
D E V R E : VI CÎLD : T İ Ç T İ M A : 1 

T. B. M. M. 

ABIT CERİDES 
»€*<i 

On altıncı inikad 
22-XII-1939 Cuma 

-«•»-

Mündericat 
Sayıfa 

106 
106 
106 
107 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Sualler 
3 — Havale edilen evrak 
4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Rizenin Nohlapso köyünden Lârozoğul-

larından Osmanoğlu Celâl Kalpusun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/147) 107 

2 — Rizenin Pazar kazasına bağlı Garorta 
köyünden Kaloğullarmdan Hasanoğlu Osman 
Kalın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/156) 107 

3 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi ka
nununa ek kanun lâyihası ve îktısad, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/168) 107:110 

Sayıfa 
4 — Ceza evlerile mahkeme binaları inşası 

karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkûm
lara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki 
2548 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/174) 110 

5 — Muamele vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/170) 110:114 

6 — Vilâyet idaresi kanununun 62 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkmda kanun lâ
yihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/272) 

7 — Lüzumu halinde yeni askerî muhasebe-. 
cilikler teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/232) 

114: 
115 

115 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İki kışının ölüm cezasına çarptırılmasına, 
Sayın üyelerden altı zatın teşriî masuniyetine, 
Ve memurin kanununun 46 nci maddesinin 2 nci 

fıkrasındaki (heyette) tâbirinin şümulünün tayinine 
aid mazbatalarla 

><>'') malî yıh mııvazenei umumiye kanununa bağlı 
(i)) cilvelinde değişiklik yapılmasına, 

Hıulud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde üç bin liralık münakale yapıl
masına, 

Beynelmilel Şarab Ofisi teşkiline dair uzlaşmaya 
Hükümetimizin de iltihakına 

Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Kırallığı ara
sında akid ve imza edilen Konsolosluk mukavelesile 
merbutlarının tasdikimi, j 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazma müteallik I 
kanunun 29 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine, 

Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı mııaddil kanu- | 
nun 5 nci maddesilp muvakkat maddesine birer fıkra I 

2 — SUALLER 
Çoruh mebusu Mazhar Müfid Kansunun, ihtikârın 

devamına meydan vermemek için alman tedbirler hak-

Lâyihalar 
1 — Ankara Hukuk Fakültesinin inşaatının ik- [ 

mali için 1940 ve 1941 senelerine geçici teahhüde gi- J 
rişilmesi hakkında kanun lâyihası (1/282) (Nafia | 
ve Bütçe encümenlerine) i 

2 — Antakya ve İskenderun elektrik müesse- i 
selerinin mahallî belediyelere devri hakkında kanun 
lâyihası (1/283) (Nafia, Dahiliye, Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe be
delleri hakkmda kanun lâyihası (1/284) (Dahiliye ve I 
Bütçe encümenlerine) j 

4 — Genel Kurmay Başkanının seyahat ve ikamet '. 
yevmiyesi hakkında kanun lâyihası (1/285) (Millî j 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) I 

5 — İstanbulda yeniden yaptırılacak Adliye bi- i 
naşı için gelecek senelere geçici taahhüd icrası hak- ı 
kında kanun lâyihası (1/286) (Nafia ve Bütçe encü
menlerine) 

6 —- Türkiye - İngiltere arasında münakid 27 ma- j 
yıs 1938 tarihli müzeyyel Ticaret ve Kliring anlaş- j 
masının türkçe metninde görülen iınlâ farkları ile I 
tabı hataları ve tercüme farklarının tashihi için teati j 
edilen notalar ile merbutu olan musahhah anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/287) (Hariciye 
ve tktısad encümenlerine) 

Teklifler j 
7 — İdare Heyetinin Divanı muhasebat 1939 malî | 

yılı bütçesinde münakale icrası hakkmda kanun lâyi
hası (2/11) (Bütçe encümenine) 

ilâvesine dair kanunun 2 nci maddesinin tadiline, 
Meşhud suçların muhakeme usulüne dair kanunun 

3498 sayılı kanunla değiştirilen dördüncü maddesinin 
değiştirilmesine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı ara
sında akid ve imza edilen hukukî ve ticarî mevaddı 
adliyeye müteallik münasebetlere dair mukavelenin 
tasdi kına, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında imza 
edilen suçluların geri verilmesi ve karşılıklı adlî yar
dım muahedesinin tasdikimi, dair kanun lâyihaları 
kabul edildi. 

Belediye vergi ve resimleri kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihasının da birinci müza
keresi yapılarak cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay Gazianteb İsparta 

H. Kaleli K. Ünal 

kında şifahî sual takriri Tic:ıret vekâletine havale 
edilmiştir. 

Tezkereler 
8 — DiMiizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/188) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden liuirekkeb Muhtelit encümene) 

9 — Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mah
lut buhınr.)asından dolayı idhal edilemiyen pamuklu 
mensucatın bir defaya mahsus olmak şartile resim 
hadleri 1LV.H sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/189) (İktssad, Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

10 — İnhisarlar Umum müdürlüğü 1937 yılına 
aid bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezke
resi (3/190) (Divanı muhasebat encümenine) 

11 — Korkuteli kazasının Karabayır köyünden 
Ahmedoğli! İsmail Dedenin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/191) (Adliye 
encümenine) 

Mazbatalar 
12 — Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1(59) (Ruznameye) 

13 — Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesi
nin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrika
ları) kaydının hudud ve şümulünün tayini hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe ve 
İktısad encümenleri mazbataları (3/H9) (Kuznameye). 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



KATÎBLER 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Oanrtez 

Cavid Oral (Niğde), Bekir Kaleli (Gazianteb). 
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BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 —• liizenin Nohlapso köyünden Lârozoğul-

larından Osmanoğlu Celâl Kalpusun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkereni 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/147) | 1 | 

BAŞKAN — Ölüm cezaları hakkında iki maz
bata vardır. 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAIN — Mazbatayı reye arzediyorum. 

Kabul buyuranlar iûtfen işaret buyursun. Ka
bul etmeyenyer ... Kabul edilmiştir. 

2 —• Rizenin Pazar kazasına bağlı Gar orta 
köyünden Kaloğııi kırından Hasanoğlu Osman 
Kalın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(S/156) [2] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbatayı reye arzediyorum. 

Kabul buyuranlar işaret buyursun... Kabul et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanu
nuna ek kanun lâyihası re İktısad, Adliye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/168) \3\ 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar; buğdayı koruma kanununa ele kanun 
olarak elimizde bu gün bir kanun vardır. Gerçi 
bu, buğdayı koruma kanununun aslma taallûk 
etmiyor. Fakat bizim için ehemmiyeti olan ve hal
kın isteklerinden birini teşkil eden bir madde
nin tadiline taallûk eder. Yalnız bu münasebet
le buğdayı koruma meselesi hakkında arkadaş
ların nazarı dikkatini celbederken bilhassa Top
rak ofisile alâkadar vekâletin ve onlardan daha 
çok ziraat vekili saym arkadaşımızın nazarı dik
katini celbetmek mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, bu kanunla biz, 
halkın elinde memleketin en büyük kütlesi olan 

[1] 22 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 23 sayılı basmayazı zabtın sonundadır [2] 23 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 28 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

çiftçinin elindeki para etmeyen malını muayyen 
bir fiatta tutmak için bir kanun yaptık. Yani 
buğdayını 2 , 5 - 3 kuruşa satmaktan kurtararak 
hiç olmazsa 6 kuruş fiat üzerinden tesbit etmek 
üzere bu kanunu yaptık. Bu kanunu yaparken 
o kadar büyük fedakârlık yaptık ki, kendi ek
meğimiz üzerine, çocuklarımızın ekmeği üzerine 
bir vergi koymak suretile hakikî muhtaç olan 
çiftçiye bu suretle ekmeğimizden bir yardım 
yapmak suretile büyük bir fedakârlığa taham
mül ettik ki, dünyanm hiç bir yerinde bu mev
zu üzerinde, yani ekmek üzerinde bu kadar bü
yük fedakârlık edilmiş bir vergi yoktur. Biz bu 
fedakârlığı seve seve kabul ettik, Çünkü bu 
ekmeği bize verene karşı böyle büyük fedakâr
lıkla çiftçinin malmm iyi bir vaziyette satılma
sını temin etmek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlar, bu kadar mühim hatta 
kutsi olan bir vergimiz acaba bugün ne vaziyet
tedir?. Ve bu vergide bu ulvî fikir tatbik edi
liyor mu?. Çiftçi bundan istifade ediyor mu?. 
Arkadaşlar, hepiniz gezdiniz gördünüz, hepini
zin toprakla, buğdayla alâkası vardır. Gördü
nüz ki, cevab menfidir ve çiftçinin iztırabatı 
olduğu gibi devam etmektedir. Bundan pek az 
nımtaka istifade ediyor ve verginin hedefi de 
tamamen şaşırmıştır. Bunda kabahat biraz da 
bizimdir. Bu kanuna yaptığımız ekler, kanunun 
hedefini, aslını kaybettirecek kadar geniş ve 
barizdir. Maksad tamamile bertaraf olmuş
tur. Yaptığımız ekler şunlardır: Bir takım ihti
yaçlarımıza menba olmak üzere bu vergiye el 
uzattık, dedik ki, harsî ve iktisadî ve saire bütün 
müessesatımız bu kanundan istifade edebilir. 
Güzel, eğer her yerde buğday beş kuruşa tutu-
labilseydi oradan kalan parayı bu gibi yerlere 
sarf etmek mümkin olabilirdi. Halbuki vaziyet 
böyle olmamıştır, buğday her yerde aynı fiyata 
satılmıyor, ben kendi dairei intihabiyemde buğ
dayın 3 kuruşa satıldığını gözlerimle gördüm. 
Hatta o zaman çiftçi buğdayı piyasaya arzettiği 
halde 3 kuruşa dahi talib bulamadı. Bunun bir 

, çok sebebleri vardır. Sebeblerini hepiniz takdir 
edersiniz. Onlar da amil olmuştur. Fakat mahsulü-
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nü derhal para yapmak mecburiyetinde olan köylü 
elindekini az veya çoğa satmağa mecburdur. Bu 
köylünün karşısına Toprak ofisi çıkacaktır. 
Tabii biliyorsunuz, izaha hacet yoktur ki, bu 
işi eskiden Ziraat bankası yapıyordu. Bu Ofis 
dahi vazifesini göremiyecek vaziyete düşmüştür. 
Bana söylenen şudur ki, Toprak ofisinin elinde 
esasen sermaye yoktur. Almağa mecbur olduğu 
buğdayı dahi bizim verdiğimiz para ile değil, 
Ziraat bankasından yaptığı istikraz tarikile te
min etmektedir. Sekiz, sekiz buçuk milyon lira 
tutan bu paranın karzdan mütevellid faizi bin
direrek diğer bir çok masrafları verildikten 
sonra Buğday ofisinin asıl hedefi olan buğday 
fiyatını tutamıyacak bir hale gelmesi elbette 
elemli bir şeydir. Bu, muhterem Maliye vekili
mizi tabiatile doğrudan doğruya alâkadar et
mez. Vergi mevzuu olduğundan dolayı alâka
dar eder. Kendiniz bu mevzuları koyduğunuz, 
bana para sarfediniz diyorsunuz, sarfediyorum, 
der. Buna Ziraat ve îktısad ve Ticaret vekilleri 
bilmem ne diyorlar?. Bu kanun dolayısile ken
dilerini behemehal dinlemek isteriz. 

Sualim şudur: Buğdayı koruma kanunile alı
nan vergiden çiftçi istifade ediyor mu ve buğda
yımızı 5 - 6 kuruştan - ki kulağımızda kalan ra
kam budur - aşağı düşürmiyecek tedabir ittihaz 
edilmiş midir, edilmemişse artık bunun zamanı 
gelmedi mi?. Bunu lütfetsinler, biz de müsterih 
olalım. 

Asıl kanuna bir ek lazımsa getirsinler. Fakat 
ekten ziyade aslı lâzımdır. Eklerin hiç bir 
faydası yoktur. Ekleri aslına irca için 
tedbir alınmalıdır. Bizzat Ziraat veki
linden soruyorum. Amma, kanun bana aid de
ğildir falan diyebilir. Buğday Ziraat vekiline 
aiddir, buğdayı kurtarmak için ne yapıyorlar, 
lütfen söylesinler. Toprak ofisinin merbut ol
duğu vekil arkadaşımız da izahat versinler. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı?. Madde
lere geçilmesini... 

ZİYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — Mü
saade buyurunuz, bir suale cevab verilmez mi?. 
Bu, nasıl olur?. 

ÎKTISAD V. HÜSNÜ ÇAKIR (İzmir) — 
Efendim, Toprak ofisile alâkadar vekil, Ticaret 
vekilidir, burada yoktur. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Buğdayı koruma vergisinin bidayeti ihdasında 
bu verginin hasılatı müvazenei umumiyeye alm-
mıyarak ayrıca sebebi ihdası olan mahalle sarfe-
dilmek üzere müvazenei umumiye haricinde bıra
kılmıştı. Ziya Gevher arkadaşımızın işaret et
tikleri veçhile esasında buğday zararma ve ilmî 
ve ziraî mevzulara tahsis edilmiş olan bu vergi
den diğer bazı işlere de sarfiyat icrasmı terviç 
eder surette müvazenei umumiye ve diğer ka
nunlara hüküm konulmuştu. Bilâhare, bundan 
şuraya buraya sarfiyat icrasma mahal bıarkma-
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mak üzere ve umumî prensib mucibince müva
zenei umumiyeye almıb buğday zararı için her 
ne lazımsa oradan usulen sarfedilmesi daha mu
vafık olur mütaleasile bu vergi müvazenei umu
miye meyanma alınmıştır. Netekim buğday za
rarına ve silo inşaatı karşılığına ınuhtas olmak 
üzere her sene bütçelerine ayrıca tahsisat konul
maktadır. Konulan tahsisat bir milyon liradır. 
Ziraat bankası, şimdiki toprak mahsulleri ofisi 
namını alan teşekkülün idare etmekte olduğu 
bir işi yapmakta idi. Ziraat bankası, kanunu 
mucibince icabeden yerlerde, yani vekâletin -
o zaman îktısad vekâleti, şimdi Ticaret vekâleti -
göstereceği yerlerde mubayaa merkezleri aça
cak, halktan mubayaa edecek, ondan sonra satışa 
arzedecek arada zarar hâsıl olursa bu zarar 
Bütçeden, konan tahsisatla ödenecek Toprak 
mahsulleri ofisi kanununa da bu yolda hüküm 
konulmuştur ve bu yolda muamele olunagel-
mektedir. Hazine, toprak mahsulleri ofisi teşek
kül ettiği zaman Ziraat bankasınca bu yolda 
mubayaa edilmiş stok halinde bulunan buğday
ları oraya devretti. Bunlardan hâsıl olan parayı 
Hazine Ziraat bankasına borçlandı. Yani serma
yesine mahsuben toprak mahsulleri ofisine o ka
dar para verdi. Kezalik siloları da o şekilde bu 
idareye devretti. 

Devre kadar, yani toprak mahsulleri 
ofisinin teessüsüne kadar Hazinenin buğday za
rarı ve s!lo inşaat karşılığı olarak tediye ettiği 
para 5,5 miloyn liradır. Bu yolda toprak mah
sulleri ofisi teşekkül ettiği vakitte ona devrolu-
nan stoklar ve silolara takdir olunan kıymet 
dahi 9,5 milyon liradır. Minhaysülmecmu 15 mil
oyn lira tutar. 

Hazinenin şimdiye kadar buğday ve silo işi 
için yaptığı sarfiat ve borç bundan ibarettir. 
Bu bendenize taallûk eden bir cevabdır. Fakat 
Ziya Gevher arkadaşımın asıl istediği 
bu değildir. Onun istediği yaraya merhem ola
cak kadar mubayaat merkezleri açılmıyor. 
Mubayaa lüzumu kadar yapılmıyor. Binaenaleyh 
nerelerde ve ne kadar mubayaa merkezi var
dır ve ne mikdar mubayaa ediliyor noktaları
dır. Bu suallere ancak Ticaret vekili arkadaşım 
cevab verebilir. Bendenizin maliye kısmı için ar-
zedeceğim izahat bundan ibarettir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Vergi tahsisi 
varidat şeklinde alınmış, alınmamış bendenizce 
bunun hiç bir ehemmiyeti yoktur. Maliye bunu 
bütçeye alıyor, almıyor, umumî bütçeye konu
luyor konulmuyor, bunun ehemmiyeti yoktur. 
Bu, nihayet olsa olsa yine umumî bütçeye karış
mıştır. Bunda hiç bir zarar yoktur. Eskiden za
rar olabilirdi. Alınır ve yenilirdi, o zaman teh
likeli olabilirdi, şimdi bunun ehemmiyeti yoktur. 
Meselenin en mühim bir yeri vardır o da şudur; 
Ziya Gevher arkadaşımız bu noktaya mr işaret 
etti? Pek farkında değilim. Hayat pahalılığı her 
sahada ilerlemektedir. Demirin kilosu 30 - 40 
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kuruş, ertesi gün köylü trrmığmı ve sapanmı bu-
lamıyacak, pulluğunu bulamıyacak, nihayet giye
ceği, ve saireyi, rençberin ihtiyacı olan her şeyi 
istihlâk etmek için ydksek fiatlar verecek, çok 
paralar dökecek. Manifaturacılar beş kuruşa 
aldıkları basmaları saklarlar, on kuruşa, 15 kuru
şa hattâ 25 kuruşa satarlar, bunu çok görme
yiz. Fakat buğdaya 5 para zammedildi mi renç
berin ümüğüne çökeriz. Bu buğday işi, herkesin 
hayatma taallûk ettiği için bu hususta gerek 
Hükümetimizin ve gerekse Meclisi Âlinin renç-
beri korumakta çok hassas davranması teşekkü
re şayandır. Yalnız bu gün takdir edilen fiat 
yerinde midir? Bu, tedkike değer bir mevzudur. 
Biz ayni zamanda çok ekmesini de istiyoruz. 
Rençberin çok ekmesi dua ile, nasihatla olmaz. 
Bunu teşvik etmek için kesesine para girmesi lâ
zımdır. Parası olan ancak ekebilir. Bendenizce 
evvelâ hallolunacak şey budur. Hakikaten her 
yerde alıcınm bulunmaması halkı çok ıstrraba 
sevkediyor. Her yerde istasyonlar olmalı, buğ
day alan istasyonlar. Sonra her yerde arzu 
edilir ki ambarlar da bulunsun. Halk gittiği yer
de, satıcı gittiği yerde günlerce beklemesin. 
Bu mevzu üzerinde bendeniz müteaddid defalar 
istirhamlarda bulundum. Bunlar çok mühimdir. 
Satıcı günlerce yol gitmeden ve beklemeden 
malını satabilmelidir. Silolar yapılmalıdır. Bu 
da çok mühimdir. Bunlar temin edilmeli, buğda
yı camilerde sıçana yedirmekten kurtarmalıdır. 
Bunların bu kanunla münasebeti yoktur amma 
bu kanım üzerinde duracağımız yegâne nokta, 
bu gün buğday beş kuruş on para, beş buçuk 
kuruş ediyor. Bir gayretkeşliktir gidiyor. Aza
mî fiatı verip de buğday alanı hiç görmedim. 
Eskişehir civarma baktım. Eskişehir en ekstra 
buğday yetiştiren yerlerden birisidir, böyle ol
duğu halde 4,70, 4,90 santimden fazla vereni 
görmedim. Oradaki mubayaa memuruna, oğlum 
bu ekstra buğdaydır, bunun çavdan filânı yok-
dedim. Müfettiş geldi, beni tekdir etti diyor. 

Sonra asıl mesele, buğday işini Ziraat banka
sı yapmalı idi. Mahsulât ofisi diye bir ofis teş
kil etmenin masrafı nedir? bunu tedkik etme
dim. Asıl hatanm en mühimmi burada. Ziraat 
bankasmm pekâlâ memurları var, kasaları var, 
depoları var, her şeyi vardır. Arkadaşlarımın na
zarı dikkatini celbederim, Maliye vekilinin de 
bilhassa nazarı dikkatini celbetmek isterim, 
çünkü bütçede bir tasarruf mevzubahs olduğu 
zaman hoşlarma gider, bu işi tedkik etsinler. 
Bendenizce Ziraat bankasmm bu işi görmesi 
çok daha yerinde olur. Ofis mofis diye böyle 
modern havalardan bir şey çıkmıyor. Maksad iş 
görmektir. Yalnız bunu arzedeyim ki buğdaya 
kırk para, altmış para zammetmezsek fazla ekin 
diye çiftçiye yaptığımız nasihatların hiç biri pa
ra etmez. Mutlaka buğdaya zammetmeliyiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ma
liye vekili arkadaşımla hiç bir ihtilâfımız yok-
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tur. Kendilerine teşekkür ederim, beni teyid 
ettiler, kendilerile beraberim. Esasen kürsüye 
çıktıkları zaman bunları söylerler demiştim. 
Halbuki bizim dinlemek istediğimiz; Toprak 
ofisinin merbut olduğu Ticaret vekâletidir. 
Ondan sonra da, asıl buğday isminden anlaşıl
dığı gibi, Ziraat vekili arkadaşımız da burada 
mevcuddur, lütfetsinler düşüncelerini, bunun 
hakkmda ne gibi çareler tasavvur etmekte ol
duklarını bize söylesinler. Ticaret vekili arka
daşımız da elbette bu işle alâkadardır, müza
kereyi kendilerinin bulundukları bir celseye te
hir edelim, o zaman müzakeresi daha iyi olur, 
memleketin buğday işi de bu suretle iyi bir 
neticeye varmış olur. Emin Sazak arkadaşımı
zın buyurdukları gibi, bendeniz teferruata te
mas etmedim. Tamamen haklıdırlar. Toprak 
ofisi hakkmda esasen hiç bir şey söylenilmedi, 
Vekilin huzurile söylemek daha muvafık olur. 
Hakikaten böyle bir müessese vardır, bu mües
sese vazifesini ifa edememektedir amma bu 
kendisinin kusuru müdür, yoksa kanunun ku
surundan dolayı mı ifa edememektedir? Bunu 
ancak Vekilin izahmdan sonra anlayacağımız 
için şimdi burada yanlış bir şey yapmış olma
yalım. Maamafih Ziraat vekili arkadaşımız bu
raya gelmiş bulunduklarından şimdi kendile
rini dinlemek istifadeli olur. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Müsaade buyurulur mu? Ticaret vekili ar
kadaşımız meseleyi daha iyi bilirler. Şimdi ar
kadaşımız, Oanakkalede buğday mubayaa olun
madığından, bu yüzden fiat düşkünlüğü var
dır, buyurdular. Toprak ofisinin nerelerde mu
bayaa merkezleri açmış olduğu hakkında malû
mat arzedemiyeceğim. Verilen izahat üzerine 
ben de noktai nazarımı arzederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız, lâyihanın, Tica
ret vekilinin bulunduğu bir inikadda müzake
re edilmek üzere tehirini taleb ettiler. Riyaset 
doğrudan doğruya bir karar alamıyacak vazi
yettedir. Çünkü kanunun mevzuu bir vergidir. 
Maliye vekilinin huzurile bunu müzakere edi
yoruz. Eğer arkadaşlar, müzakerenin Ticaret 
vekilinin bulunduğu celseye bırakılmasını arzu 
ediyorlarsa öyle yaparız. Bu hususu reye koya
cağım. 

ALÂETTİN TİRİDOĞLU (Kütahya) — Usul 
hakkında söyleyeceğim. Arkadaşlar, mevzu
bahs olan kanun buğdayı koruma vergisine aid 
malî bir kanundur. Gerek Emin Sazak, gerek 
Ziya Gevher arkadaşlarınım söylediklerine ben
deniz de tamanıile iştirak ederim. Ancak, bu 
gün buğday koruma meselesi mevzubahs de
ğildir. Değirmenlerden alınmakta olan vergi
nin maktuiyete raptı meselesidir. Bu mesele 
büyük kongrede mevzubahs oldu ve bu husus
ta bir karar almdı. Köy değirmenlerinde ko
ruma vergisinin maktu olabilmesi için kanun, 
köylüleri defter tutmağa mecbur kıldı. Elli 
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lira vergisi olan bir değirmen, bir kâtib tuta
rak ayda 20 lira da kâtib ücreti vermek mec
buriyetinde kalıyor. Şu halde 50 lira verecek 
olan bir vatandaş 120 lira da kâtib ücreti ver
mektedir. Bundan dolayı Hükümet bu kanunu 
getirdi. Eğer arkadaşlar arzu ederlerse buğday 
koruma meselesini ya bir grup meselesi veya 
bir teklif meselesi olarak ele alabilirler. Fa
kat bu malî kanunun biran evvel çıkmasını ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Ziya Gevher arkadaşımızın 
teklifini reye arzediyorum. Ticaret vekilinin 
huzuru ile müzakeresine devam edilmesini arzu 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Etmeyen
ler... Lâyihanın müzakeresi tehir edilmiştir. 

4 — Ceza evlerile, mahkeme binaları inşası 
karşılığı olarak a-hnacak harçlar ve mahkumla
ra ödettiril< e(k yiyecek-, bedelleri heıkkındaki 
2548 sayılı kanunu yi 2 re o ncü maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye ve Jiütçe 
encümenleri -mazbataları (1/174) | 1 | 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı 
olarak alınacak harçla] ve mahkûmlara ödetti
rilecek yiyecek bedelleri hakkındaki kanunun 

bazı hükümlerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 30 - VI - 1934 tarih ve 2548 
saydı kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2 — Her mahkûm ceza evinde bulun
duğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mec
burdur. 

Bu yiyecek bedelleri ceza evleri idarelerince 
altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettiri
lir. Mahkûmiyetleri altı aydan aşağı olan mah
kûmlara aid bordrolar salıverilecekleri tarihten 
bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkûmlara 
da tebliğ olunur. 

Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mah
kûmlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet müd
deiumumilikleri tarafından kendilerinin ika
metgâhı belediyeleri ve belediye teşkilâtı ol
mayan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam 
veya nahiye müdürlükleri marifetile borçlarını 
ödemeğe muktedir olub olmadıkları tahkik olu
nur. 

İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını öde
meyenlerden Cumhuriyet müddeiumumilikleri
nin işarı üzerine Maliye dairelerince tahsili em
val kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar 
tahsil olunur. 

Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar man

i i ] 30 sayılı basmayazı zabUn souundad-ır. 

\ kûmiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş 
| senelik müruru zamana tâbidir. 
| İktdarları olmadığı anlaşılanlardan yiyecek 

bedelleri aranmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edlmiştir. 

Madde 3 — Yukarıdaki maddeler mucibince 
alınacak harçla yiyecek bedelleri Adliye vekil-

I liğince ceza evlerile mahkeme binaları inşaatı 
karşılığı olarak bastırılacak hususî pullar ya
pıştırılmak suretile istifa olunur. Ancak tahsili 

I emval kanununa tevfikan yapılacak tahsilat 
[ Maliyece emanet hesabına kaydolunarak tahsili

ni takib eden ayın 15 nci gününe kadar beşinci 
madde hükümleri dairesinde Ziraat bankasına 

' tevdi olunur. 
I BAŞKAN — Değişen maddeyi reye koyu-
! yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
| edilmiştir. 
j Birinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
i edenler ... Etmiyenler ... Birinci madde kabul 

edilmiştir. 

MUVAKKAT MADE1E — İktidarları olma
dığı anlaşılan mahkûmlara aid ve bu kanunun 

j neşri tarihine kadar tahakkuk etmiş yiyecek 
! bedellerinin tahsili için yapılmış veya yapılacak 
j icra takiblerinden sarfınazar olunarak kayidleri 

terkin olunmuştur. 
BAŞKAN — Muvakkat maddeyi kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

[ MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
I İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
j BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
| Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

• 7> —- Muamele verdisi kanununun bazı hüküm
lerinin d'.e f/iş tirilmesine eletir kanun lâyihası re 
fklısad. Mali ye re Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/170) | 1] 

I BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
| söz isteyen var mı? 
j Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
| yenler ... Kabul edilmiştir. 

| Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin 
| değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
j -eklenmesine dair kanun 
I 

i MADDE 1 — 10 - V - 1934 tarih ve 2430 sa-
| yılı muamele vergisi kanununun ikinci madde-

Ij 29 sayılı basmayazı zabtın suuundadır. 
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sin'n 3257 sayılı kanımla muaddel «K» fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

K) I - Her türlü tuğla ve kiremit, 
II - Yumurta talaşı, 
III - Tomruktan biçilen kereste, 
IV - Fırınlar ve ekmek fabrikaları, 
V - Münhasıran muhitleri halkmm kendi 

ihtiyaçları için getirdikleri hububatı öğüten, 
fırınlara, un ve zahire tüccarlarına hububat 
öğütmeyen ve kendi hesablarma hububat öğü-
tüb satmıyan yel ve su ile müteharrik valssiz 
ve eleksiz değirmenlerle muharrik kuvveti 40 
beygiri geçmeyen valssiz ve eleksiz motorlu de
ğirmenler. 

(V) Sayılı bend mucibince vergiden muaf 
olan değirmenlerde zatî ihtiyaç için yaptırılan 
unlar satılığa çıkarıldığı takdirde ticaret oda
larınca ve bulunmayan yerlerde belediyelerce 
tayin olunacak emsal satış kıymeti üzerinden 
vergi almır. Bu unları satışa çıkarmak isteyen
ler, satışa arzetmeden evvel vergisini Ödemeğe 
mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyen-
lerden vergi iki kat zamla ve doğrudan doğru
ya Varidat dairesince tahakkuk ettirilerek alı
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mutalea var 
mı? 

NURİ GÖKTEPE (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar; halkın fakir bir kısmının ekmeği üze
rinden alınmakta olan vergiyi kaldıran şu lâyi
hayı Yüksek huzurunuza sevkettiğinden dolayı 
evvelâ Hükümeti tebrik ederim. Ancak bu lâ
yihada meskût geçilmiş yahud hatıra gelmemiş 
bir husus hakkında nazarı dikkatinizi celbetmek 
için maruzatta bulunmak istiyorum. 

Malûmu âlileri dir ki, zeytin ve pamuk mın-
takalarmda muamele vergisine tâbi olmayan 
pamuk çıkrıkları ve zeytin tâsir fabrikaları, bir 
de un değirmenleri ilâve etmişlerdir. Bu fabri
kalar mahallî ihtiyacı nazarı itibare alarak bir 
iki taş ilâve etmişlerdir. Bu fabrikalar çıkrık ve 
tâsir işlerini de gördüklerinden dolayı bunların 
beygir kuvveti gayet yüksektir. 50 - 60 - 70 - 80 
hattâ yüze kadar gider. Burada çevirdiği iki 
taştır. Bunlar ekseriya 1,20 kutrundadırlar. Bu 
taşların da sarf ettiği beygir kuvveti 15 ile 30 
arasındadır. Bunlar ayrılmayacak olursa fabri
kacılar için büyük zarar yoktur. Muafiyetli olan 
değirmenler işleyecek, kiloda 20 paradan 25 pa
raya kadar alman muamele vergisini veremeye
cek olan bu fabrikalar taşlarmı sökeceklerdir. 
Bir saat mesafedeki fabrikada ununu öğüten 
köylü bu defa 4 - 5 saat uzak yerlere gitmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Onun için, bu husu
su nazarı itibare almak üzere, bu maddenin en
cümence geri alınmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalea var rnr? 
Nuri Köktepe, reye koymak için takrir ver

meniz lâzımdır. 
NURİ GÖKTEPE (Aydm) — Vereyim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — İş 
bir taraflı oluyor. Yani bir arkadaş belki doğru 
belki de yanlış olarak söylüyor. Bir taraflı ol
maması için encümen izahat lütfetsin. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
î J 

; Yüksek Reisliğe 
i Arzeylediğim sebebler dolayısile birinci mad-
i denin berayi tadil encümene iadesiin teklif ede-
i rim. 
I Aydm 
! Nuri Göktepe 

; BÜTÇE E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) 
| — Arkadaşımızın izah ettiği gibi bu muamele 
i vergisinden istisnaiyet hakkındaki lâyiha köy-
| 1ün ün zatî ihtiyaçları için öğütülen undan bir 
I vergi alınmamasını temin maksadile yapılmış-
! tır. Bu 40 beygir meselesine gelince; Kurultayda 

uzun uzadıya cereyan eden müzakere ve mü
nakaşalarda 40 beygirin kâfi olduğu söylenmiş-

; tir. Bu 40 beygir kuvvetinden vergi alınması 
- esasında bilmiyorum beygir kuvvetini daha 
< tezyid etmek talebinde mi bulunuyorlar, o za-
I man büyük sermayelerle kurulmuş olan fabri-
I kalara karşı bir rekabet açılmış olur ki zanne-
; derim bu da kanunun koruması icab eden bir 
j noktadır. Başka ne denebilir. 40 beygirli olan 
' değirmenlerden muamele vergisi alınmayacaktır. 
i Ben başka türlü anlayamadım. 
! NURİ GÖKTEPE (Aydın) — Memleketin-
' de zeytin yağı fabrikaları bulunmayanların ta

bii bunu pek iyi bilmemeleri mümkündür, bu iti-
: barla bir az daha izahat vereyim. Zeytin yağı 
• fabrikaları ya bir preselidir, veya iki preselidir. 
i bir preseli 25 beygir, iki preseli olanlar da 50 

beygirlik kuvvete ihtiyaç messeder. Bendeniz 
i beygir kuvvetinin artmasını istemiyorum. Hattâ 
I 40 da fazladır. 30 kâfidir, dünkü 1,20 kutulu

daki taşlardır. Değirmenin kuvveti 14 beygirlik-
1 tir. Fakat makinenin selâmeti için bir beygirlik 

fazla yaparlar, on beş olur. Bunun iki mislini 
; alırsak 30 beygir olur ki bu da kâfidir. Yalnız 

bendenizin istirham ettiğim şudur: Bir fabrikacı 
i halkın ihtiyacı var ki bir iki taş ilâve etmiştir. 
! Bunun yanında ya pamuk fabrikası, veya zey-
; tinyağ fabrikasıdır. Zeytin tasir eden fabrika 
'• da iki taş ilâve etmişse, bu da halkm ihtiyacmı 

temin içindir. Yani bir taşla 15 beygir, iki taşla 
30 beygir kuvvetile çalışmaktadır. Şimdi, bir ta-

; raftan değirmenler muamele vergisi vermezken 
; burada zeytinyağ fabrikası, pamuk yağı fab-
I rikası üç iş birden gördüğü için muamele ver-
! gisi verecektir. Eğer muamele vergisi alınırsa 
! taşları sökmeğe mecbur kalacaktır. Fabrika za-
; ten bu vergiyi halktan almaktadır. Şayed bu da 
| diğer değirmenler gibi muamele vergisinden 
, istisna edilmezse, fabrikacı un işini tatil edecek, 
j halk ta un öğütmek içi;ı uzak yerlere gitmeğe 
: mecbur kalacaktır. Bütçe encümeni şayed bu 
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noktai nazarımı kabul eder de ve bunu geri alır
sa tadili kolaydır. Bendenizin maruzatım budur. 
Yoksa beygir kuvveti 40 dan 50 ye, 60 a çıksm 
diye bir şey söylemiyorum. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Şimdi arkadaşımızın mütaleasmı daha iyi 
anlamış oluyoruz. Demek; hem tasir fabrikası, 
hem de değirmen olan yerlerde muharrik kuv
vet 50 beygirden fazla olabilir. Fakat onun ya
rısı tasir, yarısı da un öğütüyor. Bunlar tefrik 
edilmezse muamele vergisine tâbi olacaklardır, 
deniliyor. Zannederim ki Maliye daireleri için 
bu; müşkül bir şeydir. Böyle iki çeşid iş yapa
cak diye bunları birbirinden ayırmak hem müş
külâtı mucibdir, hem de mükellefler için kolay 
bir şey değildir. Fabrika tasirhane ise tasirha-
nedir, değirmense değirmendir. Binaenaleyh 
bunları birbirine karıştırmak emin olmalı ki 
bir menfaat temin edecek zannedilirken hem me
murları, hem halkı müşkülâta uğratacak bir çok 
külfetler ihdas etmiş olur. Bunları birbirine 
karıştıracak şekilde maddenin tadilini muta-
zammın olan arkadaşımızın teklifinin nazarı iti-
bare alınmamasının muvafık olacağı kanaatin
deyim. 

ÎSMET EKER ( Çorum ) — Bendeniz Nuri 
Bey arkadaşımızın noktai nazarlarını pek iyi an
lamamıştım. Şimdi Bütçe encümeni mazbata 
muharriri Salâhaddin Bey arkadaşımız anladık
ları veçhile izah ettiler. Böyle hakikaten bir ta
rafında un öğüten taşlar, diğer tarafında da 
tasir yapan âletler bulunan bir müessesenin 
kuvvei muharrikesi top yekûn 40 i geçerse bit
tabi vergiye tâbi tutulacaktır. Yalnız böyle bir 
müessese şimdiye kadar mevcud mu idi? Mev
cud idise taşlar hakkmda şimdiye kadar ne 
muamele yapılıyormuş? Bu cihet tenevvür etme
dikçe iyi ve yerinde bir karar vermeğe imkân 
yoktur. Nazari olur. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? 

ABDURRÂHMAN NACt DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Şimdi gelen kanun lâyihası 40 beygirden aşa
ğı kuvvei muharrikeli un değirmenlerinin mua
mele vergisinden muaf tutulması esasma ma
tuftur. Bu da doğrudan doğruya köylüye bir 
kolaylık olmak üzere yapılmış bir kanundur. 
Şayanı tebriktir. Nuri arkadaşınızın bu hususta 
tamamen haklan vardır. Öyle bir kuvvei mu
harrike ile çalışan müessese olabilir ki 40 bey
girden fazla olan kuvvetinden una masruf olan 
kuvveti bir veya iki taşla, 10 - 30 beügir kuv
vetinde olur. Kanunda bu ciheti tasrih etmez
sek, buyurdukları gibi o zaman bu bir veya iki 
taşı ihtiva eden değirmenler muamele vergisi
ne tâbi olur, bunlar da vergiye tâbi olmryan-
larla rekabet edemiyeceklerinden taşlarını ka
patmak zorunda kalır ve bundan halk zarar gö
rür. Muamele vergisine tâbi olması da bir müsa
vatsızlık doğurur. Bu noktai nazardan Nuri ar-
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kadaşımızm fikrine iştirak eder bu adaletsiz
lik ve müsavatsızlığın ortadan kaldırılması için 
encümene iadesini teklif ederim. 

İSMET EKER (Çorum) — Böyle değirmen
ler mevcud mudur? 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Vardır, şimdiye kadar muamele vergisine 
tâbidir, diğerleri muaf olduğu için bunların da 
muaf tutulması lâzımdır. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Sizden sormadım, 
encümendeki arkadaşlardan rica ettim. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzrğ) — 
Arkadaşlar, bendenizin maruzatımı maliyecilik, 
varidat zayi olacaktır, kıskanryorum diye te
lâkki etmemenizi istirham ederim. Orta yerde 
mevzuubahis olan mesele şudur; Muamele ver
gisine aid eski kanunumuzda, Antalya mebusu 
muhteremi Rasih arkadaşımız pek iyi hatırlar
lar, kuvvei muharrikeleri 5 beygire kadar olan
lar muaf tutulmuştu. 1937 senesinin zabıtları 
uzun uzadrya mütalea buyurulursa bu hususta 
yapılan münakaşalar görülür; bilâhara yapılan 
tadilâtla, fazla kaçakçılığa meydan verilir, fab
rikalara sermaye yatıranlara karşı gayri meşru 
bir rekabet açılmış olur diye ancak 10 beygire 
kadar müsaade edilmişti. Binaenaleyh elimiz
deki kanuna göre 10 beygir kuvvei muharrikesi 
olanlar muaf tutulmuştu. Bu defa Kurultayda 
vukubulan teklif üzerine yapılan müzakerede 
halk ve köylü ihtiyacı için su ile işliyen değir
menlerin bulunmadığı yerlerde ufak motorlu 
değirmenlerin 30, 35 - ki sonra 40 da karar kı
lındı - 40 beygir kuvvei muharrikesi olanlara 
kadar bu muafiyetin çıkarılması için karar ve
rildi. Bu gün 40 beygirlik kuvvei muharrikeli 
değirmenler için muafiyet teklif ediyoruz. Açık 
surette arzediyorum ki bunun neticesi iyimi ola
cak, fena mı olacak, tatbikat gösterecektir. 

Yani 40 beygire kadar çıkardığımızdan do
layı bu gibi değirmenlerin adedi artacak ve 
büyük fabrikalara rekabet kapısı açılacak ve 
bu yüzden arkadaşlar telâş göstererek, aman 
tahdid edelim, diye teklifte bulunacak mı, bu-
lunmajracaklar mı bilmiyorum. Bu gün 40 a 
kadar olan değirmenlerin adedi 200 ü müteca
vizdir. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Nerelerde? 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Mevkilerinin listesi elimde yok. Yalnız 10 bey
gir kuvvetinde olan değirmen adedi 123, 11 
den 20 ye kadar 202, 21 den 30 a kadar 135, 
31 den 40 a kadar 75 tanedir. Dikkat ediyor 
musunuz? Beygir kuvveti yükseldikçe adedler 
azalmaktadır. Çünkü fabrika halini alacak 
derecede değirmen vücude gelmektedir. Şim
di buna nazaran okuduğum listeden de anlaşı
lacağı veçhile bunlardan 535 adedini muaf tut
maktayız. Her değirmenin başında Maliye bir 
muhafız ve kolcu bulunduracak değildir. Mu-
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rakabe bu yolda güçleşecektir. 2 taş koymuş
tur, kapatmayın. 70 - 80 beygir dahi olsa mü
samaha edin, derseniz işin içinden çıkılmaz. Ta-
sirhanelerdekiler nasıl vergi vererek kazanmakta 
idi iseler bundan sonra da eğer hesabına geliyor
sa devam ettirir, değilse ayrıca değirmen açsm, 
diğerleri gibi muafiyetten istifade etsin. Ne
den dolayı ayrı motor getirmeden bu motörle 
muafiyetten istifade etsin? Bendeniz diğer ser
mayedarları ezmemek noktasından ve kontrolü 
işkâl noktasından pek muvafık görmüyorum. 
Arkadaşım da buna iştirak ederlerse takrirle
rinden sarfınazar buyurmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Takrirde ısrar ediyor musunuz? 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Takririni 

geri alıyor. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-

lea var mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun ikinci madde
sine 29 - V -1938 tarihli ve 3535 sayılı kanunla 
eklenen «R» fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

R) Muharrik kuvvet kullanmıyan ve en faz
la günde on işçi çalıştıran müesseseler (tempe 
inancılıklar hariç olmak üzere kozadan ipek çe
ken müesseseler işçi sayısı her ne olursa olsun 
vergiye tâbidir). 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 9 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mamulâtmı münhasıran memleket haricine 
çıkaran smaî müesseseler için vergi tahakkuk 
ettirilmez. 

Mamulâtmı kısmen memleket haricine çıka
ran sınaî müesseseler için mal müesseseden 
çıkmadan evvel varidat dairesine aşağıdaki 
«II» numaralı bendde yazılı malûmatı havi ola
rak verilecek beyanname üzerine vergi tahakkuk 
ettirilerek tecil olunur. 

I — İhracat, sınaî müesseselerce bizzat veya 
ihracatçı yahud komisyoncu vasıtasile kendi 
namma yapılmak yahud memleket içinde bir 
ihracat tüccarına satılarak onun tarafından 
doğrudan doğruya ihraç olunmak, 

II — Varidat dairesine verilen beyanname 
ile ihraç edilecek malm cinsi ve nevi, mikdarı, 
satış krymeti, kaplarm aded ve nevi, ihraç 
gümrüğü, ihracatı yapacak tüccar veya komis
yoncunun adı ve adresi ve ihracatın smaî mü
essese namma mı yapılacağı, yoksa ihraç edil
mek kaydile memleket dahilinde ihracat tüc
carına mı satıldığı bildirilerek iki nüsha nak
liye tezkeresi alınmak, 

III — Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren 
altı ay içinde, malm «II» numaralı bendde ya
zılı şekilde ihraç edildiğini mübeyyin gümrük 

idaresinden almacak vesika varidat dairesine 
ibraz edilmek, 

Kayid ve şartlarile, tecil edilmiş olan vergi 
terkin olunur. 

İptidaî maddesi başkasına aid olmak üzere 
smaî müesseselerce ücret mukabilinde vücude 
getirilen mamulât, sahibi tarafmdan bizzat veyaı 
bilvasıta ihraç edilir yahud doğrudan doğruya 
ihraç edilmek üzere memleket içinde bir ihra
cat tüccarma satılır ise smaî müesseseler tara
fından, mal müesseseden çıkmadan evvel yn-
kanki «II» numaralı bendde yazılı şekilde 
varidat dairesine beyanname verilmek ve bu 
beyannamede malı imal ettiren şahıs veya mü
essesenin adı ile adresi ayrıca gösterilmek şar-
tile bu mallar için tahakkuk ettirilecek vergi de 
tecil ve üçüncü bendde yazılı hüküm yerine ge
tirildiği takdide terkin olunur. 

IV — Yukarıki şartlardan her hangi birine 
riayet edilmediği anlaşılır ise evvelce tecil edil
miş olan vergiler yüzde on zamla ve taksit kay-
dine bakılmadan tahsil olunur. Ancak nak
liye tezkeresinin alındığı ayı takib eden ay ba
şından itibaren bir buçuk ay içinde nakliye 
tezkeresinde yazdı mamulâtm kısmen veya ta
mamen ihracından vazgeçildiği yazı ile varidat 
dairesine bildirilirse yüzde on zam alınmaz. 

Bu mamulât, ihbar tarihine kadar nakliye 
tezkeresinde yazılı ihracat tüccarından başka 
bir şahıs veya müesseseye memleket içinde sa
tılmış ise satıldığı aym beyannamesine, şayed 
ihracat tüccarı tarafından memleket içinde 
satılmış ise ihbarm yapıldığı aym beyanname
sine idhal edilir. 

İhbar tarihine kadar memleket içinde satü-
mayıb smaî müesseseye iade edilmiş olan ma
mulât da muamele ve iptidaî maddeler alrnı ve 
sarf defterinde icab eden kayidler yapılmak su-
retile müesseseye idhalât kaydolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Muharrik kuvveti on beygire 
kadar olan (on dahil) valssiz ve elekli değir
menlerin muamele vergilerini vuku bulacak ta-
lebleri üzerine geçen yıl içindeki imalâtı, ku
ruluşlarına göre iş kabiliyeti ve emsalinin vazi
yeti gözetilerek maktu şekilde tahakkuk ettir
meğe Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

Maktu verginin matrahı 2430 sayılı kanunun 
ikinci maddesinde yazılı resen takdir heyetleri 
tarafmdan tesbit olunur. 

Varidat daireleri bu matrah üzerinden, varsa 
ibtidaî madde tenzilâtını yaptıktan sonra kanunî 
nisbeti dairesinde vergiyi tarhederek ihbarname 
ile mükelleflere tebliğ eder. 

Resen takdir heyeti kararlarma ve tarholu-
nan vergiye karşı mükellefler veya varidat da
iresi namma salahiyetli memurlar tarafmdan 
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S092 saydı kanun hükümleri dairesinde itiraz 
ve temyiz edilebilir. 

Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle ve 
bir aym vergisi ertesi ayın on beşinci günü ak
şamına kadar ödenir. Taksitlerini miadmda öde
meyenlerin vergisi, yüzde on zamla ve tahsili 
emval kanununa göre tahsil olunur. 

Malî sene içinde işini terkedenler, keyfiyeti 
yazı ile varidat dairesine bildirdikleri takdirde, 
ihbar tarihinden sene sonuna kadar olan vergi
leri terkin olunur. 

Maktuiyet usulünden vazgeçmek veya bu 
usulden vazgeçmiş iken tekrar maktuiyet usu
lüne dönmek isteyenler keyfiyeti takvim yılı 
ibtidasma kadar yazı ile varidat dairesine bildir
dikleri takdirde bunu takib eden malî yıldan 
itibaren talebleri dairesinde vergiye tâbi tutu
lurlar. Şu kadar ki mükellefler hangi şekilde 
vergiyi tercih etmiş ourlarsa olsunlar iki sene 
geçmedikçe taleblerinden dönemezler. 

Muamele vergisinde maktuiyet usulünü ter
cih edenler, buğdayı koruma karşılığı vergisin
de de maktuiyet usulünü kabul etmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
MALİYE VEKÎLÎ PUAD AĞRALI (Elâ

zığ1) — Bu fıkranm sonunda, «Muamele vergi
sinde maktuivet usulünü tercih edenler, buğdayı 
koruma karşılığı vergisinde de maktuiyet usu
lünü kabul etmiş sayılırlar» diyor. Halbuki bir 
az evvel buğdayı koruma karşılığı vergisi kanu
nuna ek kanun lâyihasmm müzakeresi, Ticaret 
vekilinin huzuruna talik edildi. Bunun o madde 
ile alâkası vardır. Binaenaleyh yanlış bir şey 
yatmamak için muvafıksa bunu da tehir edelim. 
Maahaza iki müzakereye tâbi olduğu için o vak
te kadar belki buğdayı koruma vergisi kanu
nuna ek lâviha da intaç edilir ve tenazuriyet 
temin edilmiş olnr. 

BÜT0E ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — İM müzakereye tâbidir. O lâyiha 
reddoluımrsa bu madde de tayyedilebilir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — İki defa mü-
zakereve tâbidir, mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler —Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Gerek kendileri
ne aid olarak, gerek ücret mukabilinde ahar he
sabına vüeude getirdikleri, mamulâttan ecnebi 
memleketlere çıkarılanları bizzat ihraç etmeye
rek veya bilvasıta ihraç ettirmeyerek memleket 
içinde ihracat tüccarma satmış olan sınaî mü
esseseler, 1860 numaralı kanunun 7 nci ve 2430 
numaralı kanunun 9 ncu maddesi hükmüne ri
ayet etmiş olmak ve sattıkları mamülât ihra
cat tüccarları tarafından doğrudan doğruya ih
raç edilmiş bulunmak şartile, bu mamulât dola-
yısile müesseselere vergi tahakkuk ettirilmez ve 
tahakkuk ettirilmiş olub da henüz tahsil edilme
miş bulunanlar da terkin olunur. Tahsil edilen
ler iade olunmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte maktuiyeti isteyib is-
itemediklerini bildirmeleri dördüncü maddede 
yazılı değirmenlere, bir defaya mahsus olmak-
üzere varidat dairelerince yazı ile tebliğ olunur. 
Bu tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde mak
tuiyeti istemediklerini yazı ile bildirmeyenler 
hakkında 1940 malî yılmdan itibaren maktu
iyet usulü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran

lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla ver

giden istisna edilen tuğla ve kiremidlerden, ka
nunun meriyeti tarihine kadar smaî müessese
ler ce yahud satış şubeleri veya komisyoncular 
vasıtasile gerek peşin ve gerek veresiye suretile 
satılmış olub da henüz beyannamesi verilmemiş 
olanların kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
on beş gün içinde beyannamelerinin varidat da
iresine verilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran

lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun 

ikinci maddesile yapılan tadil dolayisile, mükel
lefiyet dahiline grmiş olan müesseseler bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren on beş gün 
içinde 3257 sayılı kanunun 8 nci maddesindeki 
malûmatı varidat dairesine bildirmece ve def
terlerini tasdik ettirmeğe mecburdurlar. Bu 
mecburiyeti yerine getirmiyenlerin bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren keyfiyetin meydana 
çıktığı tarihe kadar olan vergileri resen ve bir 
kat fazlasile tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran

lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen-

. 1er... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 —• Vilâyet idaresi kanununun 62 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/272) [1] 

[1] 32 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 
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BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 62 
nci maddesi nihayetine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

İdare heyeti azalarından teşkilât noksanı ve
ya tayin edilememek ve vekili bulunmamak gibi 
sebeblerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar 
müretteb aza ve muayyen heyet nisabında hesa
ba katılmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmişütir. 
7 —• Lüzumu Jıalinde yeni askerî muhasebeci

likler teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet ve
rilmesi hakkında, kanun lâyihası ve Bütçe enen
mem mazbatası (1/232) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler 
teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet verilme

si hakkmda kanun 
MADDE 1 — ihtiyaç hâsıl oldukça bağlı ced-

velde azamî kadroları-gösterilen ordu defter
darlıkları ile kor ve tümen muhasebeciliklerin
den lüzumu kadarını yeniden teşkile ve kadro
ları 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı ced-

vele dahil bulunan askerî muhasebecilikler teş
kilâtını ilişik cedveldeki azamî kadroları geç
memek üzere takviyeye ve ihtiyaç kalmayan 
kadro ve teşkilâtı ilgaya Maliye vekili salahiyet
lidir. 

D. 

5 
10 
11 
12 
13 
11 

7 
10 
11 
12 
13 
12 

8 
11 
12 
13 
12 

Memuriyet unvanı Aded Maaş 

Ordu defterdarlığı teşkiltı 
Defterdar 1 
Mümeyyiz 1 
Mümeyyiz 2 
Kâtib 1 

» 2 
Veznedar 1 

Kor muhasebecilik teşkilâtı 
Muhasebeci 1 
Mümeyyiz 1 
Mümeyyiz 1 
Kâtib 1 

» 1 
Veznedar 1 

Tümen muhasebecilik teşkilâtı 
Muhasebeci 1 
Mümeyyiz 1 
Kâtib 1 
Kâtib 2 
Veznedar 1 

80 
35 
30 
25 
20 
30 

60 
35 
30 
25 
20 
25 

50 
30 
25 
20 
25 

[1] 35 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yorum. Maddeyi cedvelle birlikte kabul edenler... 
lütfen işaret buyursun... Kabul etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikrna Maliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Pazarertesi 15 te toplanmak üzere celseyi ta

til ediyorum. 
Kapanma saati : 16,5 
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S; Sayrsı: 22 
Rizenİn Nohlapso köyünden Larozoğullanndan Osmanoğ
lu Celâl Kalpusun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/147) 

T. C. 
Başvekâlet 8-IX-1939 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/8055 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu, Larozoğullarından Osmanoğlu 1329 doğumlu Celâl Kalpusun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Rize Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün Temyiz mahkeme
since de tasdik edilip kanunî merasimin yapılması için evrakın Kamutaya sunulmasına karar ve 
suçlunun muvakkat cinnet ile suç işlediği hakkındaki iddiası üzerine muayenesi yapılarak ne şim
di, ne de hâdise esnasında akıl hastalığı ile malûl bulunmadığına dair Adlî tıb işlerince rapor 

. verilmiş olduğu Adliye vekilliğinden 7 - IX -1939 tarih ve 312/154 sayılı tezkere ile bildirildiğin
den bu mahkûma aid hüküm evrakile rapor ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 11 - XII -1939 
Esas No. 3/147 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Rizenin Pazar kazasma bağlı Nohlapso kö- • 
yünden Larozoğullarmdan Muharrem diğer 
adı Ahmedi taammüden öldürmekten suçlu ayni 
köyden Larozoğullanndan Osmanoğlu 1329 do
ğumlu Celâl Kalpusun ölüm cezasma mahkû
miyeti hakkmda Rize Ağır ceza mahkemesince 
verilen 1 haziran 1938 tarihli kararm tasdikma 
dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesin
den sadır olan 22 - IV -1939 tarih ve 405/1296 
saydı ilâm, müteakib kanunî muamelenin ifası 
için Başvekâletin 8 - IX -1939 tarih ve 4/8055 
sayılı tezkeresile Adliye encümenine tevdi 
buyurulmakla tedkik ve mütalea olundu: 

Celâl Kalpusun anası Faikanm 1334 senesinde 

maktul Muharrem diğer adı Ahmedin kardeşi 
(Paşa) tarafından Öldürüldüğü ve bir çeteye il
tihak eden Paşanın Hükümet kuvvetleri tara
fından mensub olduğu çete ile birlikte imha 
edilmesi üzerine Celâl Kalpusun, anasmm inti
kamını Paşanın kardeşi Muharrem diğer adı 
Ahmedi öldürmek suretile almağa karar vererek 
köy düğününde bulunan Muharrem diğer adı 
Ahmedi mavzer kurşunu ile öldürdüğü ve mah
kemece sabit görülen suçtan dolayı ölüm ceza
sına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Celâl Kalpusa 
hükmedilen cezanm hafifleştirilmesini veya de
ğiştirilmesini icab eden bir sebeb görüleme-



eliğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanm infazına karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
arzma Encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum. Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bingöl 
Numan Aksoy Hacim Çarıklı Feridun Fikri 

imzada bulunmadı. 

Bursa Erzincan Gazianteb 
Atıf Akgüç Abdülhak Fırat Ö. A. Aksoy 

imzada bulunmadı. 
Kastamonu Kayseri Manisa 
Abidin Binkaya Reşid ()zsoy Refik İnce 

Mardin Rize 
Hasan MenemencÂoğlu Dr. 8a.im Ali Dilenire 

Sinob Tokad Trabzon 
. Cemil Atay Ş. Atanç Faik Barulçu 

imzada bulunmadı. 

^ « s 



S. Sayısı: 23 
Rizenin Pazar kazasına bağlı Garorta köyünden Kaloğul-
(arından Hasanoğ'u Osman Kaim ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/156) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/5748 

16-IX-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

17 - VIII -1939 tarihli ve Kanunlar K. 628/892 
Adam öldürmekten suçlu olup Kize Ağır ceza 

Temyiz mahkemesince tasdik edilen Hasanoğlu 
Ceza kanununun 46, 47 nci maddelerinde yazılı 
fennî bir delil elde edilemediği hakkında Adlî tıb 
ra göre muamele yapılmak üzere Adliye vekilliğ 
kere ile iade edilen hüküm evrakı ve mezkûr ra 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilme 

sayılı tezkere karşılığıdır: 
mahkemesince ölüm cezasına mahkûm ve ilâmı 

Osman Kalın yapılan muayenesi neticesinde de 
şekilde bir akıl hastalığı ile malûl olduğuna dair 

işlerince rapor verilmiş olduğundan evvelki işa-
inden 15 - IX -1939 tarihli ve 158/319 sayılı tez-
por ilişik olarak sunulmuştur. 
sine müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/156 

Karar No. 13 

11 - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Rizenin pazar kazasına bağlı Garorta kö
yünden Derkoğullarnıdan Hasanoğlu Dursun 
Aliyi taammüden öldürmekten suçlu ayni köy
den Kaloğullarmdan Hasanoğlu 1319 doğumlu 
Osman Kaim ölüm cezasma mahkûmiyeti hak
kında Rize Ağ-rr ceza mahkemesinden verilen 
9-V-1938 tarihli kararın tasdikina dair Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 
13-IV-1939 tarih ve 375/1204 sayılı ilâm, mü-
teakib kanunî muamelenin ifası için Başvekâle
tin 5 - VII - 1939 tarih ve 4/5743 saydı tezke-
resile Adliye encümenine havale edilmekle mez
kûr ilâm ve dava dosyası tedkik ve mütalea 

olundu. 
Adı geçen Osman Kaim bir kavga neticesin

de yaraladığı Dursun Alinin bir müddet sonra 
intikam almasından korkarak kendisini taban
ca kurşunu ile yaralıb öldürdüğü mahkemece 
sabit görülerek ölüm cezasma mahkûm edildiği 
anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Osman Kala 
hükmedilen ölüm cezasmm değiştirilmesini ve
ya hafifleştirilmesini icab eden bir sebeb görü
lemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 
ncı maddesi mucibince bu cezanm infazma ka
rar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvi-



bine arzma encümence ittifakla 
mistir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. E. 

Çorum 
Münir Çağıl 

Erzincan 
A. Fırat 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Balıkesir 

ffarim Çarıklı 
İmzada bulunmadı 

karar veril-

Kâtib 
Konya 

G. Gültekin 
Gazianteb 

ö. A. Aksaı) 

Kastamonu Kayseri 
A!bidin Binkaya ti. Özsoy 

Mardin 
//. Menemencioğlu Saim 

Sinob Tokad 
C. Ataıı #. Atanc 

İmzada, bulunmadı 
Trabzon 

Faik A. Barutçu 

Manisa 
Refik İnce 

Rize 
A. Dilenire 

Bingöl 
F eridim Fikri 

mmm 
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S. Sayısı: 28 
Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek kanun 

lâyihası ve İktısad, Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/168) 

T. C. 
Başvekâlet 12 - Yi - 1930 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3082 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 9 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

D.ışvekil 
Dr. R. fcmıdam 

Esbabı mucibe 

Yalnız eleği bulunan ve muharrik kuvveti de on beygiri geçmeyen karataş değirmenlerinin bir 
senelik imalâtı, bunlardan beyanname almak ve kendilerine defter tutmak külfetini tahmil ede
cek derecede olmadığından, bunların muamle vergilerinin maktuan alınması muvafık görülerek 
muamele vergisi kanununda icabeden tadilâtı hafvi lâyiha takdim kılınmıştı. Bu değirmenler, ayni 
zamanda buğdayı koruma vergisine de tâbi bulunduklarından istihdaf edilen maksadın temini 
için buğdayı koruma vergilerinin de maktuiyete bağlanması lâzımgeldiğinden bu lâyiha tanzim 
olunmuştur. 

Maktu verginin tarh ve tahsilinde, aynen maktu muamele vergisinin tarhında cari esaslar 
kabul edilerek, kanun lâyihasında mezkûr esaslara atıf yapılmakla iktifa olunmuştur. 

Buğdayı koruma vergisinin murakabesi, değirmenlerden çıkarılan un çuvallarına vergisi tahsil 
edildiğine dair kurşun mühür konulmak ve un nakliyatı nakliye tezkeresine tâbi tutulmak su-
retile temin edilmekte olub bu usulün tatbiki, un satışlarını mazbutiyet altına almış ve satış ve 
nakil hareketlerini takibe imkân bahşetmiş olması dolayısile değirmenlerden alınan muamele ver
gisi hasılatının da tezayüdünü mucib olmuştur. Halen buğdayı koruma vergisine tâbi bilûmum 
değirmenlerde kurşun mühür ve nakliye tezkeresi usulü tatbik edilmekte olduğundan vergileri 
maktuiyete bağlanan değirmenler için dahi bu usulün devamı tatbiki zarurî bulunmaktadır. Zira, 
bu nevi değirmenlerde uğütülen unların bu formaliteden istisnası halinde, vergisi ödenmemiş 
kurşun mühürsüz veya nakliye tezkeresiz unlara tesadüf olunduğu takdirde bu unların, maktu
iyete bağlanmış olan değirmenlerde uğütülen unlardan mı yoksa, diğer değirmenle-rde üğütülüb de 
kaçak olarak çıkarılan unlardan mı olduğunu tayin ve tesbite imkân kalmiyacaktır. Elyevm 
vergiden muaf olan eleksiz ve valssiz değirmenlerde uğütülen unlardan satışa çıkarılanlar dahi 
kurşun mühür ve nakliye tezkeresi usulüne tâbi bulunmakta olduğundan, vergileri maktuiyete 
bağlanacak değirmenlerden çıkarılacak unlar hakkmda dahi ayni usulün idamesi icabetmektedir. 
Ancak bu değirmenlerin vergileri maktu olarak alınacağından, buralardan çıkarılacak unlara 
bedava olarak verilecek nakliye tezkerelerinin, diğer değirmenlerden vergisi ödenmeden çıkrılan 
unların naklinde kullanılmamasını teminen bazı müeyyedelere ihtiyaç vardır. Bu vaziyetler na-



— 2 — 
zarı dikkate alınarak, vergileri maktuiyete bağlanacak olan değirmenlerden çıkarılan unların 
dahi kurşun mühürle mühürlenmesi ve nakliye tezkeresi alınması mecburiyeti vaz ve bu tezkerelerle 
diğer değirmen unlarının nakli menedilmiş ve bu mecburiyet ve memnuiyetlere riayet etmeyenler 
için, merî kanundaki "esaslar dairesinde müeyyedeler konulmuştur. 

îktısad-encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktısad encümeni 16 - VI - 1939 

Esas No. 1/168 
Karar No. 35 

Yüksek Reisliğe 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa 
ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanıb îcra Ve
killeri Heyetinin 9 - VI - 1939 tarihli feararile 
Yüksek Meclisin tasvibine arzolunan kanun lâyi
hası Maliye vekili hazır olduğu halde Encümeni
mizde müzakere ve tedkik olundu: 

Yalnız eleği bulunan ve muharrik kuvveti on 
beygiri tecavüz etmeyen karataş değirmenlerinin 
buğdayı koruma karşılığı vergisini maktuiyete 
rapteden bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi 
Hükümet tarafından vuzuhla ifade edilmiş bu
lunmaktadır. 

Nihayet küçük bir değirmenden başka bir şey 
olmayan bu müesseselerin yalnız bir elek sahibi 
olmasından dolayı vereceği vergiden maada bir 
de muhasebeci maaşı tediyesine mecbur edilmeleri 
külfetlerini tazif etmekte idi. 

Alâkadarların vergi tahfifinden ziyade mun
tazam defter tutma ve beyanname verme gibi 
muamelâtın icab ettirdiği masrafların tasarrufu
nu istihdaf eden talebleri bu kanun lâyihasile 
tamamen tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. 

Yalnız, tarholunacak maktu vergilerin eski 
muamele nisbetindeki vergiden daha ağır olması 
iddiaları karşısında mükellefe hıyar hakkı veril
mesi, adalet bakımından olduğu kadar ruhî tesiri 
itibarile de verginin tarh ve cibayetini kolaylaş

tıracağı düşünülerek birinci maddede bu noktayı 
temin edecek tadilât yapılmıştır. 

Verginin defaten veya altışar aylık olarak iki 
defada tahsili esasen malî kudretleri zaif bulunan 
bu nevi değirmenciler için ağır görülerek mua
mele nisbetindeki vergide olduğu gibi aylara tak

sim edilmesi ve cibayetin bu esasa göre yapılması 
muvafık görülmüştür. 

Maktu veya muamele nisbetindeki vergi sis
temlerinin birinden diğerine geçmede asgarî iki 
sene müddet konması vergi sisteminde istikrar 
bakımından faydalı görülmüştür. 

Vergi kaçakçılığının önüne gecemle kasdile un
ların değirmenlerden ç.rkarılmasile nakline taal
luk eden kısmının ayri bir madde olarak yazıl
ması ve bu madde hilâfında hareket edenler hak
kındaki cezaî hükmün bir defada Adliye encümeni 
tarafından tedkik edilmesi muvafık görülmüştür. 

Münhasıran maktuiyete istinad eden Hükü
met lâyihasında mükellef için hiyar hakkı kabul 
edildikten sonra muvakkat maddenin konulma
sı zarurî görülmüştür. 

Yukarıda yazılı tadilâtla kabul edilmiş olan 
lâyiha,' havalesi mucibince diğer encümenlerde 
müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 
îktısad E. Reisi M. M. Kâ. 

Giresun Aydın izmir 
/ . Sabuncu N. Topcoğlu 

Afyon K. Afyon K. Ankara 
Berç T ürk er İzzet Akosman A. Tflu* 

Diyarbakır Erzi ncan Eskişehir 
V. Necdet Sünkitaıı S. Başotaç Emin Sazak 

Gazianteb Gümüşane İçel 
Nuri Pazarbaşı Edib Tor Dr. M. Berker 

Kastamonu Konya Konya 
M. Celâl Bay ar II. Dikmen Kâzım Okay 

Rize Siird Zonguldak 
H. Cavid N. Bekmen II. Karabacak 

( S. Sayısı : 28 ) 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encımıeni 
Karar No. 1/168 

Karar No. 56 

30 - VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa 
ek olarak Maliye vekilliğince ha'zırlanıb İcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası İktısad encümeni mazba-
tasile birlikte Adliye encümenine tevdi edilmek
le Maliye vekilinin huzurile tedkik ve mütalea 
olundu: 

Muharrik kuvveti on beygirden aşağı olan ve 
yalnız eleği bulunan karataş değirmenlerinin 
maktu muamele vergisine tâbi olmalarını tesbit 
için hazırla'nıb İktısad encümenince tadilen ka
leme alınan kanun lâyihası, bu gibi küçük mü
essese sahihlerini defter tutmak ve beyanname 
vermek külfetlerinden vareste kılmak su ret ile 
kolaylık temin ettiği görülerek encümenimizce 
de kabul edilmiştir. 

Maktuan muamele vergisine tâbi tutulacak de
ğirmenlerden çıkan unların nakil tezkereleri 1 e baş

ka unların nakli imkânlarını ve başka suiistimalleri 
önlemek için bu hale mütecasir olacakların ceza1-
landırılmalarr ve unlarının müsadere olunması 
hakkındaki cezaî müevvedeler de Encümenimiz

ce yerinde görülmüş ve mükelleflere, 'namlarına 
tarhedilen vergi aleyhine itiraz ve temyiz im
kânları veren ve maktuiyet sistemine devam et
mek istemeyenlere ayrılmak imkânı tanıyan İk
tısad neümeni lâyihasmdaki esaslar encümeni
mizce de muvafık görülerek lâyiha maksadı te
mine daha elverişli bir şekilde yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Lâyiha, havalesi veçhile Maliye ve Bütçe en
cümenlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

M. M. Kâtib 
Kocaeli Rize 

Salâh Yargı Fuad Sirmcn 
Bursa (lazianteb 

Atıf Akgüç Ö. A. Aksoy 
Kayseri Kayseri 

Suad H. Ürgüplü R. Özsog 
Mardin Sinob 

H. Menemencioğlu C. Atay 
Zonguldak 
8. Devrin 

Adliye En. R. 
Çorum 

Münir Çağıl 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Kastamonu 

Abidin Birjkaya 
Konya 

F. Gökbudak 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/168 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

1-VII-1939 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa 
ek olarak hazırlanıb îcra Vekilleri Heyetince 
9 - VI -1939 tarihli kararile Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası îktısad ve Ad
liye encümenleri mazbatalarile birlikte Encü
menimize havale buyurulmuş olmakla Varidat 
umum müdürü hazır olduğu halde müzakere ve 
tedkik olundu. 

Elekli karataş değirmenleri, cari mevzuata 
göre hem muamele hem buğdayı koruma ver

gilerine tâbi olduklarından her ay yaptıkları 
satışları beyanname ile varidat dairesine bil
dirmek ve bunları tevsik için defter tutmak 
mecburiyetindedirler. Bu değirmenlerin yıllık 
istihsalâtı, kendilerini bu formalitelere tâbi kı
lacak derecede olmadığından kanun lâyihasının 
bu değirmenlere aid muamele ve buğdayı koruma 
vergilerinin maktuan alınmasını temin maksa-
dile ihzar edildiği anlaşılmıştır. 

Muamele ve buğdayı koruma vergilerinde 
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böyle ufak müesseseler hakkında evvelce mak
tuiyet usulü ihdas edilmiş olub muharrik kuv
veti on beygire kadar elekli karataş değirmen
lerinden alınacak muamele vergisinin maktuan 
tahsili hakkında Hükümetçe teklif olunan ka
nun lâyihası da Bncümenimizce müzakere ve 
kabul olunmuş ve serdedilen esbabı mucibeye 
göre, mezkûr kanun lâyihasındaki hükme mü-
tenazıran bu değirmenlerden buğdayı koruma 
vergisinin de muamele vergisi gibi maktuan alın
ması mükellefler için kolaylık temin edecek mahi
yette bulunmuş olduğundan lâyiha heyeti umu-
miyesi itibarile Encümenimizce de muvafık gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Mevzubahs değirmenlerin buğdayı koruma ver
gilerinin maktuiyete bağlanrb bağlanmaması hak
kının kendilerine bırakılması ve taleb vukuunda 
maktuiyet usulünün tatbikma Maliye vekâletinin 
salahiyetli kılınması maksadını ifade eden Adliye 
encümeninin birinci maddesi aynen kabul olun
muştur. 

Maktuiyet usulünün, vergileri değirmenler
den <un çıkarıldıkça peşinen alınmakta olan de
ğirmen unlarının vergisiz olarak kaçırılmasına 
alet ittihaz edilmesi gibi suiistimallere yol aç
maması maksadile maktuiyete bağlanan değir
men unlarının da kurşun mühürlü olarak ve 
nakliye tezkeresi ile nakledilmeleri Encümenimiz
ce de işin icabına uygun görülmüş ve yalnız bu 
gibi değirmenlerde bir iki çuval buğdayını öğüte
cek olan halkın, nakliye tezkeresi almak çin ma
liye dairesine kadar gelmeleri külfetli görüldü
ğünden Hükümetçe verilen izahatta nihayet beş 
çuvale kadar çıkarılacak unlar için bu değirmen

lerde bulunacak olan muhafaza memurları tara
fından nakliye tezkeresi verilmesi hususunda bu 
memurlara salâhiyet verileceği ifade edilmiş ve 
bu yolda gösterilecek bir kolaylıkta maksadı te
mine kâfi bulunmuş olduğundan Adliye encüme
ninin ikinci maddesi de aynen kabul olunmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesine göre bu değir
menlerin maktu vergiye bağlanması için keyfi
yetin takvim yılı başına kadar varidat dairesine 
yazı ile haber vorilmesi icabetmekte olub kanunun 
verdiği kolaylıktan, bu malî yıldan itibaren isti
fade etmek isteyenlerin 1939 malî yılında da mak
tuiyet usulüne tâbi tutulabilmelerini teminen ha
zırlanmış olan muvakkat madde dahi muvafık 
görülmüştür. 

Kanun lâyihası, havalesi mucibince Bütçe en
cümenine tevdi buyrulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Ağrı Bursa Rize 
İhsan Tav Dr. G. Kahraman 
Afyon K. îzmir Kayseri 
H. Çerçel K. Bursun ö. Taşçıoğlu 

Kırklareli Kırşehir 
II. Kuleli 1. Özkan 

Kuvvei muharrikesi 10 beygir kuvvetinden 
aşağı elekli değirmen memleket dahilinde ya hiç 
yok veyahud beş altıya münhasırdır bu takdirde 
bu kanunun tedvinine lüzum yoktur. Takyidatı 
büyük değirmenlere hasretmek lâzımdır. 

Bu gibi küçük değirmenler yalnız maktu ver
giye tâbi tutulmakla iktifa edilmelidir. 

Zonguldak 
Y. Z. Özençi 

ı 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 22 
Esas No. 1/168 

13 - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa 
ek olarak hazırlanıb Başvekâletin 12 - V - 1939 
tarih, ve 6/3082 sayılı tezkeresile Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Iktısad, Maliye ve Ad
liye encümenleri mazbatalarile birlikte Encüme
nimize tevdi edilmekle Maliye vekili Fuad Ağralı 
hazır bulunduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Mulıarrik kuvveti on beygiri geçmeyen elekli 
karataş değirmenlerinden alınmakta olan buğda
yı koruma karşılığı vergisinin muamele vergisi 
kanununda yapılan tadilâta mütenazır olarak 
maktuiyete bağlamağa Maliye vekâletine salâhi
yet verilmesi maksadile hazırlandığı Hükümetin 
mucib sebeblerile Encümenler mazbatalarının 
tedkikinden ve alınan şifahî izahtan anlaşılan ka
nun lâyihası Encümenimizce de esas itibarile ka
bul edilmiş ve Hükümetin de mutabık bulundu
ğu Adliye encümeni metni müzakereye esas tutul
muştur. 

Yapılan müzakere neticesinde : Birinci mad
dedeki karataş tabiri valssiz değirmenlerin umu
mî bir ifadesi olamayacağından vuzuhu temin için 
bu tabir valssiz olarak ifade edilmek suretile bü
tün bu kabîl değirmenler tabirin şümulüne alın
mıştır. Vergiye karşı vukubulacak itiraz ve tem
yize aid usul ve merasimin 3692 sayılı kanun da
iresinde yapılması icab ettiğinden mezkûr kanun 
numarası zikredilmek suretile tashih edilmiştir. 

Bir malî yıl içinde değirmenini kapatanların 
beyanname vremek suretile ihbarları takdirinde 
ihbar tarihidnen sene sonuna kadar olan vergi
lerinin terkini Encümenimizce tabiî görülerek 

maddeye bu yolda bir kayid ilâve edilmişktir. 
Adliye encümeninin tertib ettiği ikinci mad

de aynen kabul olunmuştur. 
1939 malî yılının kanunun meriyetinden son

raki vergilerinin ne suretle tahsil edileceğine 
dair olan muvakkat madde hükmü muamele ver
gisi kanunundaki hükmün ayni olarak bu lâyiha
da da kabul edilmiş ve madde o suretle yazılmış
tır, 

Bu tadillerle tanzim edilen kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Çoşkan Salâh Yargı 
Kâtib 
İstanbul Bolu Bursa 

F. Öymen Dr. Zihni Ülken A. Nevzad Ayaş 
Diyarbakır Elâziğ Giresun 
Rüştü Bekit F. Altay M. Akkaya 
Gümüşane İsparta İsparta 
D. Sakarya Mükerrem Unsal R. Ünlü 
Kayseri Kayseri Kayseri 

F. Baysal S. Serim Suad Ürgüblü 
Kocaeli Konya Kütahya 

A .S. Akbaytugan B. Türel A. Tiritoğlu 
Malatya Maraş Muş 
M. öker M. Bozdoğan . Ş. Ataman 

Ordu Seyhan Sivas 
üf. Yalman Naci Eldeniz Remzi Çiner 

Trabzon Yozgad 
Sırrı Bay A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ j İKTISAI) ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muharrik kuvveti on beygir ka
dar (on dahil) olan elekli karataş değirmenle
rinden 2466 sayılı ve 30 - V -1934 tarihli kanun 
mucibince alınmakta olan buğdayı koruma ver
gisini, bu değirmenlerin geçen yıl içindeki ima
lâtı ve kuruluşlarına göre iş kabiliyetleri ve em
salinin vaziyeti göz önüne almarak maktuan 
tahakkuk ettirip tahsil etmeğe Maliye vekâleti 
salahiyetlidir. 

Maktu vergi matrahının tayininde, buna 
karşı yapılacak itiraz ve temyiz taleblerinde 
ve verginin tahsilinde 3535 sayılı ve 29 - VI -
1938 tarihli kanunun 2 nci maddesi hükümleri 
aynen cari olur. 

Vergileri maktuan alman değirmenlerden 
çıkarılacak unlarm dahi kurşun mühürle mü
hürlenmesi ve nakliye tezkeresile naklolunması 
mecburidir. Buna riayet etmeyenler hakkmda 
2466 sayılı ve 30 - V - 1934 tarihli kanunun mu
addel 9 ncu maddesi hükümleri tatbik olunur. 
Bu nevi değirmenlerden çıkarılacak unlara 
mahsus nakliye tezkereleri ile başka değirmen
lerden çıkarılmış olan unlarm nakli yasaktır. 

Bu yasağa karşı nakledilen unlar, Türk ce
za kanununun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmüne göre müsadere ve bunlarm sahibleriîe 
bilerek nakleden, satan ve satm alanlar hakkm
da ayrıca 526 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muharrik kuvveti on beygire 
kadar (on dahil) olan elekli karataş değirmen
lerinden 2466 sayılı ve 30 - V -1934 tarihli ka
nun mucibince alınmakta olan buğdayı koru
ma vergisini, bu değirmenlerin geçen yıl için
deki imalâtı ve kuruluşlarına göre iş kabiliyeti 
ve emsalinin vaziyeti göz önüne almarak mak
tuan tahakkuk ettirip tahsile Maliye vekâleti 
salahiyetlidir. 

Maktu verginin matrahı, 2430 sayılı kanu
nun 21 nci maddesinde yazılı resen takdir he
yeti tarafından tesbit olunur. Varidat daire
leri bu matrah üzerinden, 2466 sayılı kanunda 
yazılı vergi nisbetlerine göre vergiyi tarhede-
rek ihbarname ile mükellefe tebliğ eder. 

Resen takdir heyeti kararlarma ve tarho-
lunan vergiye karşı mükellefler tarafmdaıı ve
ya varidat dairesi namına yapılacak itiraz ve 
temyiz taleblerinde 2430 sayılı muamele vergisi 
hükümleri aynen cari olur. 

Tahakkuk eden vergiler, aylık taksitlerle 
ve bir aym vergisi ertesi aym 15 nci günü ak
şamına kadar ödenir. Taksitlerini miadında 
ödemeyenlerin vergisi, % 10 zamla ve tahsili 
emval kanununa göre tahsil olunur. 

Maktuiyet usulünden vazgeçmek veya bu 
usulden vazgeçmiş iken tekrar ayni usule dön
mek isteyenler keyfiyeti takvim yılı iptidasma 
kadar yazı ile varidat dairesine bildirdikleri 
takdirde, bunu takib eden malî yıldan itibaren 
talebleri dairesinde vergiye tâbi tutulurlar. 
Şu kadar ki, mükellefler hangi şekilde vergiyi 
tercih ederler ise etsinler, iki sene geçmedik
çe taleblerinden dönemezler. 

Buğdayı koruma vergisinde maktuiyet usu
lünü tercih edenler, muamele vergisinde de 
maktuiyet usulünü tercih etmiş sayılırlar. 

MADDE 2 — Vergileri maktuan alınan de
ğirmenlerden çıkarılacak unlarm dahi kurşun 
mühürle mühürlenmesi ve nakliye tezkeresile 
naklolunması mecburidir. Bu değirmenlerden 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Muharrik kuvveti on beygire 

kadar olan valssiz ve elekli değirmenlerden 
alınmakta olan buğdayı koruma karşılığı vergi
sini, bu değirmen sahibleri istedikleri takdirde, 
mezkûr değirmenlerin geçen yıl içindeki imalâ
tı ve kuruluşlarına göre iş kabiliyetleri ve em
salinin vaziyeti göz önüne almarak maktuan 
tahakkuk ettirilib tahsile Maliye vekâleti sala
hiyetlidir. 

Maktu verginin matrahı 2430 sayılı kanu
nun 21 nci maddesinde yazılı resen takdir he
yeti tarafından tesbit olunur. Varidat daireleri 
bu matrah üzerinden, buğdayı koruma karşılığı 
vergisi kanunundaki nisbetler dairesinde ver
giyi tarh ve ihbarname ile mükellefe tebliğ 
ederler. 

Resen takdir heyeti kararlarına ve tarholu-
I nan vergiye karşı mükellefler tarafından veya 

varidat dairesi namına yapılacak itiraz ve tem
yiz taleblerinde, 3692 sayılı kanun hükümleri 
cari olur. 

Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle ve 
bir aym vergisi ertesi ayın on beşinci günü ak
şamına kadar ödenir. Taksitlerini miadmda öde
meyenlerin vergisi yüzde on zamla ve tahsili em
val kanununa göre tahsil olunur. 

Sene içinde işini terkedenler, keyfiyeti yazı 
ile varidat dairesine bildirdikleri takdirde, ih
bar tarihinden sene sonuna kadar olan vegileri 
terkin olunur. 

Maktuiyet usulüne tâbi olmak istemeyen ve
ya bu usule tâbi iken bundan vazgeçmek iste
yen değirmenler, keyfiyeti takvim yılı basma 
kadar varidat dairesine yazı ile bildirirler. Bu 
takdirde talebin müsadif olduğu malî yılı takib 
eden malî yıldan itibaren talebleri dairesinde 
vergiye tâbi tutulurlar. Şu kadar ki bir kere 
maktuiyet usulünü tercih edenler, iki yıldan 
evvel bu usulden vazgeçemezler. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinde maktu
iyet usulünü tercih edenler muamele vergisin
de de ayni usulü tercih etmiş sayılırlar. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa eli 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Muharrik kuvvveti on beygi

re kadar (on dahil) olan elekli karataş değirmen
lerinden alınmakta olan buğdayı koruma vergisi
ni, bu değirmen sahibleri istediği takdirde, mez
kûr değirmenlerin geçen yıl içindeki imalâtı ve 
kuruluşlarına göre iş kabiliyetleri ve emsalinin 
vaziyeti göz önüne almarak maktuan tahakkuk 
ettirip tahsile Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

Maktu verginin matrahı 2430 sayılı kanunun 
21 nci maddesinde yazılı resen takdir heyeti 
tarafından tesbit olunur. Varidat daireleri bu 
matrah üzerinden, buğdayı koruma vergisi ka
nunundaki nisbetler dairesinde vergiyi tarh ve 
ihbarname ile mükellefe tebliğ ederler. 

Resen takdir heyeti kararlarına ve tarholu-
nan vergiye karşı mükellefler tarafmdan veya 
varidat dairesi namma yapılacak itiraz ve tem
yiz taleblerinde, muamele vergisi kanununun hü
kümleri cari olur. 

Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle ve 
bir aym vergisi ertesi aym on beşinci günü ak
şamına kadar ödenir. Taksitlerini miadmda öde
meyenlerin vergisi yüzde on zamla ve tahsili 
emval kanununa göre tahsil olunur. 

Maktuiyet usulüne tâbi olmak istemeyen ve
ya bu usule tâbi iken bundan vazgeçmek iste
yen değirmenler, keyfiyeti takvim yılı basma 
kadar varidat dairesine yazı ile bildirirler. Bu 
takdirde talebin müsadif olduğu malî yılı takib 
eden malî yıldan itibaren taleblöri dairesinde 
vergiye tâbi tutulurlar. Şu kadar ki bir kerre 
maktuiyet usulünü tercih edenler, iki yıldan 
evvel bu usulden vazgeçemezler. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinde maktu
iyet usulünü tercih edenler muamele vergi
sinde de ayni usulü tercih etmiş sayıJn'lar. 

MADDE 2 — Vergileri maktuan almacak 
değirmenlerden çıkarılacak - unlarm dahi kur
şun mühürle mühürlenmesi ve nakliye tezkere-
sile nakli mecburidir. Bu değirmenlerden un 

MADDE 2 — Adliye encümeninin 2 nci mad
desi aynen 
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Hü. 

MADDE 2 — Bu 
muteberdir. 

kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

9 - VI - 1939 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

îstanbulda 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
F. Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V 
G. Ergin 

M. M. V. 
N. Tınaz 

M. V. 
F. AğraU 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmen 

İk. E. 

un çıkarmak isteyenler Maliye dairesine müra
caatla çıkaracakları unların mikdarına göre 
bedava nakliye tezkeresi alırlar. Bu tezkerele
rin bir parçasını değirmenciye, bir parçasını 
muhafaza memuruna tevdi ederek çuvallarına 
kurşun mühür koydurduktan sonra kendileri
ne kalan üçüncü parça tezkere ile unlarmı 
naklederler. Bu hükme riayet etmeyen değir
mencilerle un sahibleri ve bu unları bilerek 
nakleden, satan ve satm alanlar hakkmda 2466 
sayılı kanunun muaddel 9 ncu maddesinin «B» 
fıkrasında yazılı cezalar tatbik olunur. 

Vergileri maktuan alınan değirmenlerden 
çıkarılacak unlara mahsus nakliye tezkereleri-
le başka değirmenlerden çıkarılmış olan unla
rın nakli yasaktır. Bu yasağa karşı nakledilen 
unlar Türk ceza kanununun 36 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrası hükmüne göre müsadere olu
nur ve bunların sahiblerile bilerek nakleden, 
satan ve satm alanlar mezkûr kanunun 526 ncı 
maddesi hükmüne göre cezalandırılır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihde, kanun hükmüne göre 
maktuiyeti isteyip istemediklerini bildirmele
ri, bir defaya mahsus olmak üzere, kanunun 
birinci maddesinde yazılı değirmenlere varidat 
dairesince yazı ile tebliğ olunur. Bu tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde, maktuiyet 
usulünü istemediklerini bildirmeyenler hakkm
da maktuiyet usulü tatbik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 
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çıkarmak isteyenler varidat dairesine müraca
atla çıkaracakları unlarm mikdarma göre be
dava nakliye tezkeresi alırlar. Bu tezkerelerin 
bir parçasını değirmenciye, bir parçasını muha
faza memuruna tevdi ederek çuvallarına kur
şun mühür koydurduktan sonra kendilerine ka
lan üçüncü parça tezkere ile unlarmı nakleder
ler. Bu hükme riayet etmiyen değirmencilerle 
un sahihleri ve bu unları bilerek nakleden, sa
tan ve satm alanlar hakkmda 2466 sayılı kanu
nun muaddel 9 ncu maddesinin v<B» fıkrasında 
yazılı cezalar tatbik olunur. 

Vergileri maktuan alman değirmenlerden 
çıkarılacak unlara mahsus nakliye tezkerelerile 
başka değirmenlerden çıkarılmış olan unlarm 
nakli yasaktır. Bu yasağa karşı hareket eden 
un sahiblerile bilerek nakleden, satan ve satm 
alanlar hakkında on beş günden üç aya kadar 
hapis cezası tatbik ve Türk ceza kanununun 
36 ncı maddesi hükmüne tevfikan unlarm mü
saderesine de hükmolunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte, 1939 malî yılı vergisinin 
de maktuan almmasmı isteyib istemediklerini 
bildirmeleri, kanunun birinci maddesinde yazılı 
değirmenlere varidat dairesince tebliğ olunur. 
Bu tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde mak-
tuiyet usulünü tercih ettiklerini yazı ile bildi
renlerin vergileri ihbarı takib eden ay başın
dan muteber olmak üzere maktuan tahakkuk 
ettirilir. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte maktuiyeti isteyib iste
mediklerini bildirmeleri birinici maddede yazılı 
değirmenlere, varidat dairelerince yazı ile bir 
defaya mahsus olmak üzere tebliğ olunur. Bu 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde maktu-
iyetd istemediklerini yazı ile bildirmeyenler hak
kmda 1940 malî yılmdan itibaren maktuiyet 
usulü tatbik olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul 

MADDE 4 — Adliye encümeninin 4 ncu mad
desi aynen 

»•-<< 
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S. Sayısı: 29 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril 

meşine dair kanun lâyihası ve İktısad, Maliye 
ve Bütçe encümenleri rnazbatalan (1/170) 

T. C. 
Başvekâlet 12-VI-1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3083 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9 - VI -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kamın lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

1 — 2430 sayılı muamele vergisi kanunu valssiz ve eleksiz yel ve su değirmenlerini mutlak 
surette vergiden muaf tutmuş ise de istihsal kudretleri bunlara nazaran yüksek olan ve vergiye 
tâbi fabrikalara rekabet imkâmlan fazla 'bulunan valssiz, eleksiz motorlu değirmenlere muafiyet 
vermemişti. Memleketimizin suyu az olan bir kısım mmtakalarında köylü ve fakir halkın zatî 
ihtiyaçları için getirecekleri hububatı bir ücret mukabilinde öğüten valssiz ve eleksiz motorlu 
değirmenlerin tamamen vergiye tâbi bulunması bu kabîl halkın ihtiyacını tazyik 
ettiği görüldüğünden, fabrikalara rakabet imkânları az olan on beygire kadar 
motorlu değirmenlerin bazı kayid ve şartlar altında vergiden muaf tutulması 1937 
senesinde 3257 numaralı kanunla muamele vergisi kanununda yapılan tadil ile temin edilmişti. 
Verilen bu muafiyet köylü ve fakir halkın ihtiyacını kısmen tehvin etmiş ise de bazı yerlerde 
on beygirden fazla muharrik kuvvetle kurulmuş olan ve diğerleri gibi fakir halkın zatî ihti
yaçları için getirdikleri hububatı üğüten ve başka ticarî muamele yapmayan valssiz, eleksiz mo
torlu değirmenler bu muafiyetten istifade edemedikleri cihetle ihtiyaç tamamen karşılanama
mıştır. 

Valssiz ve eleksiz motorlu değirmenlerin kayid ve şartsız olarak vergiden muaf tutulması bun
ların bu gün (416) ya varan adetlerinin süratle artmasını intaç edeceği ve büyük sermayelerle 
vücude getirilmiş olan valsli ve elekli fabrikaları gayri meşru bir rekabet karşısında bıraka
cağı gibi memleketimizde oldukça inkişaf etmiş olan değirmencilik sanayimin gerilemesini mucib 
olacağı aşikâr bulunmaktadır. Diğer taraftan, köylü ve fakir halkın mübrem ihtiyaçlarının bu 
yüzden tazyik edilmesi de bittabi doğru görülemez. Bu iki zıd vaziyeti telif edebilmek ve mu
afiyet sebebleri yekdiğerinin aynı olan valssiz, eleksiz yel ve su değirmenlerile motorlu değir
menler arasında, gözetilmiş olan farkı (Muharrik kuvvet bakımından olan fark müstesna olmak 
üzere) izale etmek maksadile yeni bir tertib alınması zarurî görülmüştür. 

Bu yeni tertipte eleksiz ve valssiz motorlu değirmenlerden muafiyete tâbi tutulacakların mu
harrik kuvvet mikdarı kırk beygire kadar çıkarılmış, gerek yel ve su ile gerek kırk beygire kadar 
motörle müteharrik olan valssiz, eleksiz değirmenlere, münhasıran muhitlerindeki çiftçi ve fa
kir halkın zatî ihtiyaç için getirecekleri hububatı üğütmek, fırmlara, zahire ve un tüccarlarına 



— 2 — 
un Öğütmemek veya kendi hesablanna hububat alıb öğüterek ticaret yapmamak kayid ve şartla-
rile muamele vergisi muafiyeti verilmiştir. Muafiyetin bu kayid ve şartlarla takyidi, bunların 
vergiye tâbi fabrikalara yapacakları rekabeti kısmen önleyebilir ise de, bu değirmenlerde 
öğütülen unların vergisiz olarak satışına müsaade edildiği takdirde rekabetin başka bir yoldan 
yine meydan alması imkânı daima açık bırakılmış olacağından, ve bu da maksada münafi bulun
duğundan, bu değirmenlerde zatî ihtiyaç için öğütülen unlardan, satışa çıkarılacak olanların da, 
buğdayı koruma vergisinde olduğu gibi, muamele vergilerinin alınması hükme bağlanmak suretile 
muhtemel vergi kaçakçılığı ve gayri meşru rekabet yollan kapatılmak istenilmiştir. 

Bu maksadı temin etmeküzere muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin «K» fıkrası değiş
tirilmiş ve fıkrada adi tuğla harmanlarile tomruktan biçilen keresteler hakkında bazı tereddüdlere 
yol açan hükümler de tavzih olunmuştur. 

2 — Muamele vergisi kanununun meriyet mevkiine girmesinden sonra muharrik kuvveti olmayıb-
ta günde çalıştırdığı işçi sayısı onu geçmeyen müesseselerin vergiden muaf tutulmasından bilistifade 
dört, beş mancınıkla kozadan ipek çeken ve muafiyet haddi dahilinde kaldığı cihetle vergi vermeden 
işleyerek, büyük ipek fabrikalarına rekabet eden ve ipek kalitesini de düşüren bir takım müesseseler 
vüeude geldiği ve ipek fabrikalarını da bu yüzden inkisama sevkettiği görüldüğünden 2663 sayılı 
kanunla, muamele vergisi kanununun ikinci maddesinde muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayı
sı onu geçmeyen müesseselerin vergiden muafiyetine dair hükmü muhtevi bulunan (O) fıkrasına, 
muafiyet haricinde bırakılmış sanayi meyanına (ipek sanayii) de ilâve edilmek suretile bu vaziyetin 
önü alınmıştı. 

3535 sayılı kanunla muharrik kuvvet ve işçi sayısı bakımından, sanayi arasında bir tefrik gö
zetilmeksizin verilmiş olan muafiyetin sanayiin ihtiyaçlarına daha uygun bir şekle ifrağı sırasında 
bu vaziyetin gözden kaçmış olması yüzünden, mevzubahs rekabetin tekrar meydana çıktığı ve ipek 

sanayiinde vüeude gelmiş olan istikrarı ihlâle başladığı anlaşılmış olduğundan 3535 sayılı kanunla, 
muamele vergisi kanununun 2 nci maddesine eklenen ve muharrik kuvvet kullanmayark günde ça
lıştırdığı işçi sayısı onu geçmeyen müesseselerin vergiden istisnasına dair olan (E) fıkrasına 
kozadan ipek çeken müesseselerin, işçi sayısı ne olursa olsun vergiye tâbi bulunduğu hakkında bir 
hüküm ilâvesine zaruret görülmüştür. 

3 — Vüeude getirdiği mamulâtı kısmen ecnebi memleketlere satan veya sattıran sınaî müesseseler, 
2430 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde yazılı kay idlere riayet şartilc muamele vergisinden istisna 
edilmiştir. Tatbikatta bu müesseseler, vüeude getirdikleri mamulâtı bizzat veya bilvasıta ecnebi mem
leketlere satmıyarak, memleket dahilinde bir ihracat tüccarına satmakta ve bunlar tarafından ec
nebi memleketlere ihracat yapılmakta olması, muafiyetin tatbikrna imkân bırakmamakta ve bu da 
takib olunan maksadı ihlâl eylemektedir. Bundan başka, bazı tüccarlar da tedarik ettikleri ibtidaî 
maddelerden memleket içindeki sınaî müesseselerde mamulât yaptırarak bunları ihraç eylemekte ve
ya yine ihracat tüccarına satmakta olup, bunlar dahi, muafiyetten istifade edememektedirler. Mil
lî mamulâtın ihracatını kolaylaştırmak maksadile kabul edilmiş olan muafiyet hükmü ile istihdaf 
olunan gayenin tamamen istihsalini mümkün kılmak üzere kanunun 9 ncu maddesine bu vaziyetleri 
derpiş eden iki fıkra eklenmesi muvafık görülmüştür. 

Vergi mükellefiyeti sınaî müesseselere teveccüh ettiği cihetle mamulâtı onlardan satm alarak doğ
rudan doğruya yani başka ellere tekrar satılmamak şartile ihracat tüccarları ihraç eylediği takdirde, 
sınaî müesseseler tarafından mamulât, müesseseden çıkmadan evvel varidat dairesine beyanname 
verilerek nakliye tezkeresi alınmak ve altı ay içinde ihracat tevsik edilmek ve beyannamede, malın 
memleket içinde satıldığı ve satın alan ihracat tüccarı da tasrih olunmak şartlarına riayet kaydile 
muafiyet verilmiştir. Tedarik ettikleri ibtidaî maddeyi, bir sınaî müessesede mamul hale getirenler
den, bunları bizzat veya bilvasıta yani bir komisyon mukabilinde, kendi hesablanna, ihraç eden veya 
ettirenlerle, sınaî müesseselerde olduğu gibi, doğrudan doğruya ihraç edecek bir tüccara satanların 
mamulâtı için dahi, sınaî müesseselere yukarıki şartlar dairesinde muafiyet tanınmıştır. 

4 — Muharrik kuvveti on beygire kadar olan elekli karataş değirmenlerinin senelik imalâtı 
bunlardan beyanname almak ve kendilerine defter tutmak külfetini tahmil ve bunların kontrolüne 
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memur tahsis edecek derecede olmadığı cihetle bunların da muharrik kuvveti beş beygire kadar olan 
ve işçi sayısı omı geçmeyen sınaî müesseselerde olduğu gibi vergilerinin maktuan alınması hem 
Hazine hem mükellefler için kolaylığı mueib olacağı anlaşıldığından, bu hususta Maliye vekâletine sa
lâhiyet verilmesine dair kanuna bir madde ilâve edilmiştir. 

5 — Mamulâtını ihracat tüccarlarına satmak suretile ihraç etmiş olan smaî müesseseler namına 
şimdiye kadar tahakkuk ettirilmiş olup ta tahsil edilmemiş veya hiç tahakkuk ettirilmemiş olan ver
gilerin istenmemesini teminen kanuna muvakkat bir madde eklenmiştir. 

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 16 • VI - 1939 
Esas No. 1/170 

Karar No. 34 
Yüksek Reisliğe 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanıb İcra Vekilleri Heyetinin 
9 - VI - 1939 tarihli kararile Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Maliye vekili ha
zır olduğu halde encümenimizde tedkik ve mü
zakere edildi: 

Lâyihanın ihtiva ettiği dört mühim gaye Hü
kümet mueib sebebler lâyihasında vuzuh ve sara
hatle ifade edilmiş bulunmaktadır. 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun ikin
ci maddesinin «K» fıkrası, muharrik kuvveti ol
mayan bilûmum adi tuğla harmanlarını mua
mele vergisinden muaf tuttuğu halde bu lâyiha
nın birinci maddesi, muharrik kuvvetten maada 
bir de furun tesisatı olmayan adi tuğla harman
ları demekle kanunun şümulünü arttırmış bu
lunmaktadır. 

Köyde veya şehirde her nevi inşaatta baş mal
zeme olan tuğlanın, bu vergiye mevzu olmaması 
2430 sayılı ka'nunda sarahaten ifade edilmiş ol
masına rağmen bu defa furun tesisatlı tuğla 
harmanlarının muamele vergisine tâbi kılınma
ğa çalışılması bu vergiyi, Maliye teşkilâtı olma
yan ve kontrol imkânı bulunmayan en ücra köy
lere kadar' teşmil edecek mahiyette görülmüştür. 

Maliyeye bir gelir kaynağı olmaktan ziya*de 
halkı tazyik ve hatta köy inşaatını lüzumsuz ba-
halılaştıra'cak bu tesis, faydasız ve hatta muzir 
görüldüğünden eski hüküm ipka edilmiştir. 

Bu suretle yalnız muharrik kuvveti bulunan 
tuğla fabrikaları muamele vergisine tâbi kalmış 

olacaklardı. Esasen mikdan çok mahdud -bulu
nan muharrik kuvvetli tuğla fabrikalarının in
kişafı, inşaatın ucuzlaması ve malzemenin iyi
leşmesi bakımından faydalı görüldüğünden vergi 
muafiyetinin muharrik kuvvetli tuğla fabrikala
rına teşmili düşünülmüş ve bunu temin maksa-
dile de birinci madde Hükümetle mutabık olarak 
her türlü tuğla haYmanlarile fabrikalarını mu
amele vergisinden muaf tutacak şekilde tadil 
edilmiştir. 

ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü madde ihraç edilecek manmlâtm tecil 

olunan muamele vergisinin herhangi bir sebeb 
altında ihracat yapılamadığı takdirde cibayet 
şeklini vuzuhla gösterecek şekilde tadil edilmiştir. 

Dördüncü madde : muharrik kuvvetli on bey
gire kadar olan elekli karataş değirmenlerinin 
muamele vergisinin maktuiyete raptına dair olan 
bu madde buğdayı koruma vergisinin maktuiyete 
bağlanmasına mütedair mezkûr kanunda yapılan 
tadilâta mütenazırdır ve ayni mueib sebeblere 
müsteniddir. 

Lâyihanın bir muvakkat maddesine iki mu
vakkat madde daha ilâve edilmiştir. 

ikinci muvakkat madde : dördüncü maddede 
yapılan tadilâtın, üçüncü muvakkat madde, bi
rinci maddedeki muharrik kuvvetli tuğla fabri
kalarının muamele vergisinden istisnasında bu 
güne kadar tahakkuk etmiş vergilerinin tasfiyesi 
bakımından yapılacak muameleye mütedairdir. 

Yukarıda yazılı tadilâtla kabul edilen kanun 
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lâyihası havalesi mucibince diğer encümenlerde 
müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

îktısad E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Aydın izmir 

1. Sabuncu N. Topçuoğlu 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

B. Türker î. Akosman A. Ulus 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi için Maliye vekil
liğince hazrrlanıb 9 - VI -1939 tarihli îcra Ve
killeri Heyetinin kararı ve 12 haziran 1939 ta
rihli ve 6/3083 sayılı Başvekâlet tezkeresile 
Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyihası mu-
cib sebebleri ve Iktısad encümeni mazbatasile 
birlikte Maliye vekilinin, huzurile Encümeni
mizde görüşüldü: 

Encümenimiz Hükümeti 2430 sayılı Muamele 
vergisi kanununun bazı maddelerinde tadilâta 
sevkeden sebebleri ve bu tadilleri şümullendiren 
Iktısad encümeninin mülahazalarını umumiyetle 
yerinde bularak kanun lâyihasını esas iti-
barile kabule karar* vermiş ve Iktısad encü
meninin metni üzerinde bazı tadil ve ilâveler 
yapmak suretile lâyihayı derpiş edilen ana mak-
sadların istihsaline daha elverişli bir hale ge
tirmeği düşünmüştür. Bu tadilâtın mahiyeti 
aşağıda izah edilmiştir: 

Birinci madde, muamele vergisi kanununda 
muafiyetlere aid ikinci maddenin 3257 sayılı 
kanunla muaddel (K) fıkrasında tadil ve tas
rihleri ihtiva ediyor. Hükümet, şimdiye kadar 
mutlak surette muafiyete malik eleksiz ve vals-
siz yel ve su değirmenlerinin muafiyetini mün
hasıran muhitlerindeki çiftçi ve halkın kendi 
ihtiyaçları için getirdikleri hububatı üğüt-
melerile kayidlandırmak ve bu kayid altında 
muharrik kuvveti on beygire kadar olan eleksiz, 
valssiz motorlu değirmenler için mevcud vergi 

Diyarbakır Erzincan Eskişehir 
V. N. Sünkitay S. Başotaç E. Sazak 

Gazianteb Gümüşane içel 
A. N. Bazarbaşı E. S. Tor Dr. M. Berker 

Kastamonu Konya Rize 
M. C. Bayar H. Dikmen H. Cavid 

Siird Zonguldak 
N. Bekmen II. Karabacak 

t muafiyetini ayni şartlar dahilinde 40 beygir
lik bir kuvvetle işleyen motorlu değirmenlere 
teşmil etmek istemiştir, 

Maddenin bu kısmında Encümenimiz Hükû-
i metin istediği tadilâta sadece beygir kuvvetini 

kırkdan elliye çıkararak muvafakat etmiştir. 
î Bu küçük ilâvenin şu mülâhazalara dayandığını 

tebarüz ettirmek isteriz: 
1 — Muafiyetin, halkın yemeklik ihtiyacım 

; öğütmek, fırınlar ve un zahire tüccarları için 
ı çalışmamak ve kendi hesablarına un öğütüb 
ı satmamakla meşrut olduğuna, 
3 2 — Beher taşı 25 beygir kuvvetile dönen 

iki taşlı değirmenler mevcud bulunduğuna ve 
bunların sayılan mahdud dahi olsa, daha kü-

[• çük kuvvette değirmenlerin rakabeti önünde 
zararına işlemek veya kapanmak istirarrnda 
kalacaklarına, 

i 3 — Motorlu değirmenlerin muharrik kuv
vetlerinin hesabında bu günkü filî kabiliyetleri 

ı değil tesis tarihlerine aid nazarî kudretleri 
i esas tutulmakta olmasına ve bir çok değirmen

lerin düşük kuvvetle çalışmakta bulunmasına, 
r 4 — Nihayet şimdiye kadar, beygir kuvveti 

onu geçen tekmil motorlu değirmenlerden alman 
muamele vergisinin senelik yekûnu 10ü 000 lira 

i gibi mütevazi bir rakam içinde kalmasına, 
Nazaran Encümenimiz maddede muharrik 

a kuvvet haddinin 40 yerine elli olarak tesbitinde 
;, mahzur değil fayda mülâhaza etmiştir. 
i Yine birinci madde ile, her türlü tuğla har-

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 30- VI -1939 
Esas No. 1/170 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 
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manlarile fabrikalarını muamele vergisinden 
muaf tutacak şekilde Iktısad encümeni tarafın
dan Hükümetle mutabık olarak ayni (K) fıkra
sında yapılan tadilâta gelince : 

Encümenimiz bunu tamamen tasvib etmekle 
beraber tuğla fabrikalarının ayni zamanda ki-
remid imal ettiklerini ve tatbikatta haksızlığa 
ve atiyen tefsir talebine mahal vermiyecek su
rette kanunun vazih olması lâzım geldiğini göz 
önünde tutmuş, inşaat malzemesi olarak kire
midin de ucuzlamasında ve memleket içinde 
yapılıb yapılmamasında fayda olduğunu düşü
nerek fıkrayı (Her türlü tuğla ve kiremid har-
manlarile fabrikaları) diye* tasrihan kabul et
miştir. 

Kanun lâyihasının üçüncü maddesinde, ih
raç edilecek mamulâtın ademi ihracı halinde 
muamele vergisinin nasıl tahsil edileceği tesbit 
olunuyor ve tecil edilen vergiye ilâve edilecek 
% 10 zamdan ancak nakliye tezkeresinin veril
diği ayı takib eden ayın 15 nci günü akşamına 
kadar varidat dairesine, ihraçtan vazgeçildiğini 
haber verenler istisna edilmek isteniyor. 

Encümenimiz, böyle on beş günle bir buçuk 
ay arasında tehalüf edecek bir müddet yerine 
azamî had olan bir buçuk ayın kabulünü mu
vafık görmüş ve maddeyi ona göre tadil etmiş
tir. Bundan başka, ihraç edileceği beyanname 

ile bildirilen ve çıkarılamadığı için vergiye ta
bi tutulan malların malî yıl içinde, ihracı ha
linde verginin iadesine imkân verecek bir fık
ranın maddeye ilâvesi kararlaştırılmıştır. Mali
ye vekilinin itirazına uğrayan bu ilâve, idhalâ-
ta sayısız engeller çıkaran ve ihracata prim ve
ren bir dünya ortasında, elinde olmayan şebeb-
lerden dolayı malını satmakta geciken Türk ih
racatçısı için âdilâne ve ihracatımızı teşvik ba
kımından yerinde sayılmak lâzımdır. 

Muvakkat üçüncü maddede (tuğla fabrika
ları) kelimeleri (tuğla ve kiremid fabrikaları) 
şeklinde tashih olunmuş ve kanun lâyihasının 
diğer maddeleri İk tısad encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. Bu M. M. Kâtib 

Ağrı Rize Rize 
İhsan Tav K. Kamu K. Kamu 

Bursa Diyarbakır Erzurum 
Dr. G. Kahraman Zülfü Tiğrel M. H. Göle 

İstanbul İzmir Kayseri 
A. Bayındır Kâmil Dursun Ömer 
Kırklareli Kırşehir Kocaeli 
H. Kuleli 1. Özkan 1. Tolon 

Malatya Van 
M. Nedim Zabcı İbrahim 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 23 
Esas No. 1/170 

13 - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Başvekâle
tin 12 - VI - 1939 tarih ve 6/3083 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Ik
tısad ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlik
te Encümenimize tevdi edilmekle Maliye vekili 
ve Varidat ve Sanayi umum müdürleri hazır ol
dukları halde okundu ve görüşüldü : 

Hükümetin mueib sebeblerinde izah edildiği 
veçhile muharrik kuvveti kırk beygire k^dar olan 
eleksiz, valssiz değirmenlerin muamele vergisinden 

istisnası, kozadan ipek çeken bilûmum müesse
selerin mezkûr Vergiye tâbi tutulması, mamulâtı-
nı bizzat ihraç etmeyib de bir ihracat tüccarına sa
tan sınaîmüesseseler mamulâtile bir sınaî müessese 

sahibinden gayri kimseler tarafından iptidaî madde
leri temin edilerek imal ettirilen eşyanın ya kendile
ri tarafından ihraç veyahud bir ihracat tüccarına 
devri hallerinde bu mamulâtın verilecek beyan
namelere göre tahakkuk ettirilecek muamele ver
gilerinin terkinini ve muharrik kuvveti on beygi
re kadar olan elekli karataş değirmenlerinin mu-
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âmele vergilerinin taleb vukuunda maktuiyote 
rap tına Maliye vekâletinin salahiyetli kılımı ;ıs 
hakkında ve Partinin beşinci büyük Kurulta

yında ittihaz edilmiş olan kararlara uyularak lâ
yihanın tanzim edildiği anlaşılmış ve encümeni-
mizce de lâyiha esas itibarile kabule şayan gö
rülmüş ve Maliye encümeni metni müzakereye 
esas tutulmuştur. 

Yapılan müzakere ve tedkik ve alman şifahî 
izahat neticesinde mülga 1860 sayılı muamele ver
gisi kanunu eleksiz un fabrikalarını ınutlak ola
rak vergi mevzuu haricinde bırakmış ve tatbikat 
neticesinde bu istisnaiyetin muamele vergisine 
tâbi büyük un fabrikaları aleyhine bir rekabet 
doğurduğu ve bu yüzden bu işe büyük sermaye
ler yatırmış olan iş sahihlerinin zarar gördükle
ri anlaşılmış, halbuki, kanun vazımın gayesi köy 
ve kasabalar ballanın yani müstahsil sınıfın za
tî ihtiyacını tazyik etmemek olduğundan istisııayi 
bu hale hasretmek suretile bu zarar verici reka
beti ortadan kaldırmak ve asıl gayeyi temin et
mek maksadile 2430 sayılı muamele vergisi kanu
nunun ikinci maddesinin (K) fıkrasında bu is
tisna yel ve su ile işleyen eleksiz, valsiz değir
menlere hasredilmişti. 

Bundan sonra muhitlerindeki çiftçilerin ken
di ihtiyaçları için getirecekleri hububatı öğütmek 
üzere eleksiz, valssiz ve muharrik kuvveti on bey
giri geçmeyen motorlu değirmenlerin de yel ve 
su ile işleyen değirmenlerle birlikte istisnalar me-
yanına alınması muvafık görülerek 3257 sayılı 
kanunla keyfiyet tedvin edilmiştir. 

istisnanın on beygire hasrının yine memleket 
ihtiyacına tevafuk etmediği beşinci parti kurul
tayında tedkik edilen dileklerden anlaşılarak mu
harrik kuvvetin 35 - 40 beygire kadar çıkarılma
sı esası üzerinde mutabakat hâsıl olmuş, Hükü
mette lâyihayı bu yolda hazırlamış ve Iktısad en
cümeni Hükümet teklifile mutabık kalmış ise de 
Maliye encümeni; beher taşı 25 beygir kuvvetile 
dönen iki taşlı değirmenlerin mevcud bulundu
ğundan istisnaiyete idhal edilmedikleri takdirde 
kapanmak veya zarara uğramak vaziyetinde ka
lacaklarını diğer sebebler arasında esbabı muci
be olarak göstermiş ve beygir kuvveti mikdarnn 
elliye çıkarmıştır. 

Alınan izahata göre memleketimizde halen elek
siz ve valssiz olarak işliyen 581 değirmen bulunup 
bunlardan on beygirlik 123, yirmi beygirlik 202, 
otuz beygirlik 135, kırk beygirlik 75 ve elli bey-
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girlik de 29 tanedir. Beygir kuvveti yükseldikçe 
değirmen adedinin azalması da göstermektedir 
ki halk ihtiyacına vel'a eden değirmenler az bey
gir kuvvetindekiler olup kuvvet çoğaldıkça bun
lar daha ziyade; ticaret mevzuuna girmektedir. 
Elli beygir kuvveti için ileri sürülen sebebler 
daha yukarı kuvvetler için de söylenebileceğinden 
bir hudud bulmak müşkül ve mütehassısların mü-
talealarrna göre kırk beygirlik kuvvetin iki taşı 
döndürmeğe yeter ve bu kabîl değirmenler için 
en makul bir had olduğu da anlaşıldığından Par
ti kurultayının dileğile de ahenkli olan bu haddin 
kırk olarak kabulünü teklif veçhile encümenimiz 
musib görmüştür. • 

Ayni fıkra da diğer bir istisııayi teşkil eden 
tuğla harmanlarına aid Hükümet teklifinde bu 
istisna muharrik kuvveti olmayan ve fırın tesi
satı bulunmayan adi tuğla harmanlarına has
redilmiş ise de İktisad encümeni istisnayı her 
türlü tuğla harmanlarile tuğla fabrikalarına teş
mil etmiş, ve Maliye encümeni kiremid fabrikala
rını da bu şümulün içine almıştır. 

Encümenimiz, memleketin imarile çok yakın
dan alâkalı gördüğü encümenlerin bu tadilini ye
rinde görmüş yalnız vergiden müstesna tutulan 
şeyin harman ve fabrika, olmayıp bunların ma-
• mulâtr olduğundan madde metnindan harman 
ve fabrikalar cümlesi çıkarılmıştır. Bu cümlelerin 
tayyı ile kiremid ve tuğladan başka vazo ve çini 
gibi diğer şeyler de imal eden fabrikalar da mua
mele vergisinden istisna edilen imalâtın yalnız 
tuğla ve kiremide münhasır olduğu da tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu maddenin sonunda verginin tahakkuk ve 
tahsiline ve kaçakçılık yapanların tecziyesine dair 
olan ve buğdayı koruma kanununa atıf yaparı 
hükmü yerine bu atfın ihtiva ettiği hükümlerin 
aynen yazılması vuzuh temini mülâhazasile mu
vafık görülmüştür. 

Bu fıkra zatî ihtiyaçları için öğütülen unları 
satılığa çıkaranların ticaret odaları ve bulunma
yan yerlerde belediyelerin tayin edecekleri em
sali unlar kıymeti üzerinden muamele vergisine 
tâbi olmaları hükmünü ihtiva etmekte olub mü
zakere sırasında bu verginin alınmaması teklif 
edilmiş ise de ayni hallerde buğdayi koruma kar
şılığı vergisi alındığına göre muharrik kuvveti 
on beygirden kırk beygire çıkarılan değirmenler-
deki bu istisnaiyet ancak müstahsil halkın zatî 
ihtiyaçlarının kolaylıkla temini maksadına isti-
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îıad ettiğinden satılığa çıkarılınca bu maksad 
kalkmış olacağı cihetle «muamele vergisine tâbi 
tutulması muvafık görülerek teklif iki reye karşı 
ekseriyetle kabul edilmemiştir. 

Lâyihanın Maliye encümenince de kabul edi
len îktısad encümeninin ikinci maddesile istisna-
iyeti tadad eden hükümler arasındaki «R» fık
rasının tadili Encümenimizce de kabul edilmiş 
ve kozalar üzerinde kalan ipekler ekseriya evlerde 
kadınlar tarafından tepme mancılılda çalışılarak 
istihsal olunduğundan bu ipeklerin vergi hari
cinde bırakılması hakkında Hükümet tarafından 
müzakere sırasında yapılan teklif Encümence 
muvafık görülerek madde bu esas dairesinde ya
zılmıştır. 

Üçüncü maddede yazılış tarzına dair bazı ta
diller yapılmıştır. Maliye- encümenince tevsü 
bir hüküm olarak maddeye ilâve edilen son cümle 
beyanname ile ihraç edileceği bildirilen bir malın 
malî yıl sonuna kadar ihracı temin edildiği tak
dirde alman verginin geri verilmesini nâtık bulun
maktadır. Esasen ihraç edilecek mallar için be
yanname tarihinden itibaren altı aylık bir ihraç. 
mühleti bırakılmış olduğu göz önünde bulundu
rulursa, malının katı olarak ihracını mümkün 
gören kimse ancak beyannameyi vereceğinden 
ve altı aylık müddet de geniş bir Ölçüde veril
miş olduğundan ikinci bir tevsia Encümenimiz 
lüzum görmemiş ve bu cümleyi maddeden çıkar
mıştır. 

Dördüncü maddenin birinci fıkrasında bir 
ibare tashihi yapılmıştır. Vergiye karşı yapı
lacak itiraz ve temyizlerin usul noktasından 
3692 sayılı kanuna tâbi bulunmaları hasebile 
maddenin muamele vergisi kanununa atıf yapan 
hükmü yerine adı geçen kanunun numarası zik
redilmek suret ile ikinci fıkra yazılmıştır. 

Malî sene içinde işini terkedenlerin beyan
name vermek suretile ihbarları takdirinde ih
bar tarihinden sene sonuna kadar olan vergile
rinin terkinine dair bir hükmün maddeye ilâ
vesi lüzumlu görülmüştür. 

7 -
Muvakkat maddelere gelince : Birinci madde 

aynen, ikinci madde de bu kanunun madde nu
marası tashih edilerek kabul edilmiştir. Ka
nunların meriyetinden evvelki zamanlara teş
mili caiz bulunmadığından üçüncü maddenin 
son fıkrası hükmü mevcud olmasa dahi tatbika
tın bu suretle cereyanı tabiî görüldüğünden za-
id bir hüküm sayılan buna dair fıkra tayyedil-
miştir. Kanunun ikinci maddesile yeniden mü
kellefiyet altına konulmuş olan müesseselerin bu 
mükellefiyete intibakını temin için dördüncü 
muvakkat madde encümenimizce yeniden lâyi
haya eklenmiştir. 

Bu tadil ve ilâvelerle tanzim edilen kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
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Kâtib 
İstanbul Bolu Bursa 

F. Öymen Dr. Zihni FJgen A. Nevzad Ayaş 
Diyarbakır Elâzığ Erzincan 
Rüştü BeJdt M. F. Alt ay î. Artun 

(Vı resini Günıüşane 
M. Akkaya Umumî Heyette de arzedeceğim 

sebeblerden dolayı bu lâyihanın 
bazı hükümlerine muhalifim 

Durak Sakarya 
İsparta İsparta Kayseri 

Mükerrem Unsal R. Ünlü S. Serim 
Kayseri Kayseri Kocaeli 

F. Baysal S. H. Ürgüblü A. S. Akbaytuğan 
Konya Kütahya Malatya 

R. Türel A. Tiridoğlu M. öker 
Maraş Muş Sayhan 

'M. Bozdoğan Ş. Aataman Naci Eldeniz 
Sivas Trabzon 

Remzi Çiner Sırrı Bay 
Ordu Yozgad 

// . Yalman A. Sungur 

( S. Sayıyı : 29 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ I ÎKTISAB ENCÜMENİNİN DEĞlŞTİRtŞÎ 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2430 sayılı ve 10 - V - 1934 
tarihli muamele vergisi kanununun 2 nci mad
desinin muaddel «K» fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

K - Muharrik kuvveti olmıyan ve fırm tesi
satı bulunmayan adi tuğla harmanları, yumurta 
talaşı ve tomruktan biçilen keresteler, fırmlar 
ve ekmek fabrikaları, münhasıran muhitlerinde-
ki çiftçilerin ve fakir halkm kendi ihtiyaçları 
için getirdikleri hububatı üğütmek, fırınlara, 
un ve zahire tüccarlarına un üğütmemek ve 
kendi hesablarma un üğütüp satmamak şartla-
rile yel ve su ile işleyen eleksiz ve valssiz değir
menlerle muharrik kuvveti kırk beygiri (kırk 
dahil) geçmeyen eleksiz, valssiz motorlu değir
menler. 

(Bu fıkra mucibince vergiden muaf olan de
ğirmenlerde zatî ihtiyaç için öğütülen unlar sa
tılığa çıkarıldığı takdirde bunlardan ticaret 
odalarmca ve bulunmayan yerlerde belediye
lerce tayin olunacak emsali satış kıymetleri 
üzerinden muamele vergisi almır. Bu unlarm sa
tışa çıkarılması ve vergilerinin tahsili ve vergi 
ödenmeden satışa çıkarılması hallerinde tatbiki 
ioab eden muameleler hakkmda buğdayı koru
ma karşılığı kanununun muaddel 9 ncu madde
sinin (B) fıkrası hükmü aynen cari olur). 

MADDE 2 — Ayni kanunun 2 nci maddesi
ne 3535 sayılı ve 29 - VI - 1938 tarihli kanunla 
eklenen «ît» fıkrasma aşağıdaki hüküm ilâve 
edilmiştir. 
Kozadan ipek çeken müesseseler, işçi sayısı her 

ne olursa olsun vergiye tâbidir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 0 ncu madde
sine aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

Mamulâtmı bizzat ihraç etmeyerek veya 
kendi namma ihraç ettirmeyerek memleket da
hilinde ihracat tüccarına satan smaî müessese
lerin bu madde hükmünden istifadeleri, mezkûr 
mamulâtı satm alan ihracat tüccarlarmm doğ
rudan doğruya ihraç etmeleri ve smaî müessese- | 

( S. Sayısı 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi

hası 

MADDE 1 — 2430 sayılı ve 10 - V -1934 ta
rihli muamele vergisi kanununun ikinci madde
sinin muaddel « K » fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

K. - Her türlü tuğla harmanları ve fabrika
ları, yumurta talaşı ve tomruktan biçilen keres
teler, fırmlar ve ekmek fabrikaları, münhasıran 
muhitlerindeki çiftçilerin ve fakir halkm kendi 
ihtiyaçları için getirdikleri hububatı öğütmek, fı
rınlara un ve zahire tüccarlarma un öğütme
mek ve kendi hesablarma un öğütüb satmamak 
şartlarile yel ve su ile işleyen eleksiz ve valssiz 
değirmenlerle muharrik kuvveti kırk beygiri 
(kırk dahil) geçmeyen eleksiz, valssiz motorlu 
değirmenler. 

(Bu fıkra mucibince vergiden muaf olan de
ğirmenlerde zatî ihtiyaç için öğütülen unlar sa
tılığa çıkarıldığı takdirde bunlardan ticaret oda
larmca ve bulunmayan yerlerde belediyelerce 
tayin olunacak emsali satış kıymetleri üzerinden 
muamele vergisi almır. Bu unlarm satışa çıka
rılması ve vergilerinin tahsili ve vergi ödenme
den satışa çıkarılması hallerinde tatbiki icab 
eden muameleler hakkında buğdayı koruma kar
şılığı kanununun muaddel 9 ncu maddesinin 
«B» fıkrası hükmü aynen carî olur). 

MADDE 2 — Ayni kanunun ikinci maddesi
ne 3535 sayılı ve 29 - VI - 1938 tarihli kanunla 
eklenen «B» fıkrasma aşağıdaki hüküm ilâve 
edilmiştir. 

Kozadan ipek çeken müesseseler, işçi sayısı 
her ne olursa olsun vergiye tâbidir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 9 ncu maddesi
ne aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

Mamulâtmı bizzat ihraç etmeyerek veya ken
di namma ihraç ettirmeyerek memleket dahi
linde ihracat tüccarına satan sınaî müessesele
rin bu madde hükmünden istifadeleri, mez
kûr mamulâtı satm alan ihracat tüccarlarmm 
doğrudan doğruya ihraç etmeleri ve smaî mü-
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MALÎYE ENCÜMENÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun baz% hü
kümlerinin değiştirilmesin* dair kanun lâyihan 

MADDE 1 — 2430 saydı ve 10 - V -1934 ta
rihli muamele vergisi kanununun 2 nci madde
sinin 3257 sayılı kanunla muaddel «K» fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

K - Her türlü tuğla ve kiremit harmanlan 
ve fabrikaları, yumurta talaşı ve tomruktan bi
nilen keresteler, fırınlar ve ekmek fabrikaları, 
münhasıran muhitlerindeki çiftçilerin ve fakir 
halkm kendi ihtiyaçları için getirdikleri hu
bubatı öğütmek, fırınlara un ve zahire tüccar
larına un öğütmemek ve kendi hesablarma un 
öğütüp satmamak şartile yel ve su ile işleyen 
eleksiz ve valssiz değirmenlerle muharrik kuv
veti elli beygiri, (Elli dahil) geçmeyen eleksiz, 
valssiz motorlu değirmenler. 

(Bu fıkra mucibince vergiden muaf olan de
ğirmenlerden zatî ihtiyaç için öğütülen unlar 
satılığa çıkarıldığı takdirde bunlardan ticaret 
odalarınca ve bulunmayan yerlerde belediye

lerce tayin olunacak emsali satış krymetleri 
üzerinden muamele vergisi alınır. Bu unların 
satışa çıkarılması ve vergilerinin tahsili ve vergi 
ödenmeden satışa çıkarılması hallerinde tat
biki icab eden muameleler hakkında buğdayı 
koruma karşılığı kanununun muaddel 9 ncu 
maddesinin «B» fıkrası hükmü aynen cari olur). 

MADDE 2 — tktısad encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 9 ncu madde
sine aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

Mamulâtını bizzat ihraç etmiyerek veya kendi 
namma ihraç ettirmiyerek memleket dahilinde ih
racat tüccarına satan smaî müesseselerin bu mad
de hükmünden istifadeleri, mezkûr mamulâtı satm 
alan ihracat tüccarlarının doğrudan doğruya 
ihraç etmeleri ve smaî müesseselerce yukarıki 

9 — 
BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Muamele vergisi kanununun ~bazı hükümlerinin 
değiştirtmesine dair kanunv lâyihası 

MADDE 1 — 10 - V -1934 tarih ve 2430 sa
yılı muamele vergisi kanununun ikinci madde
sinin 3257 sayılı kanunla muaddel «K» fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

K) I - Her türlü tuğla ve kremit, 
II - Yumurta talaşı, 
III - Tomruktan biçilen kereste, 
IV - Fırınlar ve ekmek fabrikaları, 
V - Münhasıran muhitleri kalkmm kendi 

ihtiyaçları içjn getirdikleri hububatı öğüten, fı
rınlara, un ve zahire tüccarlarına hububat öğüt
meyen ve kendi hesablarma hububat öğütüb 
satmryan yel ve su ile müteharrik valssiz ve 
eleksiz değirmenlerin muharrik kuvveti 40 bey-

; giri geçmiyen valssiz ve eleksiz motorlu değir-
! menler. 
î (V) Sayılı bend mucibince vergiden muaf 
I olan değirmenlerde zatî ihtiyaç için yaptırdan 
! unlar satılığa çdcarddığı takdirde ticaret oda-

larmca ve bulunmayan yerlerde belediyelerce 
tayin olunacak emsal satış kıymeti üzerinden 
vergi alnur. Bu unları satışa çücarmak isteyen
ler, satışa arzetmeden evvel vergisini ödemeğe 
mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyen-
lerden vergi, iki kat zamla ve doğrudan doğru
ya Varidat dairesince tahakkuk ettirilerek alı
nır. 

MADDE 2 — Ayni kanunun ikinci madde
sine 29 - V -1938 tarihli ve 3535 saydı kanunla 
eklenen «R» fdcrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

R) Muharrik kuvvet kullanmryan ve en faz
la günde on işçi çalıştıran müesseseler (tempe 
inancılıklar hariç olmak üzere kozadan ipek çe
ken müesseseler işçi sayısı her ne olursa olsun 
vergiye tâbidir). 

MADDE 3 — Ayni kanunun 9 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mamulâtmı münhasıran memleket haricine 
çıkaran smaî müesseseler için vergi tahakkuk 
ettirilmez. 

Mamulâtm kısmen memleket haricine çdca-
ran smaî müesseseler için mal müesseseden 
çıkmadan evvel varidat dairesine aşağıdaki 
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lerce yukarıki fıkra hükmü dairesinde mal mü
esseseden çıkmadan evvel verilecek; beyanna
mede, mamulün hangi ihracat tüccarına satıl
dığının gösterilmesi ve mezkûr fıkra mucibince 
altı ay içinde varidat dairesine ibraz olunacak 
gümrük vesikasile keyfiyetin tevsiki şartile 
mümkündür. 

Başkasına aid iptidaî maddelerden vücude 
getirilen mamulât, sahibi tarafından bizzat veya 
bilvasıta ihraç olunduğu veya doğrudan doğ
ruya ihraç edilmek üzere bir ihracat tüccarına 
satıldığı takdirde, smaî müessese tarafından, 
mal müesseseden çıkarılmadan evvel beyanname 
verilerek nakliye tezkeresi almmak ve bu be
yannamede malı imal ettirenle ihraç edeoek olan 
şahıs veya müesseseler de ayrıca 'gösterilmek 
ve altı ay içinde varidat idaresine ibraz oluna
cak gümrük vesikasile keyfiyet tev3İk olunmak 
şartile smaî müesseseler bu madde hükmünden 
istifade ederler. 

Ik. E. 

esseselerce yukarıki fıkra hükmü dairesinde 
mal müesseseden çıkmadan evvel verilecek be
yannamede, mamulün hangi ihracat tüccarma 
satıldığmm gösterilmesi ve mezkûr fıkra mu
cibince altı ay içinde varidat dairesine ibraz 
olunacak gümrük vesikasile keyfiyetin tevsiki 
şartile mümkündür. 

Başkasma aid iptidaî maddelerden vücude 
getirilen mamulât, sahibi tarafından bizzat ve
ya bilvasıta ihraç olunduğu veya doğrudan 
doğruya ihraç edilmek üzere bir ihracat tüc
carma satıldığı takdirde, smaî müessese tara
fından, mal müesseseden çıkarılmadan evvel 
beyanname verilerek nakliye tezkeresi alm
mak ve bu beyannamede malı imal ettirenle 
ihraç edecek olan şahıs veya müesseseler dahi 
ayrıca gösterilmek ve altı ay içinde varidat 
idaresine ibraz olunacak gümrük vesikasile 
keyfiyet tevsik olunmak şartile smaî müessese
ler bu madde hükmünden istifade ederler. 

Ancak bu madde mucibince ihraç edilmek 
üzere nakliye tezkeresi alman mamulâtın ihraç 
edildiği altı ay içinde gümrük vesikasile tev
sik olunmadığı takdirde, mamulâtm nakliye 
tezkeresi verildiği sırada tahakkuk ettirilerek 
tecil edilmiş olan vergisi % 10 zamla tahsil 
olunur. Şu kadar ki, nakliye tezkeresinin ve
rildiği ayı takib eden ayın 15 nci günü akşa
mına kadar, nakliye tezkeresinde yazılı ma-
mulâttan bir kısmının veya tamamının ihra
cından vazgeçildiği yazı ile varidat dairesine 
bildirildiği takdirde bu zam tatbik olunmaz. 
Bu mamulât, ihbar tarihine kadar memleket 
içinde satılmış ise, satıldığı aym beyanname
sine idhal olunur. 
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- 1 İ -

B. & 

fıkra hükmü dairesinde mal müesseseden çık
madan evvsl verilecek beyannamede, mamulün 
hangi ihracat tüccarına satüdığının gösteril
mesi ve mezkûr fıkra mucibince altı ay içinde 
varidat dairesine ibraz olunacak gümrük vesi-
kasile keyfiyetin tevsiki şartile mümkündür. 

Başkasına, aid iptidaî maddelerden vücude 
getirilen marmılât, sahibi t:\rafcnda Ü bizzat veya 
bilvasıta ihraç olunduğu veya doğrudan doğ
ruya ihraç edilmek üzere bir ihracat tüccarına, 
satıldığı takdirde; smaî müessese tarafından, 
mal müesseseden çıkarılmadan evvel beyanname 
verilerek nakliye tezkeresi alınmak ve bu beyan
namede malı imal ettirenler ihraç edecek olan 
şahıs veya müesseseler dahi ayrıca gösterilcçk 
ve altı ay idinde varidat idaresine ibraz oluna
cak gümrük vesikasile keyfiyet tevsik olun
mak şartile smaî müesseseler bu madde hük
münden istifade ederler. 

Ancak bu madde mucib.'nce ihraç edilmek 
üzere nakliye tezkeresi alman mamulâtm ihraç 
edildiği altı ay içinde gümrük vesikasile tevsik 
olunmadığı takdirde, mamulâtm nakliye tezke
resi verildiği sırada tahakkuk ettirilerek tecil 
edilmiş olan vergisi yüzde on zamla tahsil olu
nur. Şu kadar ki, nakliye teskeresinin verildiği 
tarihden itibaren bir buçuk ay zarfında nak
liye tezkeresinde mamulâttan bir kısmmm veya 
tamammm ihracmdan vazgeçildiği yazı ile va
ridat dairesine bildirildiği takdirde bu zam tat
bik olunmaz. Bu mamulât ihbar tarihine kadar 
memleket içinde satılmış ise, satıldığı aym be
yannamesine idhal olunur. Bununla beraber 
beyanname ile ihraç edeceklerini bildirdikleri 
malları, mali yıl içinde ihraca muvaffak olan
lara, ihraç keyfiyeti Maliye vekâletince yapıla
cak talimatname esasları dahilinde isbat edil
mek şartile, alman vergi iade olunur. 

( S. Snj 

«II» numaralı bendde yazılı malûmatı havi ola
rak verilecek beyanname üzerine vergi tahakkuk 
ettirilerek tepil olunur. 

I — İhracat, sınaî müesseselerce bizzat veya 
ihracatçı yahud komisyoncu vasrtasile kendi 
namma yapılmak yahud memleket içinde bir 
ihracat tüccarına satılarak onun tarafmdan 
doğrudan doğruya ihraç olunmak, 

II — Varidat dairesine verilen beyanname 
ile ihraç edilecek malm cinsi ve nevi, mikdan, 
satış kıymeti, kaplarm aded ve nevi, ihraç 
gümrüğü, ihracatı yapacak tüccar veya komis
yoncunun adı ve adresi ve ihracatm smaî mü
essese namma mı yapılacağı, yoksa ihraç edil
mek kaydile memleket dahilinde ihracat tüc
carına mı satıldığı bildirilerek İM nüsha nak
liye tezkeresi alınmak, 

III — Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren 
altı ay içinde, malm «II» numaralı bendde ya
zılı şekilde ihraç edildiğini mübeyyin gümrük 
idaresinden almacak vesika varidat dairesine; 
ibraz edilmek, 

Kayid ve şartlarile, tecil edilmiş olan vergi 
terkin olunur. 

İptidaî maddesi başkasma aid olmak üzere 
smaî müesseselerce ücret mukabilinde vücude 
getirilen mamulât, sahibi tarafmdan bizzat 
veya bilvasıta ihraç edilir yahud doğrudan doğ
ruya ihraç edilmek üzere memleket içinde bir 
ihracat tüccarına satılır ise smaî müesseseler 
tarafmdan, mal müesseseden çıkmadan evvel 
yukanki «II» numaralı bendde yazılı şekilde 
varidat dairesine beyanname verilmek ve bu 
beyannamede malı imal ettiren şahıs veya mü
essesenin adı ile adresi ayrıca gösterilmek şar
tile bu mallar için tahakkuk ettirilecek vergi de 
tecil ve üçüncü bendde yazılı hüküm yerine ge
tirildiği takdirde terkin olunur. 

IV — Yukarıki şartlardan herhangi birine 
riayet edilmediği anlaşılır ise evvelce tecil edil
miş olan vergiler yüzde on zamla ve taksit kay-
dine bakılmadan tahsil olunur. Ancak nak
liye tezkeresinin almdığı ayı takib eden ay ba
şından itibaren bir buçuk ay içinde nakliye 
tezkeresinde yazılı mamulâtm kısmen veya ta
mamen ihracmdan vazgeçildiği yazı ile varidat 
dairesine bildirilirse yüzde on zam alınmaz. 

Bu mamulât, ihbar tarihine kadar nakliye 
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MADDE 4 — Muharrik kuvveti on beygire 
kadar (on dahil) olan elekli kara taş değirmen
lerinin muamele vergilerini 3535 sayılı ve 29 -
VI - 1938 tarihli kanununun ikinci maddesin
deki hükümler dairesinde maktuiyete bağlaya
rak tahsile Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

MADDE 4 — Muharrik kuvveti on beygi
re kadar olan (on dahil) elekli karataş değir
menlerinin muamele vergilerini, bu değirmen
lerin geçen yıl içindeki imalâtı ve kuruluşla
rına göre iş kabiliyeti ve emsalinin vaziyeti 
göz önüne alınarak maktuan tahakkuk etti
rip tahsile Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

Maktu verginin matrahı, 2430 sayılı kanu
nun 21 nci maddesinde yazılı resen takdir he
yeti tarafından tesbit olunur. Varidat daire
leri bu matrah üzerinden, varsa iptidaî madde 
tenzilâtını yaptıktan sonra kanunî nisbeti da
iresinde vergiyi tarhederek ihbarname ile mü
kellefe tebliğ eyler. 

Resen takdir heyeti kararlarına ve tarholu-
nan vergiye karşı, mükellefler tarafından veya 
varidat dairesi namma muamele vergisi kanu
nunun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz 
talebinde bulunabilirler, 

Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle 
ve bir aym vergisi ertesi aym 15 nci günü ak
şamına kadar ödenir. Taksitlerini miadında 
ödemeyenlerin vergisi, % 10 zamla ve tahsili 
emval kanununa göre tahsil olunur. 

Maktuiyet usulünden vaz geçmek veya bu 
usulden vâz geçmiş iken tekrar maktuiyet usu
lüne dönmek isteyenler keyfiyeti takvim yılı 
iptidasına kadar yazı ile varidat dairesine bil
dirdikleri takdirde bunu takib eden malî yıldan 
itibaren talebleri dairesinde vergiye tâbi tutu
lurlar. Şukadar ki mükellefler hangi şekilde 
vergiyi tercih ederlerse etsinler iki sene geçme
dikçe taleblerinden dönemezler. 

Muamele vergisinde maktuiyet usulünü ter
cih edenler, buğdayı koruma vergisinde de 
maktuiyet usulünü tercih etmiş sayılırlar, 
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MADDE 4 — îktısad encümeninin 4 neft 
madedsi aynen 

* . & 

tezkeresinde yazılı ihracat tüccarından başka 
bir şahıs veya müesseseye memleket içinde sa
tılmış ise satıldığı aym beyannamesine, şayed 
ihracat tüccarı tarafından memleket içinde 
satılmış ise ihbarın yapıldığı aym beyanname
sine idnal edilir. • _, ı 

İhbar tarihine kadar memleket iğinde satıl-
mayzb sınaî müesseseye iade edilmiş olan ma-

mulât da muamele ve iptidaî maddeler alım ve 
sarf defterinde icab eden kayidler yapılmak su-
retile müesseseye idhalât kaydolunur. 

MADDE 4 — Muharrik kuvveti on beygire 
kadar olan (on dahil) valssiz ve elekli değir
menlerin muamele vergilerini vukubulacak ta-
lebleri üzerine geçen yıl içindeki imalâtı, ku
ruluşlarına göre iş kabiliyeti ve emsalinin vazi
yeti gözetilerek maktu şekilde tahakkuk ettir
meğe Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

Maktu verginin matrahı 2430 sayılı kanunun 
ikinci maddesinde yazılı resen takdir heyetleri 
tarafndan tesbit olunur. 

Varidat daireleri bu matrah üzerinden, varsa 
iptidaî madde tenzilâtını yaptıktan sonra kanunî 
nisbeti dairesinde vergiyi tarhederek ihbarname 
ile mükelleflere tebliğ eder. 

Resen takdir heyeti kararlarına ve tarholu-
nan vergiye karşı mükellefler veya varidat da
iresi namma salahiyetli memurlar tarafmdan 
3692 sayılı kanun hükümleri dairesinde itiraz 
ve temyiz edilebilir. t , ! ^ j 

Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle ve 
bir aym vergisi ertesi aym on beşinci günü ak
şamına kadar ödenir. Taksitlerini miadmda öde
meyenlerin vergisi, yüzde on zamla ve tahsili 
emval kanununa göre tahsil olunur. 

Malî.sene içinde işini terkedenler, keyfiyeti 
yazı ile varidat dairesine bildirdikleri takdirde, 
ihbar tarihinden sene sonuna kadar olan vergi
leri terkin olunur. 

Maktuiyet usulünden vazgeçmek veya bu 
usulden vazgeçmiş iken tekrar maktuiyet usu
lüne dönmek isteyenler keyfiyeti takvim yılı 
iptidasına kadar yazı ile varidat dairesine bildir
dikleri takdirde bunu takib eden malî yıldan 
itibaren talebleri dairesinde vergiye tâbi tutu
lurlar. Şu kadar ki mükellefler hangi şekilde 
vergiyi tercih etmiş olurlarsa olsunlar iki sene 

( S. Savısı s 291 
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MUVAKKAT MADDE — Gerek kendilerine 
aid olarak, gerek ücret mukabilinde ahar he
sabına vücude getirdikleri mamulâttan ecnebi 
memleketlere çıkarılanları bizzat ihraç etme
yerek veya bilvasıta ihraç ettirmeyerek memle
ket içinde ihracat tüccarma satmış olan sınaî 
müesseseler, 1860 numaralı kanunun 7 nci ve 
2430 numaralı kanunun 9 ncu maddesi hükmü
ne riayet etmiş olmak ve sattıkları mamulâtm 
ihracat tüccarları tarafından doğrudan doğru
ya ihraç edilmiş bulunmak şartile, bu mamu-
lât dolayısile müesseselere vergi tahakkuk etti
rilmez ve tahakkuk ettirilmiş olup ta henüz 
tahsil edilmemiş bulunanlar da terkin olunur. 
Tahsil edilenler iade olunmaz. 

tk.fi. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Gerek kendileri
ne aid olarak, gerek ücret mukabilinde ahar he
sabına vücude getirdikleri mamulâttan ecnebi 
memleketlere çıkarılanları bizzat ihraç etmeye
rek veya bilvasıta ihraç ettirmeyerek memleket 
içinde ihracat tüccarma satmış olan sınaî mü
esseseler, 1860 numaralı kanunun 7 nci ve 2430 
numaralı kanunun 9 ncu maddesi hükmüne ri
ayet etmiş olmak ve sattıkları mamulât ihra
cat tüccarları tarafından doğrudan doğruya ih
raç edilmiş bulunmak şartile, bu mamulât doıa-
yisile müesseselere vergi tahakkuk ettirilmez ve 
tahakkuk ettirilmiş olubda henüz tahsil edilme
miş bulunanlar da terkin olunur. Tahsil edilen
ler iade olunmaz. * 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte, kanun hükmüne göre 
maktuiyeti isteyib istemediklerini bildirmeleri 
bir defaya mahsus olmak üzere, kanunun bi
rinci maddesinde yazılı değirmenlere varidat 

dairesince yazı ile tebliğ olunur. Bu tebliğ tari
hinden itibaren bir ay içinde maktuiyet usulü
nü istemediklerini bildirmeyenler hakkında 
maktuiyet usulü tatbik edilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla 
vergiden istisna edilen muharrik kuvveti havi 
tuğla fabrikaları, kanunun meriyeti tarihine ka
dar gerek peşin gerek veresiye suretile kendile
ri veya satış şubelerile komüsyoncuları tarafın
dan yapılmış olan satışlardan henüz beyanname
si verilmemiş olanların beyannamelerini, kanu
nun meriyetinden itibaren 15 gün içinde vari
dat dairelerine vermeğe mecburdurlar. 

Gerek kanunun meriyeti tarihine kadar ta
hakkuk edip de tahsil edilmemiş bulunan, gerek 
bu madde mucibince verilecek beyanname üze
rine tahakkuk ettirilecek olan vergiler, 2430 nu
maralı kanunun hükümleri dairesinde tahsil 
olunur. 

( S, Sayısı : 29 ). 
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Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 1 — îktısad encüme
ninin Muvakkat birinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 2 — îktısad encüme
ninin muvakkat ikinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla ver
giden istisna edilen muharrik kuvveti haiz tuğ
la ve kiremid fabrikaları kanunun meriyeti ta
rihine kadar gerek peşin ve gerek veresiye su-
retile kendileri veya satış şubelerile komisyon
cuları tarafmdan yapılmış olan satışlardan he
nüz beyannamesi verilmemiş olanların beyanna
melerini, kanunun meriyetinden itibaren on beş 
gün içinde varidat dairelerine vermeğe mecbur
durlar. . 

Gerek kanunun meriyeti tarihine kadar ta
hakkuk edib de tahsil edilmemiş bulunan, gerek 
bu madde mucibince verilecek-beyanname üzeri
ne tahakkuk ettirilecek olan vergiler, 2430 nu
maralı kanunun hükümleri dairesinde tahsil 
olunur. 

( S . Saj 

B. E. 

geçmedikçe taleblerinden dönemezler. 
Muamele vergisinde maktuiyet usulünü 

tercih edenler, buğdayı koruma karşılığı vergi
sinde de maktuiyet usulünü kabul etmiş sayılır
lar. 

MUVAKKAT MADDE 1 — îktısad encüme
ninin muvakkat birinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte maktuiyeti isteyib' is
temediklerini bildirmeleri dördüncü maddede 
yazılı değirmenlere, bir defaya mahsus olmak 
üzere varidat dairelerince yazı ile tebliğ olunur. 
Bu tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde mak
tuiyeti istemediklerini yazı üe bildiremyenler 
hakkmda 1940 malî yümdan itibaren maktuiyet 
usulü tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla ver
giden istisna edilen tuğla ve kiremidlerden, ka
nunun meriyeti tarihine kadar smaî müessese-
lerce yahud satış şubeleri veya komisyoncular va-
srtasile gerek peşin ve gerek veresiye suretile 
satılmış olub da henüz beyannamesi verilmemiş 
olanların kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
on beş gün içinde beyannamelerinin varidat da
iresine verilmesi mecburidir. 

sı : 29 ) 



- 1 6 -
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MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Dr. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

9 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 
F. Cebesoy 
G. t V. 

R. Karadeniz 

Bş. V. 
R. Saydam 
Da. V. 

Istanbulda 
Mf. V. 

• Yücel 
S. î. M. V. 

Dr. E. Alataş 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

A. 

VI - 1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

îk. E, 

MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 29 ) 
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Mal. E. 

MADDE 5 — tktısad encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

MADDE 6 — tktısad encümeninin 6 nci mad
desi aynen 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun 
ikinci maddesile yapılan tadil dolayısile, mükel
lefiyet dahiline girmiş olan müesseseler bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren on beş gün 
içinde 3257 sayılı kanunun 8 nci maddesindeki 
malûmatı varidat dairesine bildirmeğe ve def
terlerini tasdik ettirmeğe mecburdurlar. Bu 
mecburiyeti yerine getirmiyenlerin bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren keyfiyetin meydana 
çıktığı tarihe kadar olan vergileri resen ve bir 
kat fazlasile tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

İ l f c * * ! . • • 
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S. Sayısı: 30 
Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı olarak 
alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek yiyecek 
bedelleri hakkındaki 2548 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü madde
lerinin tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/174) 

T. C. 
Başvekâlet 13 - VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3119 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2548 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin tadili hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - VI - 1939 tarikinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, E, Saydam 

Esbabı mucibe 
* 

2548 sayılı kanunun ikinci maddesi mucibince mahkûmlardan aranacak yiyecek bedeli ödenme
diği takdirde kanunda tahsil sureti gösterilmemiş olmasına mebni umumî ahkama tevfikan icra daire
si marif etile takib ve tahsil olunmaktadır. 

Mahkûmların ikametgâhı belediyesi ve belediye teşkilâtı olmayan yerlerde kaymakam ve nahiye 
müdürleri vasıtasile yapılacak tahkikat neticesinde yiyecek bedelini ödemeye muktedir olmadıkları an
laşılması halinde hapsen tazyik edilmeyib 'serbest bırakılmakla beraber maddenin birinci fıkrasında 
her mahkûmun yiyecek bedelini ödemeye mecbur olduğu yazdı olması ve muktedir olmayanlardan yi
yecek bedeli aranmayacağına dair kanunda ayrıca sarahat bulunmaması hasebile aczi tahakkuk eden 
bu kabil mahkûmlar hakkmda dahi alacağm tahsiline imkân olmadığı bilinmesine rağmen füzulen 
masraf ihtiyar ve mesai sarf ile icraen takibat yapılmkatadır. 

Yiyecek bedelini ödemeye muktedir oldukları sabit olan borçluları taJribte, Devlet alacağmm tah
sili kabil olması hasebile faide mülâhaza edilebilirse de aczi tahakkuk eden mahkûmlar aleyhine ya
pılan icra takibleri tamamen neticesiz kalmaktadır. 

Aczi tahakkuk eden mahkûmlar aleyhine yiyecek bedellerinin tahsili talebile icraî takibatta bu
lunarak fuzulen masraf ihtiyar ve vakit ziyaı suretile tecelli eden bu günkü vaziyetin idamesine lü

zum ve mahal görülemediğinden tahsili gayrikabil olan bu kabil alacaklar hakkında beyhude yere 
takibat yapılmasını ve başlanmış olan icra takiblerinin durdurulmasını temin edecek şekilde ka
nunda tadilât icrasma zaruret hissedilmektedir. 

Bundan başka ödemeye muktedir oldukları tahakkuk eden mahkûmlar hakkındaki takibatın da 
alacağm amme kanunlarının tatbikmdan mütevellid ve mahkûmiyeti itibarile tatbikatta kolaylığı te
min için tahsili emval kanununa tevfikan tahsili muvafık görülmüştür. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/174 ' 
Karar No, 55 

30 -VI-1939 

Yüksek Reisliğe 

2548 sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü madde
lerinin tadiii hakkında Adliye vekilliğince ha-
hızlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Baş
vekâletin 13 haziran 1939 tarih ve 6/3119 sa
yılı tezkeresile Adliye encümenine havale bu-
yurulmakla Hapisaneler umum müdürü hazır 
olduğu halde tedkik ve müzakere olundu: 

Mahkûmlardan yiyecek bedeli alınması hak
kında halen meri olan 2548 sayılı kanunda, ta
hakkuk eden borcu ödemeğe muktedir olmayan
ları takibden istisna eden bir hüküm bulunma
ması ve mütemerridler aleyhinde de ancak 
icra, iflâs kanunu hükümlerinin tatbik edile
bilmesi noksanlarının izalesi zarurî olduğundan 
tatbikatta görülen eksiklikleri telâfi maksadile 
hazırlanan kanun lâyihası serdedilen esbabı mu-
cibeye nazaran encümenimizce kabule şayan gö
rülmüştür. 

Mahkûmların yiyecek bedellerinin altı ayda 
bir yapılacak bordro ile tahakkuk ettirilmesinin 
tatbikatta güçlükler ve aynlışlıklar doğurabile
ceği mülâhazasile bu tahakkukun mahkûmun 
tahliyesi sırasında yapılması hakkında azadan 
bir zat tarafından ileri sürülen teklif ile, ta
hakkuk eden borçlarını ödemekte aczi sabit 
olanların da ileride takib edilebilmek için bu 
borçlarının Hazineye devri hakkındaki diğer 
bir teklifin kabulü ekseriyetle muvafık görül

memiştir. Tahliyesi esnasında yiyecek bedelini 
ödemekten âciz olan mahkûmların borçlarının 
terkini esasını tesbit eden Hükümet teklifi ve 
yine ayni maddenin yiyecek bedelinden müte-
vellid alacakların tâbi olacağı mürürü zaman 
müddetile bu alacakların tahsili emval kanunu 
hükümlerine göre tahsil edileceği hakkındaki 
esaslar encümenimizce kabul edilmiştir. 

Kanunun neşri tarihine kadar tahakkuk et
miş yiyecek bedellerinden iktidarı olmadığı için 
tahsil edilemeyenlerin tasfiyesi maksadile ha
zırlanan muvakkat maddenin müzakeresi esna
sında; bu alacakların takib edilmek üzere Ha
zineye devri hakkındaki teklif te kabul edilme
yerek Hükümetin bu maddesinin de aynen ka
bulü musib görülmüştür. 

Lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. 

Çorum 
Münir Çağıl 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Konya 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kayseri 

S. H. Ürgüblii 
Mardin 

F. Gökbudak H. Menemencioğlu 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Kâtib 
Rize 

Fuad Sirmen 
Gazianteb 

Ö. A. Aksoy 
Kayseri 

R. Özsoy 
Sinob 

C. Ataıj 
Zonguldak 
S. Devrin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 21 
Esas No. 1/174 

Yüksek Reisliğe 

13 - XII -1939 

2548 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadili hakkında Başvekâletin 13 - VI -1939 tarih 
ve 6/3119 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su

nulan kanun lâyihası Adliye encümeni mazba-
tasile birlikte Encümenimize tevdi edilmekle 
Adliye vekili Fethi Okyar, Maliye vekili Fuad 

( S. Sayısı : 30 ) 



Ağralı ve Adliye müsteşarı hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu: 

2548 sayılı kanun, ceza evlerile mahkeme 
binaları inşası karşılığı olarak almacak harç
larla mahkûmlara ödettirilecek yiyecek bedel
lerinin tahsil ve istifası hakkındaki hükümleri 
muhtevi olub bunlardan mahkûmların yiyecek 
bedellerinin tahsili keyfiyeti tatbikatta bir 
çok müşkülleri tevlid ettiği görülmüş ve meri ka
nun dairesinde mahkûmlardan tahsiline teşeb
büs edilen yiyecek bedelleri için Hazine tara
fından icra dairelerinde takib yapılmak lâzım-
geldiği ve İcra kanununa göre de bunun için 
ödeme emri tebliği ve haciz için mahallerine gi
decek memurlara zarurî masraflar tesviyesi 
gibi bir takım sarfiyat icrasını icab ettirdiği 
ve istifa karşılığı olmayan binlerce borçlu mah
kûmların muameleleri derdest dosyaları birik
mekte olduğu görüldüğünden şimdiye kadar 
iktidarları olmadığı anlaşılan ve mahkûmiyet
leri infaz olunduktan sonra salıverilen mah
kûmların yiyecek bedellerinden mütevellid 
borçlan hakkında yapılmış veya yapılacak icra 
takiblerinden sarfınazar edilerek kayidlerinin 
terkini ve bundan böyle mahkûmların bu kabil 
borçlarının hususî bir akid mahiyetinde sayıl-
mayarak amme kanunlarının tatbikatından do
ğan bir Hazine matlubu addile tahsili emval 
kanununa göre tahsil olunması ve bundan böyle 
de iktidarı olmadığı anlaşılanlardan yiyecek 
bedelleri aranmaması ve mahkûmiyetin bittiği 
tarih başlangıç olarak bu alacaklar için beş se
nelik bir müruru zaman kabul edilmesi suretile 
kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi ve bir muvakkat madde yapılması su
retile lâyihanın hazırlandığı tedkik edilen es
babı mucibe lâyihasile Adliye encümeni mazba
tası münderecatından ve Vekiller tarafından 
verilen izahlardan anlaşılmış ve Encümence der-
meyan edilen mütalealar neticesinde lâyiha esas 
itibarile kabul ve tedkike şayan görülmüştür. 

Birinci maddenin müzakeresinde mahkûm
lardan yiyecek bedellerinin alınıb alınmaması 
keyfiyeti münakaşa edilmiş; netice de : Öde
meye kudreti olan bir mahkûmun yiyecek bede
lini vermeğe mecbur olması muvafık görülerek 
bu esas ekseriyetle kabul olunduktan sonra yi
yecek bedellerinin altı ayda bir cezaevleri ida
relerince bir bordro ile tahakkuk ettirilmesi 
ve mahkûmiyet müddetleri altı aydan aşağı olan 

mahkûmlara aid bordroların da mahkûmiyetin 
nihayet bularak salıverilmelerinden bir hafta 
evvel yapılması muvafık görülmüştür. 

Bu bordroların mahkûmlara*da tebliği me
tinde gösterildiğine göre bu tebliğ üzerine ser-
dedilebilecek itirazm ne suretle tedkik oluna
cağı da müzakere olunarak bunun için bir usul 
konulması lâzım geleceği mütaleası dermeyan 
edilmiş ise de neticede mahkûmların bu bord
rolara karşı yapacakları itirazm bir hesab ha
tasına ve buna benzer maddî sebeblere müste-
nid olabileceğine, bunların ise şikâyet halinde 
nazara almarak umumî hükümler dairesinde 
hal ve tedkiki mümkün idarî muamelâttan bu
lunmasına binaen bu kanunda ayrıca itirazla
rın halline dair bir usul konmasına mahal gö
rülmemiştir. 

Mahkûmların yiyecek bedellerini ödeme 
mecburiyeti, iktidarları bulunmakla mukayyed-
olduğu lâyiha hükmünden vazıhan anlaşılmakta 
olmasına göre, tahsil imkânını araştırmak lü
zumu tbiî olduğundan bu tahkikin Cumhuriyet 
müddeiumumileri tarafından mahkûmların 
ikametgâhları belediyeleri ve belediye teşkilâtı 
olmayan yerler için bağlı oldukları kaymakam 
ve Nahiye müdürlükleri marifetile yapılacağı 
madde metninde sarih olarak gösterilmiştir. 

Tahkik neticesinin anlaşılmasına kadar mah
kûmların tahliye edilib edilmemesi tatbikatta 
bir tereddüd ve müşkülü tevlid edib etmiyeceği 
de tezekkür edilmiş bu babda dermeyan edi
len mütaleaalara göre tahkikat neticesinin an
laşılması mahkûmiyet müddetini bitiren bir mah
kûmun salıverilmesine mâni olamayacağı umumî 
hükümler iktizasından olmakla mülâhaza edilen 
herhangi bir tereddüdün varid olamayacağı 
kararlaştırılmış ve lâyihaya buna dair bir kayid 
konulmasma lüzum görülmemiştir. 

İktidarı olduğu halde yiyecek bedellerini 
ödemeyen mahkûmlardan bu alacağın istifası 
için tahsili emval kanununun tatbiki tasvib 
edilmiş ancak bu kanuna göre tahsili yapacak 
Maliye dairelerinin borçlu mahkûmun zikud-
ret olduğunu tahkik eden müddeiumumiliğin 
işarı üzerine tahsili emval kanununu tatbik ede
bilecekleri maddede sarih bir fıkra plarak 
kaydolunmuştur. 

Hükümet teklifinin, borç.la-'nnı ödemeğe mıık-
tedİL' oldukları anlaşılan mahkûmların yiyecek 
bedellerinden bir lira ve küsuru için bir gün ol-
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mâk ve otuz günü geçmemek üzere hapsoluna-
eaklanna dair olan ve borcunu ödemeğe tazyik 
mahiyetinde bulunan hükmü mevzuatımıza ve 
bu lâyiha ile derpiş olunan mülâhazata aykırı 
addedilerek encümence maddeden çıkarılmıştır. 

Mahkûmların bu borçlarının mahiyeti, hususî 
bir akidden doğan borçlara şebih olmayıb Tahsili 
«mval kanununun tatbikma müsaid olabilecek 
vaziyette görüldüğünden ve asıl kanunun şimdi
ye kadar tatbikında tadile saik olan en mühim 
sebebin de bu alacakların adi borçlar gibi icraî 
takib ile tahsilin deki müşkülât olduğuna göre 
tahsili emval kanunu mucibince bu borçların 
istifası tecviz olunduğundan teklif lâyihasmda-
ki hapis hükmünün istisnası kaydı da kaldırıla
rak bu kanunun mutlak olarak tatbiki muvafık 
olacağı Encümenimizce ekseriyetle kararlaştırıl
mıştır. 

Tahsili emval kanununa göre Hazineye olan 
borçtan dolayı hapisle tazyik icra edilebilirse de 
bunun tatbiki zikudret ve mütemerrid bir med
yun hakkında salahiyetli komisyonların verecek
leri kararla kabil olduğu nazara alınırsa bor
cun mahiyeti hakkındaki telâkkiye ıgöre hapis 
hükmünün istisnası hakkında lâyihaya' bir kayid 
konmasma mahal kalmıyacağı tezahür eder. 

Meri kanuna göre icra takibi yapılmış ve ya

pılacak borçların takibinden sarfınazar edilerek 
kayidlerinin terkinine mütedair olan muvakkat 
hüküm encümenimizce de ibare değişikliği ile ka
bul edilmiştir. 

Lâyiha, Yapılan tadillerle umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 

Reis M. M. Kâtib 
Kırklareli Kocaeli tstanbul 
B. Denher Salâh Yargı F. öymen 

Bolu Bursa Diyarbakır 
Dr. Zihni Ülgen A. N. Ayaş R. Bekit 

Elâzığ Erzincan Giresun 
M. F. Altay 1. Artun M. Akkaya 

içel Gümüşane İsparta 
T. C. Beriker Durak Sakarya R. Unlu 
Kayseri Kayseri Kayseri 

F. Baysal S. Serim Suad H. Ürgüblü 
Kocaeli Konya Kütahya 

A. S. Akbaytuğan R. Türel A. Tiritoğlu 
Maraş Malatya Muğla 

M. Bozdoğan M. öker II. Kitabçı 
Ordu Seyhan Sivas 

/ / . Yalman Naci Eldeniz Renizi Çiner 
Trabzon Yozgad 

Sırrı D ay A. Sungıdr 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2548 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline dair kaııun lâyihası 

MADDE 1 — 2548 sayılı kanunun 2 nci ve 
3 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Madde 2 — Her mahkûm ceza evinde bu
lunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe 
mecburdur. Bu yiyecek bedelleri ceza evleri 
idarelerince altı ayda bir kadro yapılarak ta
hakkuk ettirilir. Altı aydan aşağı mahkûm
lar için tahakkuk muamelesi salıverilmelerin
den üç ay evvel yapılır. Bordrolar mahkûm
lara tebliğ olunur. Tahakkuk ettirilen yiyecek 
bedelleri mahkûmlar tarafından ödenmezse, 
kendilerinin ikametgâhı belediyelerince ve be
lediye teşkilâtı olmayan yerlerde bağlı bulun
dukları kaymakam ve nahiye müdürlüklerince, 
borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları 
tahkik olunur. İktidarları bu suretle anlaşıldı
ğı halde cezalarını bitirdikten sonra borçları
nı ödemeyenler borçlu oldukları yiyecek bede
linin her bir lira ve küsuru için bir gün hapis 
ile tazyik olunurlar. Hapis müddeti içinde borç
larım ödeyenler salıverilirler Hapis müddeti 
otuz günü geçemez. 

İktidarı olmadığı anlaşılanlar cezalarını bi
tirince salıverilirler. Bu gibilerden yiyecek be
deli aranmaz. Yiyecek bedelinden mütevellid 
alacaklar mahkûmiyetin hitamı tarihinden baş
lamak üzere beş senelik müruru zamana tâbi 
olup hapsen tazyik hükmü müstesna olmak 
üzere tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunur. 

Madde S — Yukarıdaki maddeler mucibin-
€â alınacak harçla yiyecek bedelleri Adliye 
Vekilliğince ceza evlerile mahkeme binaları in* 
|aâti karşılığı olarak bastırılacak hususî pul
lar yapıştırılmak suretile istifa olunur. An-
6âk tahsili emval kanununa tevfikan yapıla
cak tahsilat Maliyece emanet hesabma kaydo
lunarak tahsilini takib eden aym 15 nci gü
nüne kadar beşinci madde hükümleri dairesin
de Ziraat bankasına tevdi olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Ceza evlerile mahkeme binala7*ı inşası karşılığı 
olarak alınacak harçların veya mahkûmlara 
ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki ka

nunun bazı hükümlerini değiştiren kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 30 - VI - 1934 tarih ve 2548 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2 — Her mahkûm ceza evinde bu
lunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe 
mecburdur. 

Bu yiyecek bedelleri ceza evleri idarelerince 
altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettiri
lir. Mahkûmiyetleri altı aydan aşağı olan mah
kûmlara aid bordrolar salıverilecekleri tarihten 
bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkûmla-
ra da tebliğ olunur. 

Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mah
kûmlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet müd
deiumumilikleri tarafından kendilerinin ikamet
gâhı belediyeleri ve belediye teşkilâtı olmayan 
yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya na
hiye müdürlükleri marif etile borçlarını ödemeğe 
muktedir olub olmadıkları tahkik olunur. 

İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını öde
meyenlerden Cumhuriyet müddeiumumilikleri
nin işarı üzerine Maliye dairelerince tahsili em
val kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar 
tahsil olunur. 

Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mah
kumiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş 
senelik müruru zamana tâbidir. 

İktidarları olmadığı anlaşılanlardan yiyecek 
bedelleri aranmaz. 

fcİAJÛÖÜ 3 — Hükümetin maddesi ayaea 

( S . Sayısı :30)! 



- 8 -
MîJVAkKÂT MADDE — îktidan olmadığı 

anlaşılarak salıverilen mahkûmlara aid ve bu 
kanunun neşri tarihine kadar tahakkuk etmiş 
yiyecek bedelinin tahsili için yapılmış veya 
yapılacak icra taMblerinden sarfınazar edile
rek kayidleri terkin olunmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9-VI-1939 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

îstanbulda 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. ¥ . 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V 
A. Çetinkaya 

Ad. V. M. M. V. 
Fethi Okyar N. Tınaz 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
İS. Karadeniz 

C 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
Ercin 

MUVAKKAT MADDE — İktidarları olma
dığı anlaşılan mahkûmlara aid ve bu kanunun 
neşri tarihine kadar tahakkuk etmiş yiyecek be
dellerinin tahsili için yapılmış veya yapılacak 
icra takiblerinden sarfınazar olunarak kayidleri 
terkin olunmuştur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

m ı. +*+ 

( &. Sayısı : 36)] 



S. Sayısı: 32 
Vilâyet idaresi kanununun 62 inci maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (1/272) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/5771 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 - X I 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Vilâyet idaresi kanununun 58 nci maddesi vilâyet idare heyeti valinin reisliği altmda mektubcu 
defterdar ile Maarif, Nafia, Sıhhiye, Ziraat müdürleri olmak üzere 7 kişiden ve 59 ncu maddesi 
de kaza idare heyetlerinin, kaymakamın reisliği altında tahrirat kâtibi, malmüdürü, Hükümet he
kimi, Ziraat memuru olmak üzere beş kişiden ibaret olacağını tasrih etmiş ve 62 nci maddesi de 
idare heyetlerinin idarî ve istişarî müzakerelerinin idarî ve istişarî işlerde müretteb azanın yarı
sından bir fazlası ve ka'zaî işlerde de muayyen heyetin yarısından fazlasının mevcud olmadıkça 
açılmıyacağını tesbit eylemiştir. 

Halbuki idare heyetinin 58 ve 59 ncu maddelerinde yazılı azalardan bazı yerlerde kanunen teş
kil edilmemiş ve bazı yerlerde de o zaman için asil veya vekil tayin olunmamış olmasından dolayı 
ikişer adedi noksanlaşmaktadır. Meselâ bir çok kazalarımızda halen Ziraat teşkilâtı olmadığı gibi 
bazı kazalarımızda da Hükümet hekimi veya1 vekili yoktur. Bu gibi yerlerde sözü geçen 62 nci mad
denin kasdeylediği ekseriyet her zaman hâsıl olmamaktadır. Teşkilât ile alâkadar olan bu idare re
isleri adedi hakkında vazıı kamun projesinin tanzimi zamanındaki teşkilâtı nazara alarak bunu tak
yidi mahiyette değil mikdarı surette zikretmiş olmasına binaen teşkilât noksanı veya tayin edilme
mek suretile kanunda mezkûr rüesamn bir veya ikisinin olmaması halinde bunların müretteb aza 
ile heyet hesabında nafcara alınmayarak mevcud ile teşkili kanunun ruhuna uygun görülmekte 
ise de temyiz mahkemesince bu yolda içtihad edilmeyerek idare heyetleri kararları nisbî kamun ha
ricinde görülmekte ve hükümsüz addedilmekte bulunduğundan keyfiyetin tefsiren halline delâ
letleri Başbakanlığa arz edilmiş ve alman cevabda bu meselenin tefsirle halline imkân olmayıb ka
nun mevzuu olması lâzım geldiği bildirilmiş olduğundan ilişik kamun lâyihası bu maksadla yapıl
mıştır. 

6 - XI . 1939 



— 2 — 
Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/272 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında Dahiliye vekilliğin
ce hazırlanıb Başvekâletin 6 - XI - 1939 (tarih 
ve 6/5767 sayılı tezkeresile Yüksek Reisliğe tak
dim edilib encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte tedkik ve 
müzakere olundu : 

Encümenimiz; Hükümetin esbabı mucibesinde 
ki mütaleaya tamamile iştirak etmiş ve buna dair 
tanzim kılınmış olan kanun lâyihasını aynen ka
bul etmiştir. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 
Dahiliye E. Reisi R. V. Bu mazbatada M. M. 

Tekirdağ Çoruh Tokad 
Atıf Tuzun Galib Pekel 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkand 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

14 - XII - 1939 

Ankara 
Fevzi Daldal 

Balıkesir 
8. Uzay 

Antalya 
B. Kaplan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Konya 
Şevki Ergun 

Erzurum Erzurum 
N. Elgün Z. Soydemir 

Kayseri 
A. Hilmi. Kalaç 

Çorum 
/. Kemal 

Malatya Sivas Zonguldak 
Emrullah Barkan Mitat Ş. Bleda î. E. Bozkuri 

Zonguldak 
Bifat Vardar 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Yozgad 
8. Korkmaz 

HÜKÜMETIN TEKLM 

Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine [dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi , kanununun 
62 nci maddesi nihayetine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

İdare heyeti azalarından teşkilât noksanı 
veya tayin edilememek ve vekili bulunmamak 
gibi sebeblerle bir veya ikisi noksan olursa bun
lar müretteb aza ve muayyen heyet nisabında 
hesaba katılmaz. 

MADDE 2 
teberdir, 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 —• Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Faik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 
S. I. M. V. 

Dr. B. Aalataş 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

2-H-1939 
Ad. V. M. M. V. 

Fethi Okyar N. Tınaz 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
G. î. V. Zr. V. 

B. Kradeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

T̂. Topcoğlu 
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S/Sayısı: 35 
Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler teşkili için 

Maliye vekâletine salâhiyet verilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/232) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Şayi : 6/5085 

21 - IX' - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet verilmesi 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 11 - IX - 1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cedvele dahil bulunan askerî muhasebecilikler teşkilâtı ancak 
normal ve hazarî ihtiyaca tekabül etmek üzere tesbit edilmiştir. Bu itibarla mezkûr teşkilât kısmî 
veya umumî bir seferberlik veya askerî hareket halinde ordunun seferî mevcuduna göre yeniden ku
rulacak askerî teşkilâtın ihtiyacını karşılamağa kâfi gelemeyecektir, işte bu sebebledir ki, lüzumu 
halinde yeni askerî muhasebecilikler teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet verilmesi hakkında ilişik 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 24 
Esas No. 1/232 

15 - XII -1939 

Yüksek Reisliğe 

Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilik
ler teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet veril
mesi hakkında olup Başvekâletin 21 - IX -1939 
tarih ve 6/5085 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası encümenimize ha
vale edilmekle Maliye vekâleti müsteşarı hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Hazarî vaziyetlere göre tanzim edilmiş bu
lunan bu günkü askerî muhasebecilikler kadro-
sile seferî ihtiyaçların temin edilemiyeceği ta

biî bulunduğundan kısmî veya umumî bir se
ferberlik vukuunda veya her hangi bir askerî 
hareket halinde vücude getirilecek yeni kıta
ların muhasebe teşkilâtının derhal ikmal edi
lebilmesi ve mevcud hazarî teşkilâtın da icabın
da takviyesi hususlarında Maliye vekâletinin 
salahiyetli bulunması muvafık görülerek bu lâ
yihanın tanzim edildiği Hükümetin okunan 
mucib sebebi er lâyihasından ve verilen izahlar
dan anlaşılmakla bir ihtiyatî tedbir olarak Ma-



liye 'vekâletine bu salâhiyetin verilmesi lüzumu
na encümence de kanaat getirilerek lâyiha esas 
itibarile kabul edilmiştir. 

Ancak, birinci maddenin son fıkrasında bu 
teşkilâtın istilzam eylediği tahsisatın ne suret
le karşılanacağı tasrih edilmiş ise de lüzumu 
halinde bütçede bu hareketlerin yapılması ta
biî bulunduğundan bu hükmün kanunun met
ninde yer almasında bir zaruret görülmemiş ve 
bu sebeble fıkra tayyedilmiştir. Bu tadil ile 
hazırlanan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine ar-
zedümek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker Salâh Yargı 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Erzincan 
/. Artım 
İsparta 

Mühetreni Unsal R. Ünlü 
Kayseri 
S. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muğla 

11. Kitaba 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

Kocaeli 
A. S. Akbaytuğan 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Muş 
Ş. Ataman 

Sivas 
Remzi Çiner 

Bursa 
' Nevzat Ayaş 

(Tiresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 

Konya 
R. Türel 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

// . Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 
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_ 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Lüzumu halinde yeni askerî muhasiblikler teşkili 
için Maliye vekâletine salâhiyet verilmesi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — İhtiyaç hâsıl oldukça bağlı ced-
velde azamî kadroları gösterilen ordu defter
darlıkları ile kor ve tümen muhasebeciliklerin
den lüzumu kadarmı yeniden teşkile ve kadro
ları 3656 sayılı kanuna bağlı (İ) numaralı ced
vele dahil bulunan askerî muhasebecilikler teş
kilâtını ilişik cedveldeki azamî kadroları geç
memek üzere takviyeye, ihtiyaç kalmayan kad
ro ve teşkilâtı ilgaya Maliye vekili salahiyet
lidir. 

Yapılacak teşkilâtın karşılığı tertibinde mev-
cud tasarrufla kapatılamadığı takdirde müna
kale veya munzam tahsisat ile temin olunur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Maliye 
vekili memurdur. 

11-IX-1939 * 
Ad. V. M. M. V. 

Fethi Okyar N. Tınaz 
Ha. V. Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
G. 1. V. Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

D. 

A. Çetinkaya 

Memuriyet unvanı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler 
teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet verilme

si hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İhtiyaç hâsıl oldukça bağlı 
cedvelde azamî kadroları gösterilen ordu def
terdarlıkları ile kor ve tümen muhasebecilikle
rinden lüzumu kadarmı yeniden teşkile ve kad
roları 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 
cedvele dahil bulunan askerî muhasebecilikler 
teşkilâtını ilişik cedveldeki azamî kadroları geç
memek üzere takviyeye ve ihtiyaç kalmayan 
kadro ve teşkilâtı ilgaya Maliye vekili salahi
yetlidir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

Aded Maaş 

Ordu defterdarlığı teşkilâtı 
5 Defterdar 1 

10 Mümeyyiz 1 
11 Mümeyyiz 2 
12 Kâtib 1 
13 Kâtib 2 
11 Veznedar 1 

Kor mahasebecilik teşkilâtı 
7 Muhasebeci 1 

10 Mümeyyiz 1 

80 
35 
30 
25 
20 
30 

60 
35 

MADDE 3 — Aynen kabul 

D. Memuriyet unvanı 

11 Mümeyyiz 
12 Kâtib 
13 Kâtib 
12 Veznedar 

Tümen muhasebecilik teşkilâtı 
8 Muhasebeci 

11 Mümeyyiz 
12 Kâtib 
13 Kâtib 
12 Veznedar 

Aded Maaş 

1 
1 
1 
1 

iti 
1 
1 
1 
2 
1 

30 
25 
20 
25 

50 
30 
25 
20 
25 

( S. Sayısı : 35 ) 




