatta, ve tetkik heyetin
ce takdir olunan kıymete, varidat dairesinin 
itiraz hakkı, vilâyetlerde varidat müdürlüğü
ne, kazalarda mahallin en büyük malmemu-
runa aittir. Varidat dairesi tarafından yapı
lacak itirazların müddeti dahi on gündür. 

MADDE 15 — Tahakkuk memuru, mükel
lef tarafından verilen itiraznameyi on gün 
içinde vilâyetlerde varidat müdürüne, kaza
larda en büyük malmemuruna mütaleasım 
ilâve ile teslim eder. Varidat müdürü veya 
en büyük malmemuru itirazı mucip hâdiseyi, 
maddî hata ve yanlış nisbet tatbiki gibi açık 
bir kanunsuzluk şeklinde görürse düzeltilme
sini tahakkuk memuruna emreder. Bunların 
haricindeki itiraz evrakını 2395 numaralı ka
nun mucibince müteşekkil tetkiki itiraz ko
misyonuna verir. 

İtiraz, varidat daireleri tarafından yapıla
cak olursa itiraznamenin kısa esbabı mucibesile 
beş gün zarfında mükellefe tebliği lâzımdır. 
Mükellef bu tebliği aldığı tarihten itibaren 
on gün içinde tetkiki itiraz komisyonu nezdin-
de müdafaasını yazı ile yapar. 

MADDE 16 — Tetkiki itiraz komisyonları
nın kararları katidir. Ancak verginin ihtilaflı 
kısmın, yüz liradan fazla bir miktara baliğ 
ise bu kararlar kabili temyizdir. 

Temyiz 

MADDE 17 — Mükellefler tetkiki itiraz ko
misyonları tarafından verilen kararların ken
dilerine tebliğini ve malmemurları da bu ka
rarların kendilerine teslimini takip eden gün
den itibaren on beş gün içinde temyizen tetkiki
ni isteyebilirler. Temyiz istidaları alâkadar va
ridat dairesine pulsuz bir makbuz mukabilin
de verilir. Bu daireler temyiz istidalarını al
dıktan sonra vilâyetlerde varidat müdürleri, 
kazalarda en büyük malmemurları vasıtasile 
Temyiz komisyonuna gönderirler. İstidaların 
doğruca Temyiz komisyonuna verilmesi veya 
taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi de ca
izdir. 
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MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 



Kayit işleri 

MADDE 13 — Sınaî müesseseler, sigorta şir
ketleri, banka ve bankerler her sene kânunusa
ni iptidasından itibaren, mahallinin en büyük 
varidat memuru tarafından tasdik edilmiş bir 
muamele vergisi defteri tutmağa ve vergi mevzu
una giren mevat ve muamelâtı bunlar için ta
hakkuk ettirilmesi lâzım vergileri bu deftere 
günü gününe kayde mecburdurlar, icabı ha-
Hnde tasdik edilmek şartile bu defterler taaddüt 
ettirilebilir. Bu defterler ve muhteviyatına ait 
evrakı müsbitenin tahakkuk müruru zamanı 
müddetince saklanması ve talep halinde alâka
dar memur ve müfettişlere gösterilmesi mecbu
ridir. 

MADDE 14 — Muamele vergisi mükellefiye
tine dahil olupta: 

A) Musaddak muamele vergisi defteri tutul
madığı takdirde vergi resen tarh ve bir misil 
zam ile tahakkuk ettirilir. 

B) Muamelesi deftere noksan geçirildiği hal
de noksan geçirildiği anlaşılan miktara ait ver
gi bir misil zam ile tahakkuk ettirilir. 

C) Beyannamesi vaktinde verilmediği tak
dirde muamele defteri musaddak ve ihtiyaca şa
lin ise ona istinaden tarhiyat yapılıp buna %20 
zammolunur. Defteri ihtiyaca salih değilse ver
gi bir misil zammile resen tahakkuk ettirilir. 

D) Beyanname vaktinde verildiği halde, nok
san gösterildiği halde beyannamedeki noksan, 

MADDE 18 — Temyiz talebi, tahsilatı te
hir etmez. Ancak temyiz talebinde: Tahriren 
istenilmiş olmak ve tarhedilen vergi miktarmca, 
para veya Hazine bonosu veya tahvilâtı, yahut 
banka mektubu teminatı gösterilmek şartile 
temyiz komisyonunca, tahsilatın tehirine karar 
verilir. 

Tehir talepleri her işe tercihan karar altına 
alınır. 

MADDE 19 — Muamele vergisinin itiraz ve 
temyiz tetkikatında, kazanç vergisi itiraz ve 
temyiz tetkiklerinde cari şekil ve hükümler tat
bik olunur. 

Kayit işleri 

MADDE 20 — Smaî müesseseler sigorta 
şirketleri, banka ve bangerler her sene kânunu
sani iptidasından itibaren mahallinin en büyük 
varidat memuru tarafından tasdik edilmiş bir 
muamele defteri ile, sınaî müesseseler iptidaî 
maddeler alım ve sarf hareketlerini gösterir ayrı 
bir defter tutmağa ve vergi mevzuuna giren mevat 
ve mamulâtı bunlar için tahakkuk ettirilmesi 
lâzım vergileri muamele defterine günü gününe 
kayde mecburdurlar. İcabı halinde tasdik edil
mek şartile bu defterler taaddüt ettirilebilir. Bu 
defterlerin ve muhteviyatına ait evrakı müs
bitenin tahakkuk müruru zamanı müddetince 
saklanması ve talep halinde alâkalı memur ve 
müfettişlere gösterilmesi mecburî olduğu gibi 
diğer alış veriş yaptığı müesseselerde verginin 
tahakkukuna medar olacak cihetlere ait evrak, 
vesika ve defterlerini irae etmekle mükelleftir. 

MADDE 21 — Birinci maddenin A ve B fık
ralarında yazılı muamele vergisi mükellefiyetine 
dahil olupta : 

A - Bu kanuna göre tutulması lâzım defter
ler tutulmadığı takdirde vergi resen tarh ve bir 
misil zam ile tahakkuk ettirilir. 

B - Muamelesi deftere noksan geçirildiği hal
de noksan geçirildiği anlaşılan miktara ait ver
gi bir misil zam ile tahakkuk ettirilir. 

O - Beyannamesi vaktinde verilmediği tak
dirde muamele defteri tasdikli ve ihticaca salih 
ise ona istinaden tarhiyat yapılıp buna % 20 
zammolunur. 

D - Tasdikli ve ihticaca salih defterlerinde
ki kayitlere nazaran muamelesi beyannamede 
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MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Aynen kabul edilmiştir. 

A - Aynen 

B - Aynen 

O - Aynen 

D - Aynen 
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muamele defteri kayitlerine göre tesbit ve tas
hih edilebilirse noksan gösterilen miktar ta
hakkuk ettirilip buna % 20 nisbetinde zam ya
pılır. Defteri kaydine göre noksan tesbit edile
mezse noksanı bir misil zammile resen tahakkuk 
ettirilir. 

E) Defter ve muamelelere ait olup saklan
ması lâzımgelen defter ve vesikalar ibraz veya 
muhafaza edilmediği takdirde vergi resen takdir 
suretile tarh ve bir misil zammolunur. 

F) Hilafı hakikat vesikalar tanzim olunduğu 
halde vergi resen tarholunur ve hâsıl olan far
ka bir misli fazlası zammolunur . 

Varidat idarelerince; resen ve ikmalen ta
hakkuk ettirilecek vergi usulen mükelleflere teb
liğ olunur. Tebellüğ tarihinden itibaren alâka
darların itiraz mercileri nezdinde ve müddeti 
zarfında itiraz haklan vardır. 

noksan gösterilenlerin noksan gösterdikleri mik
tara ait vergi % 20 zam ile tahakkuk ettirilir. 

MADDE 15 — Gümrüklerden ithal olunan 
eşyaya ait vergiyi ketmedenlerin vergisine nok
san gösterilen miktarın bir misli fazlası zam
molunur. 

E - Bu kanuna göre tutulması lâzım defterle
rin muhteviyatına ait evrakı müsbitesini ibraz 
ve muhafaza etmeyen müesseselerin vergisi bir 
misil zam ile resen tahakkuk ettirilir. 

F - Hilafı hakikat vesikalar tanzim olunduğu 
halde vergi resen tarholunur ve hâsıl olan far
ka bir misil zammolunur. 

Yukanki fıkralarda yazılı resen yapılacak 
vergi tarhiyatı mahallinin en büyük varidat 
memurunun veya tevkil edeceği zatin reisliği al
tında bulunan yerlerde, hesap mütehassısı bu
lunmayan yerlerde, tahakkuk memuru ile - var
sa müseccel meslekî teşekküller yoksa - ticaret 
odaları, o da bulunmazsa belediyeler tarafından 
seçilecek ihtisas sahibi bir azadan mürekkep he
yet tarafından yapılır, 

MADDE 22 — 11 inci madde mucibince ta
hakkuk ettirilip ihtilaflı matraha ait olmasından 
dolayı tahsil olunmayan ve mal gümrükten geç
tikten sonra tahakkuk ettirilen vergi katileştiği 
takdirde bir misil zam ile istifa olunur. 

Kambiyo temevvüçlerinden dolayı beyan ile 
tahakkuk arasında husule gelecek farklar bu 
hükme tâbi değildir. 



E - Aynen 

F - Aynen 

Yukanki fıkralarda yazılı resen yapılacak 
tarhiyatta matrahlar» hesap mütehassısının kul
lanıldığı vilâyetlerde en büyük malmemurunun 
veya tevkil edeceği memurun reisliği altında bu 
mütehassıslardan birile mükellefin mensup ol
duğu müseccel meslekî teşekküller tarafından 
ve bu teşekküllerin bulunmadığı yerlerde ticaret 
odalarınca ve bu, da yoksa belediyelerce kendi 
azalarından veya hariçten seçilecek iki vukuf eh
linden kurulan dört kişilik bir heyet tarafından 
tayin olunur. 

Hesap mütehassısları bulunmayan vilâyet 
merkezlerinde mütehassısların yerine bu heyet
lerde varidat müdürü veya tevkil edeceği memur 
bulunur. 

Kazalarda bu heyetler en büyük malmemu
runun veya vekilinin reisliği altında varidat me
muru ve biri meslekî teşekküllerden, yoksa bele
diyeden ve diğeri ticaret odası tarafından, tica
ret odası da yoksa her ikisi de yukanki fıkrada 
gösterildiği surette belediye tarafından seçilmiş 
İM aza ile kurulur. 

Meslekî teşekküller ve belediye ve ticaret 
odaları bulundukları mahallin en büyük malme
murunun işarı üzerine vukuf ehlini ve bunların 
sayısı kadar da yedek azayı seçerler. 

MADDE 22 — Aynen kabul edilmiştir. . 



Verginin tahsili 

MADDE 16 — Sigorta şirketlerile banka ve 
bankerler her ay içinde tahakkuk ettirdikleri 
vergiyi ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar; 

Smaî müesseseler, her ay için tahakkuk et
tirilen vergiyi taallûk ettiği ayı takip eden ay 
sonuncu haftasında birinci taksitini ve onu ta
kip eden aym sonuncu haftasında ikinci taksi
tini ödemeye mecburdurlar. 

Mamulâtını veresiye satmış olduğunu ispat 
eden müesseselerin vergisi biri taallûk ettiği ayı 
takip eden üçüncü ayın son haftasında, diğe
ri dördüncü ayın son haftasında olmak üzere 
iki taksitte alınır. Tediyesi teahhur eden veya 
tecil olunan taksitler % 10 zam ile tahsil olunur. 
İthalât maddelerinin muamele vergisi, eşyanın 
gümrüklerden çıkarılmadan evvel verilmesi lâ
zımdır. Banka teminatı verenlerden verginin 
tahsili bir ay tecil olunabilir. 

MADDE 17 — Muamele defteri tutulmamış 
veya matlup vesaik ibraz edilememiş olmasın
dan dolayı resen yapılan tarhiyata ait muame
le vergilerile ihbar veya tetkik neticesinde def
ter, beyanname veya vesaik noksanından mü
tevellit olarak yeniden tahakkuk ettirilen ver
giler itiraz müddetinin mürurundan veya tetki
ki itiraz komisyonu kararından itibaren bir ay 
zarfında zamaimi ile beraber tahsil olunur. 

Cezaî hükümler 

MADDE 18 — Salâhiyettar memurlara mu
amele vergisi defterlerini ve evrakı müsbitesini 
ibraz etmekten imtina eden mükelleflere sulh 
mahkemelerince 100 - 200 liraya kadar hafif pa
ra cezası hükmolunur. 

, MADDE 19 — Bu kanunla uhdelerine mev
du vazifeleri sui istimal eden memurlarla, tet
kik heyeti ve tetkiki itiraz komisyonları azası 
hakkmda türk ceza kanunu hükümleri tatbik 
olunur ve bunlardan vazifeleri dolayısile mut
tali olacakları ticarî sırlan ifşa ettiği hük
men sabit olanlar 100 liradan 500 liraya kadar 
para cezasile beraber bir haftadan aşağı olma
mak üzere hapis ile tecziye olunur. 

26 — 
Yerginin tahsili 

MADDE 23 — Sigorta şirketlerile banka ve 
bankerler her ay için tahakkuk ettirilen vergiyi 
ertesi ayın on beşinci günü akşamına kadar öde
meğe mecburdurlar. Sınaî müesseseler her ay 
için tahakkuk ettirilen vergiyi tahakkuku takip 
eden aydan itibaren iki müsavi taksitte ve iki 
ayda tediye ederler. 

Mamulâtını veresiye satmış olduğunu ispat 
eden müesseselerin vergisi biri taallûk ettiği ayı 
takip eyleyen üçüncü ay içinde, diğeri dördüncü 
ay içinde olmak üzere iki taksitte alınır. 

Gününde verilmeyen taksitler % 10 zam ile 
tahsil olunur. 

MADDE 24 — İthalât maddelerinin muame
le vergisi, eşya gümrüklerden çıkarılmadan ev-
evl alınır. Banka teminatı verenlerden verginin 
tahsili bir ay tecil olunur. 1499 numaralı kanu
nun 13 üncü maddesinde yazılı hallerde mua
mele vergisinin tecili de ayni hükme tâbidir. 

MADDE 25 — Resen veya ikmalen yahut ih
bar veya tetkik neticesinde tarhedilen vergiler 
ve zamları katileştiği tarihten itibaren bir ay 
içinde tahsil olunur. 

MADDE 26 — Bu kanunda yazılı olan ver
gi ve zamlarını ve para cezalarını miadmda ver
meyenler hakkında tahsili emval kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

Müruru zaman 

MADDE 27 — Vergiye esas olan muamele
nin yapıldığı malî yılın sonundan itibaren her 
hangi sebeple olursa olsun üç yıl içinde tarh ve 
tahakkuk ettirilmeyen ve tarhedilipte katiyet 
kesbettiği malî yılı takip eden malî yıldan iti
baren beş yıl içinde tahsil olunmayan vergiler 
müruru zamana uğrar. Ecnebi memleketlerde 
bulunanlar için tahsil müruru zamanı on se
nedir. 
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MADDE 23 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — İthalât maddelerinin muame
le vergisi eşya gümrüklerden çıkarılmadan ev
vel alınır. Hükümetçe kabul edilecek bankalar
dan birisi tarafmdan teminat verenlerden ver
ginin tahsili bir ay tecil olunur. 1499 numaralı 
kanunun 13 üncü maddesinde yazılı hallerde mu
amele vergisinin tecili de ayni hükme tâbidir. 

MADDE 25 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Aynen kabul edilmiştir. 

Muhtelit encümenin 27 nci maddesi tayyedil-
miştir. 



MADDE 20 — Bu kanunda yazılı olan vergi 
ve zamaimi ve para cezalan tahsili emval ka
nununa tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 21 — Tahakkuk müruru zamanı, 
verginin tahakkuk ettiği malî seneyi takip 
eden seneden itibaren üç senedir. Tahakkuk 
ettiği seneyi takip eden malî seneden itibaren 
beş sene zarfında tahsil edilmeyen vergiler 
müruru zamana uğrar. 

MADDE 22 — Muamele vergisi hakkındaki 
21-VII-931 ve 29-V-933 tarihli ve 1860, 1995 
numaralı kanunlar hükümleri mülgadır. 

Cezaî hükümler 

MADDE 28 — Salahiyetli memurlara bu ka
nun mucibince ibrazı lâzrmgelen defter, evrak ve 
vesikaları ibraz etmekten imtina edenler hak
kında sulh mahkemelerince 25 liradan aşağı ol
mamak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 29 — Vergi tarhı hususunda vazi
feli olan memurlar, resen takdir heyetleri, iti
raz komisyonları ve ekisperler heyeti aza ve 
reisleri yaptıkları vazife dolayısile öğrendik
leri sırları ifşa edemezler. Hilâfına hareket eden
ler türk ceza kanununun 198 inci maddesine gö
re ceza görürler. Bunlardan cürümleri teker
rür edenler bir daha Devlet hizmetinde kulla
nılmazlar. 

MADDE 30 — Maliye memurları mükellefle
rin hususî hesap hizmetlerini ve yazı işlerini if
şa edemezler. Yapanlar memuriyet vazifelerini 
suiistimal etmiş sayılırlar. 

MADDE 31 — Verilen vazifeleri yapmayan 
memurlar ile resen takdir heyetleri itiraz ko
misyonları ve ekisperler heyeti aza ve reisleri 
ve 29 ve 30 uncu maddede yazılı cürmü işleyen
ler hakkında memurin muhakemat kanununa tâ
bi olmaksızın takibat yapılır. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 32 — Vefat, tasfiye, fesih ve iflâs 
hallerile, defterlerin türkçe tutulması, komis
yon ve heyetlerin nisabı, akraba işleri, devam
sızlık, bulunmayan azaya vekâlet hususlarında, 
kazanç kanununda yazılı hükümler muamele 
vergisi için de aynen tatbik olunur. 

MADDE 33 <— Yanmak, su basmak gibi müc
bir sebepler yüzünden mahvolan sigortasız smaî 
müesseselerin buna tekaddüm eden yıl için ta
hakkuk ettirilmiş olan vergilerinden, henüz 
tahsil edilmemiş olanlar Maliye vekâletince ter
kin olunur. 

MADDE 34 — Muamele vergisi hakkındaki 
21 - VII -1931 ve 29 ~ V -1932 tarihli ve 1860 ve 
1995 numaralı kanunlar mülgadır. 



MADDE 27 — 28 inci madde 27 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — 29 uncu madde 28 inci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — 30 uncu madde 29 uncu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — 31 inci madde 30 uncu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — 32 nci madde 31 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — 33 üncü madde 32 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — 34 üncü madde 33 üncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hüküm
lerine göre yeniden vergi ile mükellef olmala
rı lâzraıgelen kimseler, kanunun meriyetinden 
itibaren 15 gün zarfında muamele vergisi def
terlerini tasdik ettirmeğe ve muamelelerini bu 
tleftere geçirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 23 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 24 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat vekille
ri memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Ali 
G. î. V. 

Ali Rana 

21-III-1934 

M. Mt V. 
Zekâi 
Mal. V. 

Fuat 
Ik. V. 

Zr. V. 
Muhlis 

Muvakkat madde 

Bu kanun hükümlerine göre yeniden vergi 
ile mükellef olmaları lâzımgelen kimseler, kanu
nun meriyetinden itibaren on beş gün zarfmda 
muamele ve iptidaî maddeler defterlerini tasdik 
ettirmeğe ve muamelelerini bu deftere geçirmeğe 
mecburdurlar. 

MADDE 35 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 36 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adliye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Gümrük 
ve inhisarlar vekilleri memurdur. 



BÎRÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Muhtelit 
encümenin muvakkat maddesi aynen kabul edil
miştir. 

tKtNOÎ MUVAKKAT MADDE — Bu kanu
nun neşrinden mukaddem zamana ait olarak ta
hakkuk etmiş olan vergiler bu kanunun hüküm
leri dairesinde tahsil olunacağı gibi tahakkuk 
etmemiş olanlar da bu kanuna göre tahakkuk et
tirilerek tahsil edilir. 

MADDE 34 — 35 inci madde 34 üncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — 36 ncı madde 35 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 
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[ Hükümetin teklifime merbut cetvel ] 

Muamele vergisi kanununa bağlı iptidaî maddeler tenzilat cetveli 

1 - Maden işleyen sanayi 

A) Demir sanayii: 
1 - Dökümhaneler 
2 - Demir tel fabrikaları 
3 - Çivi ve toplu iğne fab 
4 - Nal, nalça ve mıh » 
5 - Demir eşya » 
6 - Demir karyola » 
7 - Demir fıçı » 
8 - Bahrî inşaat » 
9 - Cıvata ve perçin » 

10 - Demir terazi » 

Yüzde 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 

B) Demir sanayimden gayri maden işleyen: 
11 - Bakır kap fab. 
12 - Kurkuşboru > 
13 - Bakır tel » 
14 - Teneke ve teneke kutu fab. 
15 - Sair madenî eşya •» 
16 - Kova ve galvanizli kova » 
17 - Sair teraziler > 
18 - Harf dökümü » 
19 - Musluk > 

2 - Toprak sanayii: 
1 - Çini ve mozayik fabrikası 

3 - Tahta sanayii: 
1 - İncir kasaları ve kutuları fab. 
2 - Üzüm kutuları ve sandıkları » 
3 - Ahşap bahrî inşaat » 
4 - Doğrama marangoz ve mobilya » 
5 - Ahşap araba imalâtı » 

4 - Kimya sanayii: 
1 - Itiryat fab. 
2 - Hamızı karbon ve müvellidülhumu-

za fabrikası 
3 - Dibagat hulâsaları fab. 
4 - Çivit ve boya > 
5 - Asfalt » 
6 - Tübbî pamuk » 
7 - Her nevi sabun > 

5 - Gıda maddeleri: 
1 - Konserve ve sucuk fab. 
2 - Glikoz » 
3 - Bisküit > 

25 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
15 
10 

20 

25 
25 
15 
15 
15 

20 

20 
20 
20 
15 
10 
10 

20 
20 
15 

Yüzde 
4 - Eleksiz un fab. [1] 10 
5 - Hem un hem makarna yapan fab. [2] 10 
6 - Şehriye fabrikaları 10 
7 - Çikolata > 10 

6 - Dokuma sanayii: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ipek çekmehaneleri fab. 
Pamuk ipliği fabrikaları 
Yünlü dokuma > 
Kaput bezi ve alaca dokuma fab. 

Yünlü fanile 
Pamuklu fanile 

»• çorap 
10 - Yün çorap 
11 - Balık ağı 
12 - Şapka ve keçe 
13 - Krepdöşin 

20 
20 
15 
15 

Havlu, peştemal ve sair dokuma fab. 15 
Trikotaj jarse fab. 15 

* 15 
» 15 
» 15 
» 15 
» 15 
» 15 
> 10 

14 - Sair krep ve ipekli kumaşlar faib. 5 

7 - Konfeksiyon sanayii: 
1 - Hazır elbise fab. 20 
2 - Gömlek » 20 
3 - Çuval » 20 
4 - Makara ve yumak fab. 20 

8 - Kâğıt ve teferruatı sanayii: 
1 - Kese kâğıdı fab. 25 
2 - Zarf ve defter fab. 15 
3 - Mukavva kutu » 10 

9 - Deri sanayii: 
1 - Kösele ve vaketa fab. 
2 - Meşin ve sahtiyan » 
3 - Kundura » J-V 
4 - Deriden mamul sair eşya imalâthane 10 

10 - Müteferrik sanayi: 

15 
10 
10 

1 - Kablo fab. 
2 - Pil ve ampulâtör fab. 
3 - Sırma ve klaptan » 
4 - Sepet > 
5 - Soğuk hava ve buz » 

[1] (Kepek için tenzilât yoktur.) 
[2] Yalnız un kıymetinden. 

15 
15 
15 
10 

5 


