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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Aydm mebusluğuna seçilen Agâh Sırrı Levend, 
Bilecik mebusluğuna seçilen Kasım Gülek ve Zongul
dak mebusluğuna seçilen Hazim Atıf Kuyucağm in-
tihab mazbataları kabul edildi, 

ve Aydm mebusu Agâh Sırrı Levend ile Bilecik 
mebusu Kasım Gülek and içtikten sonra, 

Bütçe müzakeresi münasebetile önümüzdeki pa
zartesi gününden itibaren Meclisin hergün 14 de içti
mai kararlaştırıldı. 

İhsan Alp ve arkadaşlarına dair Arzuhal encü
meni mazbatası kabul edildi. 

Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının teşriî ma
suniyetine aid mazbata ile 

Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetine 
aid dört kıta mazbata kabul edildi. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe
sinde münakale yapılmasına, 

Başvekâlete bağlı matbuat umum müdürlüğü teş
kiline, 

örf! idareye, 
Beş milyon elli bin liraya kadar Almanyaya ihraç 

edilecek mallar ve halen gümrüklerimizde bulunan 
Alman mallarının kâffesinin memleketimize idhaline, 

Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve teadülüne 
dair kanuna bağlı (1) numaralı cedvelin değiştiril
mesine, 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesine, 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununda bazı değişik

likler icrasına ve vatanî hizmet tertibinden verilen 
maaşlara zam yapılmasına dair kanun lâyihaları ka
bul edildi. 

Lâyihalar 
1 — Dahiliye memurları kanununa ek kanun lâyi

hası (1/416) (Bütçe ve Dahiliye encümenlerine) 
2 — Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve tea

dülüne dair 3656 sayılı kanunun Maarif vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(1/415) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Yüksek Deniz ticaret mektebi teşkilâtı hak
kmda kanun lâyihası (1/417) (Bütçe ve Nafia encü
menlerine) 

Mazbatalar 
4 — Beynelmilel Sıhhî mukavelenamenin tasdiki 

hakkmdaki kanuna müzeyyel 3722 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet encümenleri mazbataları (1/360) (Ruzna-
meye) 

5 — Malatya mebusu Nasuhi Baydarm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/215) (Ruz-
nameye) 

6 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ye Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü-

Türkiye ile İngiltere arasmda imza edilen ticaret 
ve kliring anlaşmasmm tasdikma, 

Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring 
anlaşması ile tadil edilmiş bulunan ticaret ve kliring 
anlaşmasma bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğanlarının 
ilâvesine dair teati olunan notalarm kabul ve tas
dikma, 

Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasma 
bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk mal
ları listesine bedelleri Commodities Limited şirketine 
ödenecek eşya müstesna olmak üzere bütün türk em
tiasının idhali için teati olunan notalarm tasdikma, 

İngiltere ile aramızda mevcud ticaret ve kliring 
anlaşmasına merbut listeye kitab ve mevkuteler için 
her üç ayda bir 6 000 liralık bir kontenjan ilâvesi 
hakkmda İngiltere ile yapılan anlaşmanm tasdikma, 

İngiliz menşeli mallar bedellerinin sureti tes
viyesi ve idhal edilmiyen İngiliz menşeli malların 
idhalini teğminen nota teatisi suretile yapılan anlaş
manm tasdikma, 

Türkiye - İngiltere ticaret ve seyrisefain muahe
desinin tadiline müteallik anlaşmanm tasdikma, 

Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcud ham af
yon satışı anlaşmasmm üç ay müddetle . temdidine 
dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapı
larak cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Kütahya 

Cavid Oral V. Uz gören 

rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/226) (Ruzna-
meye) 

7 — Muhtelif mercilerce verilen kararlar üzerine 
Meclis Arzuhal encümenince ittihaz edilmiş olan 
kararların tekemmül etmiş bir Meclis . kararı olub 
olmadığmm tayini hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve 
Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası (3/89) (Ruz-
nameye) 

8 — Samsun mebusu Naşit Fıratm teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/218) (Ruzna-
meye) 

9 — Samsun mebusu Naşit Fıratm teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/219) (Ruzna-
meye) 

10 — Samsun mebusu Naşit Fıratm teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/220) (Ruz-
nameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



KÂTIBLER 

B I R I N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
Vedid Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Celse açılmışta*. 

3 — AND İÇME 

1 — Zonguldak mebusluğuna seçilen Hazim 
Atıf Kuyucağın and içmesi 

BAŞKAN — Zonguldak mebusluğuna inti-
hab edilen Hazim Atıf Kuyucak burada ise tah
lifi icra edilecektir. 

(Hazim Atıf Kuyucak and içti). (Alkışlar). 
MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Arkadaşlar; bu günkü ruznamemizin altıncı 
ve yedinci maddelerinde Maliyeye aid iki ver
gi kanunu vardır. Biri kazanç, diğeri de mu
amele vergilerine aiddir. Bütçeyi alâkadar et
mesi itibarile bütçe müzakeresinden evvel çı
karılmaları icab etmektedir. Ancak dün tevzi 
edilmişlerdir; şayed, arkadaşlar tedkika vakit 
bulamadık diye tehirini arzu buyururlarsa 
bu lâyihalar varidat bütçesinden evvele ka
dar kabili tehirdir. Bunlardan evvel masraf 
bütçesi müzakere edilebilir. Yalnız, istirhamım 
şudur ki, ister bu gün müzakere edilsin, ister 
varidat bütçesinden evveline kadar tehir edil

sin muhakkak surette müstaceliyet kararının 
lütuf buyurulmasıdır. 

BAŞKAN — 161 ve 163 sayılı kanun lâ
yihalarının müstacelen müzakereleri teklif edil
mektedir. Bu teklifi kabul edenler... Etme
yenler... Müstaceliyet kabul edilmiştir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Millî Müdafaa 
encümenimizde Millî Müdafaa vekâletinin müs
tacel ve ehemmiyetli inşaatı için bir kanun lâ
yihası vardır. Beş encümene havale edilmiştir. 
Müdafaa, Nafia, Dahiliye, Adliye ve Bütçe 
encümenlerine. Bunun muhtelit bir encümen
de müzakeresini rica ediyoruz. (Kabul sesleri). 

BAŞKAN — Muvakkat bir encümen teşki
lini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her encümenden beşer aza almarak mu
vakkat bir encümen teşkil edilecektir. 

Ruznameye geçiyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdAirlüğü 1937 malî yılı hesabı katği-
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı katği hesabı hakkın
da kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encüme
ni mazbatası (3/246, 1/319) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğünün 1937 malî yılı he

sabı katği kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman-

[1] 160 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 

lan işletme umum müdürlüğünün 1937 malî yılı 
masarifi bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üze
re 32 309 454 lira 72 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi cedvelle birlikte yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösteril
diği üzere 35 572 630 lira 28 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi cedvelle birlikte yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1937 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 2 143 993 lira 79 
kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

213 — 
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MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve 

Münakalât vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 
2 — Türkiye - Fransa ticaret ve seyrisefain 

mukavelenamesine müzeyyel anlaşma ile tediye 
anlaşması ve tetümmatının tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri 
mazbataları (1/233) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Türkiye - Fransa arasında akdolunan 29 ağus
tos 1929 tarihli Ticaret ve Seyrisefain mukave
lenamesine müzeyyel anlaşma ile tediye enlaş-
ması ve tetümmatının tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasında 
akdolunan 29 ağustos 1929 tarihli ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesine müzeyyel anlaş
ma ile Tediye anlaşması ve tetümmatı 1 eylül 
1939 tarihinden muteber olmak üzere kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 — Türkiye - İngiltere arasında münakid 

27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel ticaret ve kliring 
anlaşmasının türkçe metninde görülen imlâ fark
ları ile tabı hataları ve tercüme farklarının tas
hihi için teati edilen notalar ile merbutu olan 
musahhah anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Îktısad encümenleri maz
bataları (1/287) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

[1] 148 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 142 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmiştir. 

Türkiye ile İngiltere arasında münakid 27 ma
yıs 1938 tarihli müzeyyel ticaret ve kliring an
laşmasının türkçe metninde görülen imlâ fark
ları ile tabı hataları ve tercüme farklarının tas
hihi için teati edilen notalar ile merbutu olan 
musahhah anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile İngiltere arasında, 
27 mayıs 1938 tarihinde Londrada akdedilmiş 
olan müzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasının 
türkçe metninde görülen bazı imlâ farkları ile 
tabı hataları ve tercüme farklarının tashihi hak
kında Londra Büyük elçiliği ile İngiltere Ha
riciye nezareti arasında teati edilen notalar ile 
bunların merbutu olan musahhah anlaşma met

ni kabul ve tasdik edilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — Türkiye - İngiltere ticaret ve tediye an

laşması ile melfuflarının tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Îktısad encümenleri 
mazbataları (1/336) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bir sual sor
mak istiyorum; bu kanunun esbabı mucibesin-
den anlıyoruz ki; Hükümetimiz ihracatımızın 
bir an evvel idhalâtla karşılaşmasını ve ayni 
zamanda sanayiimiz için ve istihsalâtımızın ih
racı için lâzım gelen iptidaî maddelerin zuru-
funu teğmin etmek için % 25 nisbetinde İngil-
tereden, yalnız ana vatan değil, müstemleke ve 
dominyonlarından mal getirmeği teğmin eden 
bir kayıd koydu. Bittabi bu ihtiyatkâr ve isa
betli hareketinden dolayı teşekkür ederiz. Yal
nız vaziyeti öyle görüyorum ki dört aydanberi 
ihracat ile idhalât farkı, bu kaydın mevcudiye
tine rağmen, tamamen bizim lehimize yükseli
yor. Meselâ dört ay zarfında idhalâtımız ancak 
12 -13,1 tutmuştur. İhracatımız ise 25 i geçmiş, 
hemen 26 dır. Son dördüncü ayın vaziyeti % 
18, 8, idhalâtımız, %24. 5 ihracatımız. Bu farkla 

[1] 147 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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ihracatımızın yekûnu da yüksek bir nisbette 
olduğu gibi daha bir kat yükseliyor. Binaen
aleyh Hükümete soruyorum; buna karşı bu nis-
beti tezyid emrinde bir tedbir almış mıdır? Ya-
hud çok muhtaç olduğumuz maddeleri doğrudan 
doğruya tngiltereden alabilmeği teğmin edecek 
teşebbüslere geçilmiş midir? Bu hususta lütfen 
izahat vermelerini rica ediyorum. 

HARİCÎYE E. M. M. MUZAFFER GÖKER 
(Konya)—Arkadaşımın bu kanun lâyihası 
münasebetile işaret ettikleri nokta variddir Za
manımızda siyasî ve iktisadî vaziyette istikrar 
mevcud değildir. Daha büyük ticaret anlaşma
larının bir sene için devam etmesi tasavvur edil
diği halde hâdiseler onların muntazam surette 
işlemesini imkân haricine koyacak bir takım va
ziyetler ihdas eylemektedir. Hatırı âlinizdedir 
ki İngiltere ile yapılmış bir çok ticaret anlaş
maları vardı ve daima o taraftan vukubulacak 
ihracat mukabilinde alacakların birikmesi, bu
radan oraya ihraç edilecek malın bulunmamasın-
dandı. Sonra ingiltere ile yapılan kliring ve 
hususî takas sistemi dairesinde bu vaziyetin 
hâsıl olmaması imkânı teğmin ediliyor. Sordu
ğumuz suallere Hükümetten aldığımız cevabta 
vaziyet şu suretle telâkki edilmektedir; hâdise
lerin inkişafına intizar etmek. Bu hâdiseler, 
eğer bizim oradaki alacaklarımızın yekûnu mü
temadiyen artarak arada büyük bir yükselme 
istidadı yüz gösterecek olursa yeni bir anlaşma 
ile ve yahud başka türlü işlemesi için menfaatı-
mıza uygun olan şekilde tadilât Hükümetçe der
piş edilmiştir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Efendim, 
sualimi Hükümetten sormuştum. Bununla bera
ber mazbata muharriri arkadaşımızın verdiği 
izahattan dolayı kendisine teşekkür ederim. Ala
cağımızın terakümünü beklemek ve ondan sonra 
tedbire teşebbüs etmek, bulunduğumuz vaziyete 
göre, doğru değildir. İhtiyaçlarımız şiddetlidir. 
Binaenaleyh biran evvel anlaşma yolu ile 
bu işi halletmeğe çalışmalıdır. Primler yük
sek olduğu gibi zaten yüksek olan fi
yatlara bir de navlun ve sigorta gibi zamlardan 
sonra pahalılık memlekette hazmedilemiyecek 
raddeye çıkar. Binaenaleyh, Hükümetin bu iş 
üzerinde acilen tedbir alması zaruridir zanne
derim. 

TİCARET V. NAZMt TOPÇOĞLU (Aydm) 
— Efendim, ihracatımızın % 20 bedelile serbest 
döviz ve % 25 ile de, Kanada ve Honkong müs
tesna, ingiltere imparatorluğundan eşya almak 
hakkma malik bulunuyoruz. Bu suretle tngilte-
reye yaptığımız ihracatın % 55 bedelini tahsil 
edebilmek için oradan idhalât yapmak mecburi
yetindeyiz. Bu itibarla tngilterede çok para te
rakümü mevzubahs değildir. 

HÜSNÜ KtTABOI (Muğla) — % 18 i bir 
milyon şu kadar bin liradır. Binaenaleyh arada 

% 50 ki 1 300 000 lira kadar fark vardır. Dör
düncü aym rakamlarına göre de teraküm vardır. 

TİCARET V. NAZMI TOPÇOĞLU (Aydm) 
Mayıs ayının ihtidasından 15 ine kadar takri
ben 921 bin lira ihracat, yine takriben 386 bin 
lira kadar idhalâtımız olmuştur. Buradaki 
900 küsur bin liranın % 55 i vakıa beş yüz kü
sur bin lira olmakla beraber farkın büyük ol
madığını göstermektedir. Bu itibarla şimdilik 
büyük bir teraküm olması ihtimalini görmüyo
ruz. Meğer ki, İngilterenin ihracatı tamamen 
dursun. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Normal 
zamanda ihracattan mukabil idhalâtın az olması 
büyük bir saadettir. Fakat bu gün ihracata 
mukabil idhalâtm az olması hayat pahalılığını 
artırmaktadır. Buna karşı tedbirleriniz nedir?. 

TİCARET V. NAZMİ TOPÇOĞLU (Aydm) 
— Efendim, şunu da arzedeyim ki, İngiltereye 
vaki ihracatımızın bir kısmı esasen istikrazın fa
iz ve amortismanlarına karşılık olacaktır. Ma
liyenin son yaptığı hesaba nazaran önümüzdeki 
sene bu istikrazların faiz ve amortismanları 17 
milyon lira kadar tutacaktır. 

Bunun % 60 ı İngiltereye aiddir. Binaena
leyh İngiltereye yapacağımız ihracatın bir kısmı 
esasen bu istikrazın faiz ve amortismanlarına 
gideceği için onun fevkinde olan ihracatımızın 
% 55 i fevkalâde bir mikdar değildir. Bu şartlar 
dahilinde tngilterede şimdilik büyük bir para 
terakümünden korkmamak lâzımdır. İhsan Tok-
göz arkadaşımızın buyurduklarına gelince; ha
kikaten bu gün idhalât itibarile farklı bir vazi
yette değildir. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Mesele 
budur. 

TİCARET V. NAZMİ TOPÇOĞLU (Devam
la) — Ve bu hal memleketin içerisinde bazı eş
yanın tedarikinde müşkülât doğurmaktadır. Me
selâ, demirde uğradığımız zorluk gibi. Fakat bu
nu da daha ziyade serbest dövizli memleketler
den teğmine çalışacağız. Son zamanlarda dö
viz vaziyetimiz gittikçe salah kesbetmektedir. 
Bu sene bilhassa hububat mahsulümüzün iyi bu
lunması, bize geniş mikyasta buğday ve arpa ih
racı imkânlarını vermektedir. Son yaptığımız 
satışları da nazarı itibara alacak olursak, bir 
kaç yüz bin tonluk buğday ve arpa ihracatımız 
ile döviz muvazenemizi lehimize çevirebileceği
mizi zannediyoruz. Bu teğmin edildikten sonra 
elimizdeki serbest dövizlerimizle bilhassa Ameri-
kadan kolaylıkla idhalât imkânı hâsıl olacağını 
kuvvetle ümid etmekteyiz. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakknda 
başka söz isteyen yok. Maddelere geçilmesini 
yüksek reyinize arzediyorum... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Mü
saade buyurur musunuz?. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
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HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Ar

kadaşlar, mallarımızı satamadığımız veya müş
külâtla sattığımız zamanlarda tesis ettiğimiz 
usul, bu gün mallarımızın alıcısı geniş mikyasta 
mevcud olduğu halde devam ediyor. Daha ne 
kadar yüksek fiatla mal satarsak şüphesiz fay
dalıdır. Bu cihet şayanı şükrandır. Fakat bu 
usul, idhalât mallarından prim alarak ihracata 
vermektedir, bir kısmını da Devletin döviz ih
tiyacına tahsis etmektir. Bu gün dahi yüzde 
nisbetleri indirilmekle beraber yine ayni sistem 
devam ediyor. Halbuki idhalât fiatları o ka
dar yükselmiştir ki, en hayatî malları idhal et
mek o kadar güçleşmiştir ki, idhalât eşyasından 
bir prim almak bu gün için pek isabetli bir şey 
olmasa gerektir. İhracata prim vermeğe devam 
etmek lâzım geliyorsa Hükümet ona göre ayrı 
bir tedbir düşünsün. Nazarı dikkatlerini celbet-
mek için kürsüye çıktım. Yoksa müzakere edil
mekte olan kanunda herhangi bir tadil mevzu-
bahs değildir. Bu gün idhal edilen malları çok 
güçlükle, bin bir müşkülâtla idhal etmekteyiz. 
Binaenaleyh, idhal eşyasından ihracat primini 
bertaraf edecek tedbirler almasını Hükümetten 
rica ederim. 

TİCARET V. NAZMİ TOPÇOĞLU (Aydın) 
— Efendim; harb başlamazdan evvel İngiltere 
üzerine olan ihracatımıza verdiğimiz primler 
yüzde altmış beşten fazla ve İngiltereden yapı
lan idhalât primleri de % 85 i mütecaviz idi. 
Bunlar tahminî değil, katği rakamlardır. Fran-
saya olan ihracatımıza da keza bu şekilde prim 
verilmekte idi. Bu gün bu primler yavaş ya
vaş aşağıya indirilmeğe başlanmıştır. Bu gün 
azamî idhalât primi % 56 dır. Yani İngiltereye 
tatbik ettiğimiz idhalât primi harpten evveline 
nazaran % 29 aşağı indirilmiştir. Evvelce her 
memlekete ayrı ayrı primler tatbiki işlere çok 
zorluk veriyordu, bu gün bunları yeknesak-
leştirmeğe çalışıyoruz. Bu günün azamî idhalât 
primi % 56, ihracatın, enterşanjable memleket
ler müstesna % 40 dır. İdhalât ve ihracat ara
sındaki bu fark yavaş yavaş azaltılarak bu iki 
prim birbirine takrib edilecektir. Hasan Fehmi 
arkadaşımız, ihracat primi vermenin idhalât fi-
atlarmı artırdığını söylüyorlar. Çok doğrudur, 
fakat idhalât primi verilmediği takdirde milyon
larca liralık ihracat primini ne ile ödeyeceğiz? 
Bu gün ihracata vermekte olduğumuz primi, 
dünya piyasalarının biraz yükselmiş olmasına 
rağmen, tamamen kaldırmak mümkün değildir. 
İdhalât primi verilmesin dersek bu günkü malî 
şartlar altında ihracat primini nereden verece
ğiz. 

İdhalât primini kaldırdığımız takdirde iki 
vaziyet karşısında kalacağız. Ya ihracatı dur
durmak veyahud başka bir membadan ihracata 
prim vermek. Bunun ikisini de tatbika imkân ol
madığına göre, bugüne kadar yaptığımız gibi, 

bunları yavaş yavaş aşağıya indirmek ve mem
leket dahilindeki piyasalarımız dünya piyasa
larına uyduğu zamanda bunu ortadan kaldır
maktan başka çare yoktur. 

İktisadî derdlerin bir hafta, bir ay ve hatta 
bir sene zarfında tedavi edilmesine imkân ol
madığını takdir buyurursunuz. (Doğru, doğru 
sesleri). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londarada 
imza edilen ticaret ve tediye anlaşması ile mel-

fuflarmm tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — İngiltere ile aramızda 3 şubat 

1940 tarihinde Londarda imza edilmiş olan tica
ret ve tediye anlaşması ve melfufları kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Aşağı yukarı 
bir çok ihracat eşyamızı bu mukavele ile bağ
lamış bulunuyoruz. Fakat fiyatlarda çok tefavüt 
oluyor. Gerçi muhterem vekilimizin bu hususta 
çok çalışdığını biliyorum, fakat bütün arkadaş-
larca da bu husus malûm olsun ki elbirliği ile 
çare düşünelim. 

Meselâ tiftik; bugün hariç piyasalarda 250 
kuruş ettiği halde İngiltere 150, 160 kuruş de-
yib dayatıyor. Onun için müessir bir surette 
mukavelenin eyi netice vermesinin teğminini 
Hükümetten rica ediyorum. Yoksa bu sa
mimî olarak bağlandığımız mukavelelerin 
tesiratı eyi gitmemektedir. Bendeniz bir 
kelime ile şuna temas edeyim, bilmiyo
rum başka türlü bir şey var mı? İhracat 
işlerinde prim veriyoruz, fakat bu, ihracatı teğ
min için döviz farkından başka bir şey olmasa 
gerektir. İhracat olmasa dövizi nereden teğmin 
edeceğiz? îdhalâtı ne ile yapacağız? İşte bu dö
viz farkları idhalâtı teğmin etmektedir. Kese
mizden bir şey verdiğimiz yoktur. Bunu nazarı 
dikkatinize arzetmek istiyorum. 

MADDE 3 — Bu kanunu tatbika İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

Evvelki lâyihaya rey vermiyen arkadaşlar 
var mı? Lütfen reylerini versinler. Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 
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5 •— Ereğli kömür havzasındaki ocakların bir

leştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve İktısad, 
Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/290) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

ÎBRAHÎM ETEM BOZKURT (Zonguldak) 
— Kömür ocakları işletmelerinde sekiz yıl ça
lışmış ve kömür havzası işlerile on beş yıl ya
kından alâkadar olmuş bir arkadaşınız sıfatile 
(Ereğli kömür havzasındaki ocakların devletçe 
işlettirilmesi hakkındaki) kanun lâyihası üzerin
de bir kaç söz söylememe müsaadenizi dilerim. 

A - Ereğli kömür havzası maden ocakları
nın birleştirilerek bir elden idaresi düşüncesi 
bu son günlerin mahsulü değildir. Kömür istih-
salâtmın beş milyon tona çıkarılması için alına
cak tedbirler arasında vekâletçe beş altı yıl önce 
tedkikına başlanmış bir mevzudur. Bu tedkikat, 
havza faaliyeti üzerinde derhal tesirini göster
miş ve ocaklarda yeni tesisat ve esaslı ihzarat 
işlerinde bir intizar ve tereddüd devresi açmış
tır. Bu yüzden şirket olsun ferd olsun her ma
denci mübrem tesisatları dahi vücude getirirken 
âtisini emniyet altında görememiş ve teşebbüs
lerini mümkün olduğu kadar muvakkat mahi
yetten ileri götürmemeğe itina etmek mevkiinde 
kalmıştır. Bunun zararı da her geçen yılda bir 
kaç yüz bin ton daha fazla kömür istihsal ede
bilmek imkânlarını ortadan kaldırmış olmakla 
tecelli etmiştir. Bu bir kaç yüz bin tonun her 
geçen yıl için ifade ettiği mâna ve kıymet bir 
buçuk milyon liradır. Sayın değerli Başveki
limiz Refik Saydamın Hükümeti bu kanunla bu 
devreye son vermiş oluyor ve tebrike değer bir 
iş başarmış bulunuyor. Bendeniz bir havza me
busu sıfatile kendilerine teşekkürlerimi ve min
netlerimi yüksek huzurunuzda arzetmeği bir 
vecibe telâkki ettim. 

B - Şimdi bu kanunun vücuduna ihtiyaç 
gösteren sebebler üzerinde kısaca durmak iste
rim. Ancak bu sebebleri arzetmeden önce, va
ziyetin daha iyi kavranmasına ve üzerinde fi
kir ve mütalea yürütülmesine medar olacağı
nı düşünerek gerek maden mmtakalarınm 
(mevkilerinin) ve gerek bu mevkilerde ocak
ları işleten şirket ve ferdlerin istihsalât nis-
betleri hakkında kısaca malûmat vermeği fay
dalı gördüm. Şöyle ki : Ereğli kömür havza
sındaki maden ocakları topluluk durumları 
)akımmdan altı mıntakaya dağılmış ve ayrıl-

nıîîpJmlunmaktadır. 1 - Gelik mıntakası, 2 - Ki-
limtöC mmtakası, 3 - Zonguldak mıntakası, 
4 - Ksı̂ zlu mıntakası, 5 - Ereğli mmtakasr, 
6 - Amasra mmtakası. 

Bunlardan Gelik mıntakasındaki ocaklar 
tamamen Devlete aid olub Etibank tarafından 

[1] 153 sayılı basfnayazı zabtın sonundadır. 
— 2X7 — 

işletilmektedir. Kanunun bu mıntaka ile bir 
alâkası yoktur. Şu ciheti de ilâve edeyim ki, 
kömür serveti itibarile burası havzanın en zen
gin bir mmtakasıdır. Lâkin istihsalâtı, umumî 
ıstihsalâta nisbetle 1939 da % 16,13 tür. 

Amasra mıntakasındaki ocaklar çok zaman
dan beri faaliyette değildir. 

Zonguldak mıntakasındaki ocakların istih
salâtı % 25,35, 

Kilimli mıntakasındaki ocakların istihsalâtı 
% 17,80, 

Kozlu ocakları istihsalâtı % 29,24, 
Ereğli ocakları istihsalâtı da % 11,48 dir. 
Bu dört mıntakada Devlete ve şirketlere 

aid mühim ocaklar bulunduğu gibi münferid 
vaziyette kalmış, ferdlere aid ocaklar da var
dır. 

Âmiller itibarile istihsalât nisbetleri de 
şöyledir : Umumî istihsalâtın; Ereğli kömürle
ri işletmesi % 28,77 sini, iş bankasına aid dört 
şirket % 44,17 sini, Türk kömür madenleri şir
keti de % 13,25 ini ve şu halde Devlet ve şir
ketler, umumî istihsalâtm % 86,19 unu ve 
Türk madencileri de geri kalan % 13,81 ini 
yapmaktadır. 1939 yılı tuvenan istihsalâtı da 
1938 yılı istihsalâtmdan (103 440) ton fazlasi-
le (2 696 397) tondur. Şimdi sebeblere geçe
lim: 

1 - Yukarıda saydığımız mmtakalardan bil
hassa Kilimli, Zonguldak, Kozlu mmtakaların-
da şirketlerle şahısların imal hakkını haiz bu
lundukları ocaklarla bazı kömür damarları di
ğerlerinin imal hududlan içinde kalmıştır. Bu 
da vaktile hududlarm fennî olarak tesbit edil
memiş olmasından ileri gelmiştir. Bu yüzden 
bu gibi damarlardan bazılarının işletilmesi fu
zulî masrafı mucib olacak tesisata ihtiyaç gös
termekte ve bazılarının kömür serveti ayrı te
sisat vücude getirmeğe değecek mikdarda bu
lunmamakta ve bir kısmı da işletilmesi imkân
sız bir hale girerek kömür servetleri heder ol
maktadır. Halbuki bu gibi damarların, hudud
lan içine düşmüş bulunduğu âmiller tarafın
dan mevcud tesisatlarile az masrafla verimli 
olarak işletilmesi kolaydır. 

2 - Diğer bir sebeb de şudur : Muhtelif şir
ketlere aid olub halen ayrı ayrı tesisatlarla iş
letilmekte bulunan ocaklardan bir çoğunun 
kurulacak birer tesisatla çalıştırılması imkânı
nın mevcud bulunmasıdır. Bu takdirde işletme 
masraflarında oldukça mühim bir tasarruf el
de edilerek maliyet fiati düşürülmüş olacaktır. 

3 - Bir üçüncü mühim sebeb de, birleştiril
mesi zarurî görülen bu ocakların tam verim 
kabiliyetini elde edebilmek, yüksek takatte 
tesisatlar vücude getirilmesine ve bu da en 
aşağı kırk, elli milyon lira gibi büyük bir ser
mayeye tevakkuf etmektedir. Rizikosu fazla 
olan maden işlerine bu kadar mühim bir ser-
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maye tahsisine, bizde ancak Devlet kudreti taal
luk edebilir. 

Şurada bu ciheti de arzedeyim ki, ocakları 
birleştirib Devlet eline vermekle istihsalâtımı-
zın bir kaç yıl içinde dört beş milyon tona çı
kabileceğini timid etmeyelim. Birleştirmek; 
yalnız her yıl görülen normal istihsal artışının 
biraz fevkinde bir istihsal teğmin edebilir. 
Bir gaye edindiğimiz beş milyon ton istihsalâtı 
ancak daha yüksek kabiliyette tesisat vücude 
getirmekle bir kaç yıl içinde teğmin edebili
riz. Havzada mevcud bu günkü tesisat üç buçuk 
milyondan fazla istihsalâta müsaid görülmemek
tedir. 

Burada bir sual varid olabilir. Ereğli kömür 
havzasmda, bu kadar mühim bir sermayeyi kar
şılayabilecek kadar kömür serveti var mı?. 

Arkadaşlar; şimdiye kadar yörütülmiş ima
lâtın verdiği neticeler ve jeoloji tedkikat ve 
malûmat havzada iki milyar ton kömür cevheri 
bulunduğunu tesbit etmektedir. Ancak deniz 
seviyesinden aşağı 250, 400 rakamına kadar bu
nu vizibl olarak katği bir kıymet ifade eden 
mikdarı (400) milyon tondur. Bu mühim ser
vetin, ne kadar sermaye tahsisine müsaid ola
bileceğinin takdiri sadedinde söz söylemeği 
zaid telâkki ederim. 

Bütün bunlardan sarfınazar memleketin ih
tiyacı bakımından kömür istihsalâtmıızı, normal 
artışların çok fevkinde artırmak zarureti karşı
sındayız. Şöyle bir kaç yıllık iç ve dış pazarlara 
imraratımızı gözden geçirdiğimiz takdirde bu 
zarureti daha açık görebiliriz. 

îmrarat 1935 dahile 963,159 harice 749,960 
ton, 

1936 dahile 967,781 harice 570,868 ton, 
1937 » 1,177,868 » 327,123 ton, 
1938 » 1,249,246 » 355,849 ton, 
1939 » 1,521,413 » 202,115 tondur. 
Bu rakamlar yurdda istihlâk ettiğimiz kö

mürün artış mikdarmı göstermektedir. 1939 da 
demir ve çelik fabrikalarımız (112,119) ton kö
mür almıştır ki, iç pazarlarımıza vaki olan imra-
rat mikdarı içindedir. Halbuki bu fabrikaların 
yıllık ihtiyacı (450,000) tondur. Şu faalde 1940 
yılmda, harice sattığımız kömür de dahile tah
sis edildiği ve her seneki normal artış mikdarı 
da hesaba katıldığı takdirde istihsalâtımızın 
yurd ihtiyacını karşılayabileceği meşkûk kal
maktadır. Milyonlarca ton kömür servetimiz 
dururken hariçten kömür idhali mevkiinde kal
mak her halde çok acı bir aMbettir. Üstelik bi
zim için ingiliz ve alman kömürlerile daima re
kabet imkânları mevcud olan ve yülardanberi 
tutunduğumuz Akdeniz piyasasını da terk etmek 
mecburiyeti karşısındayız?. Akdenizde yalnız 
italyanların on iki milyon ve yunanlıların üç 
dört milyon ton kömür ihtiyaçları vardır. Ve bu
nun bir lösmını olsun en ucuz ve en çabuk ola
rak teğmkı edebilecek imkânlara malik bulunu

yoruz. îşte yalnız bu zaruret bile, bizleri acele 
ederek biranevvel istihsalâtmıızı çok artırabile
cek yollar araştırmağa sevketmek için kâfidir. 
Hükümetimizin bu yolda daha başka esaslı ted
birleri almakta «Bittabi vaziyetin verebileceği 
imkân dahilinde» gecikmiyeceğinde şüphemiz 
yoktur. Maruzatım umarım ki, kömür ocakları
nın birleştirilerek tek elden idaresi lüzumu üze
rinde fikirlerde bir şüphe bırakmamış olacaktır. 

Kanunun heyeti umumiyesi Devletin ve ocak 
âmillerinin haklarını oldukça sıyanet eden hü
kümleri ihtiva etmektedir. Burada da yalnız bir 
noktaya temas etmeden geçemeyeceğim. O da 
şudur : 

Şirketlere aid ocakları satın alarak birleşti
rirken münferid vaziyette kalan Türk madenci
lerine aid ocakların da Devletçe şimdiden alınma
sında bir fayda görmediğimi duyduğum endişe 
dolayısile belirtmek isterim. Çünkü cevher ih
tiyatlarına göre tesisatları pekte noksan olma
yan bu ocakların Devletçe alınmasile senelerce 
daha kuvvetli tesisatla teçhizine imkân elver-
meyecektir. Bunlardan bazılarının verimi, ka
biliyeti itibarile daha yüksek takatta tesisata 
ihtiyacı yoktur. Veya yeni tesisat bedelini kar
şılayacak kadar serveti yoktur. Daha yüksek 
takatta tesisata verimile de müsaid olanlara di
ğer çok zengin ocaklardan sıra gelinceye kadar 
bir çok yıllar geçecektir. Bu yüzden istihsalât-
ları mikdarmı artırmak imkânı bulunmayacak 
ve belki de şimdiki istihsalât haddini muhafaza 
etmek kabil olamayacaktır. Fazla olarak Dev
let elinde masarifi umumiye de biraz artacaktır. 
Şu halde istihdaf edilen gayeler - ki istihsalâtı 
artırmak ve maliyet fiatmı düşürmektir - . Bu 
gibi ocaklarda teğmin edilemeyecektir. Bilhas
sa kömüre ihtiyacımızın çok şiddetli bulunduğu 
bu nazik zamanlarda velev cüzî olsun istihsalât 
artımında bir sarsıntıya meydan verebilmekten 
sakınılması lüzumunu yüksek nazarlarınız da kı
saca tebarüz ettirmeği vazife bildim. 

Son söz olarak bir noktaya daha temas ede
ceğim. Tahammülümüzü aşmış olmakla beraber 
faydalı gördüğüm için müsaadenizi dileyorum. 

Havzada istihsalâtın hatta normal haddini 
dahi muhafaza edebilmek için maden işletmesi
nin esaslı üç unsuru üzerinde titizlikle ve daimî 
bir itina ile durmak lâzımdır. Bunlar da 
1 - Amele işi, 2 - Direk işi, 3 - Ocaklara aid 
malzeme işidir. Bunlardan : 

Amele işi, çok muhterem Başvekilimiz Refik 
Saydamın ve Sayın îktısad vekilimiz Hüsnü 
kırın vaziyete nüfuz ederek iş mükellefiyetini 
tatbik tedbirini zamanında almış olmalarib* şim
dilik halledilmiş sayılabilir ve görüyörujı fcj, 
iş mükellefiyeti kömür havzasında mhıvaffakı-
yetle tatbik edilmekte ve yürümekledir. Bu isa
betli tedbirlerinden dolayı keneflerine yüksek 
huzurunuzda bir kere daha teşekkürlerimi sun
makla yerinde bir vazifeahi yapmış oluyorum. 
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Bilhassa kıs mevsiminde \ sarf edilecek maden I 
direkleri stokunu şimdide» bu mevsimde ihzar 
edebilmek için müessir tedbirler alınmasına lü
zum ve ihtiyaç vardır. \ 

Bunları şurada kısaca tejbarüz ettirmekten 
maksadım, ocakların direk jve malzeme fıkda
nından dolayı her zaman faaliyetlerini tatil za
ruretinde kalabilmeleri ihtimalinin mevcud bu
lunmasıdır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi geçen 
yılda direksizlik yüzünden bu ihtimaller bir kaç 
defa çok yaklaşmış ve şevki tesadüfle bertaraf 
edilmiştir. 

Maruzatıma burada nihayet verirken hepini
zi derin hürmetlerimle selâmlarım (Alkışlar). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ereğli kömür havzasındaki ocaklarm Devletçe 
işletilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Ereğli kömür havzası dahilinde
ki kömür ocaklarının tamamının veya bir kıs
mının Devletçe işlettirilmesine karar vermeğe 
icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. I 

Bu ocakların Devletçe işlettmîmesi zamanı 
bir defaya mahsus olmak üzere kararname ile 
tesbit ve ilân olunur. 
i BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş-

I MADDE 2 — Birinci madde mucibince veri
len kararın ilânından sonra Zonguldak mmta-
kası îkıısad müdürlüğü tarafından imtiyaz ve 
imal ruhsat tezkeresi sahihleri namına ocakla
rındaki mesul müdürlere ikişer mümessil inti
hab edilerek bunları üç gün içinde Zonguldak 
mmtakası iktısad müdürlüğüne bildirmeleri 
tebliğ olunur. Bu müddetin hitamında mümes
silin intihab edildiği bildirilmez veya intihab 
olunduğu bildirilen mümessiller üçüncü madde
de yazılı işlerin görülmesi için davet olundukla
rı toplantıya gelmezlerse, mezkur müdürlüğün 
müracaatı üzerine Zonguldak vilâyetinin en yük
sek dereceli hâkimi bu mümessilleri tayin eder. 

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

MADDE 3 — İkinci madde mucibince inti
hab veya tayin edilen mümessiller iktısad vekâ
letinin ayni sayıda tayin edeceği mümessillerile 
birlikte ocaklardaki menkul ve gayrimenkulle-
rin mikdar ve hali hazır vaziyetlerini gösteren 
bir zabıt varakası tanzim ederler. 

imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sahihleri 
mesul müdürleri tarafından müntahab veya hâ
kim tarafından tayin edilen mümessiller yuka-
rıki fıkrada yazılı zabıt varakasının tanzimi | 
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I için mmtaka îkıısad müdürü tarafından yapıla

cak tebliğ üzerine en çok bir hafta içinde işe baş
lamaları lâzımdır. 

işe başladıktan sonra on beş gün içinde za
bıt varakalarının tanzimi mecburidir. Zabıt va
rakaları üç nüsha olarak tanzim edilib bir nüs
hası alâkalı zat veya müesseseye, bir nüshası 
Ereğli kömürleri işletme idaresine ve bir nüs
hası da îkıısad vekâletine gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4 — Zabıt varakalarının üçüncü 
madde mucibince Ereğli kömürleri işletme ida
resine tevdiini takib eden ay başından itibaren 
bu idare ocaklara ve bütün müştemilât ve tefer
ruatına vazıyed eder. 

Birinci fıkra mucibince Ereğli kömürleri iş
letme idaresinin el koyduğu tarihten itibaren 
imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sahihlerinin 
müstecirlerin ve intifa hakkı sahihlerinin ocak
lar ile alâkası kesilmiş olur. 

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

MADDE 5 — Zabıt varakalarile tesbit edi
len ocaklardaki menkul ve gayrimenkullerin 
kıymetleri ikisi îktısad vekâletinden tayin edi
lecek ve ikisi Ocak mesul müdürleri tarafın
dan intihab edilecek dört mümessil tarafın
dan takdir olunur. 

ikinci maddede yazılı zabıt varakası tanzi
mi işi için mümessil intihabı hakkındaki teb
liğ ile beraber kıymet takdiri için de bir ay 
içinde iki mümessil seçilmesi Ocak mesul mü
dürlerine bildirilir. Bu müddet zarfında me
sul müdürler mümessil intihab etmezler veya 
intihab edildikleri halde kıymet takdiri için 
birbirini müteakib üç toplantıya gelmez, ya-
hud gelemiyecek mümessil yerine üç gün için
de yeni bir mümessil seçilmezse mmtaka îktı
sad müdürünün müracaati üzerine bu mümes
siller de mahallin en yüksek dereceli hâkimi 
tarafından tayin olunur. 

Kıymet takdiri işi vekâlet ve mesul müdür
lerin tayin ve intihab edeceği dört mümessil
den, teşekkül edecek komisyon tarafından ya-
pılıi-. Komisyonlar dört mümessilin huzurile 
.toplanırlar ve kararlarını ekseriyetle verirler. 
Komisyonlar el koydukları işleri altı ay için
de intaç ederek karara bağlamağa mecbur
durlar. Verilecek kararların birer nüshası îk
tısad vekâletile alâkalı zat veya müesseseye 
tebliğ olunur. Altı ay içinde karara bağlan-
mıyan işler altıncı maddede yazılı hakem he
yetine tevdi olunur. Komisyon kararları aley
hine bu kararların tebliği tarihinden itibaren 
bir ay içinde altıncı maddede yazılı hakem he-
yetine itiraz olunabilir. Bu müddet içinde iti-

1 raz edilmeyen komisyon kararları katğidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. I 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Hakem heyeti, temyiz mahke

mesi birinci reisile Devlet şûrası ve Divanı mu
hasebat reislerinden teşekkül eder. 

Reislerinden birinin mazereti bulunduğu tak
dirde mensub oldukları heyetlerin daire reis
lerinden veya azalarından kendilerinin seçecek
leri birer zat hakem heyetine dahil olur. Hakem 
heyeti vukubulan itirazları ve beşinci maddeye 
göre kendilerine tevdi olunan işleri en kısa bir 
zamanda tedkik ederek karara bağlar. 

Hakem heyeti tarafından yapılan tedkikler-
de Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 529 
ncu maddesi hükmü müstesna olmak üzere tah
kime müteallik hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Kıymet takdirinde, sekizinci 
maddede yazılı olan tesisatın irad ve amortis
manları hariç olmak üzere; yıkama tesisatı da 
dahil olduğu halde madenlerin bilcümle tesisatı 
ile işletmeye mahsus demirbaşlar için maden iş
letmesinden teğmm edilecek safî kâr ve amor
tismanlar yekûnu esas tutulur. Safî kâr, bilan
çolarda görünen safî kârdan başka Etibanka 
ödenmesi iktiza eden icar bedellerini de ihtiva 
eder. 

Normal işletme halinde bulunan ve cevher 
ihtiyatlarına göre istihsal mikdarını azaltmadan 
bu işletmeyi en az yirmi sene idame edebilecek 
olan madenlerde safî kâr ve amortismanlar ye
kûnu olarak kıymet takdirine takaddüm eden 
son beş sene vasatisi alınır. 

Normal işletmesinin beş senelik mazisi olma- | 
yan madenlerde safî kâr ve amortismanlar ye- I 
kûnu mevcud işletme neticeleri nazara alınmak 
suretile istihsal kabiliyetleri ve maliyet fiatlan. 
takdir edilmek ve satış fiatı olarak kömürün 
dörtte üçü iç, dörtte biri dış piyasaya sevkedil-
diği farzile 1939 senesi temmuz ayma mahsus 
resmi nisbî cedvellerine esas tutulan hamule fi-
atları alınmak suretile tesbit olunur. İkinci ve 
üçüncü fıkralar mucibince tesbit edilmiş senelik 
kârın yedi misli madene kıymet olarak kabul 
olunur. 

Madenin ömrü yirmi seneden az olduğu tak
dirde kıymet; yerine göre ikinci veya üçüncü 
fıkralar mucibince tesbit olunacak safî kâr ve 
amortismanlar yekûnu, yüzde 14 iskonto haddi 
ve madenin devamı müddeti üzerinden hesab 
olunacak resülmalden ibarettir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Santrallar, kok, sömikok, bri
ket fabrikaları gibi tesisatın ve bunların tefer
ruat ve müştemilâtının, bilûmum meskenlerin 
ve içtimaî tesisatın ve bunlara müteferri men- ) 
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! küllerin kıymetlerini^ tesbitinde defter kıymet

leri esas tutulur, j 
Defterlerde kıyameti hazırası mukayyed ol

mayan veya defter kıymetleri vaziyetlerile nis-
betsiz derecede yüksek görünen tesisat için tak
dir tarihindeki te^îis veyahud satın alınma fia-
tmdan normal amortismanlar çıkarılmak veya 
tesisatın bakım vaziyetleri ve bu günkü halleri 
nazara alınmak suretile kıymet takdir olunur. 

BAŞKAN — "Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 - - Depo ve mağazalarda mevcud 
yedek alât ve malzemeye faturaya müstenid 
maliyet fiatları üzerinden, direk stoklarına tak
dir tarihindeki piyasaya göre kıymet takdir 
edilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Üzerinde icar veya intifa 
hakkı teessüs etmiş olan madenler için takdir 
edilen kıymetten, hilâfına mukavelelerinde sa
rahat olmadıkça mağaza mevcudlarile ve stok 
halindeki işletme malzemesine karşılık teşkil 
eden kısrfli müstecire aid olmak üzere bakiyesi 
mukaveleJerindeki esaslar dairesinde imtiyaz 
veya imal ruhsat tezkeresi sahiblerile müstecir-
ler ve intifa hakkı sahihleri arasında taksim 
edilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiy en
ler ,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Dokuzuncu maddede yazılı 
eşya bedelleri kıymet takdiri muamelesinin kat-
ğileşmesini müteakib peşin olarak ödenir. 

I Birinci fıkra haricinde takdir edilecek kıy-
I metler mukabilinde hak sahiblerine Hazinece 

% 5 faizle bono verilir. Faiz, dördüncü maddede 
yazılı vazıyed tarihinden itibaren hesablanır. 
Takdir edilecek kıymetlerin itiraz edilmeyen 
kısmına aid bonolar altıncı madde hükmüne 
tevfikan yapılacak itiraz neticesi beklenmeksi
zin derhal verilir. 

Bonolar takdir muamelesini takib eden malî 
sene ibtidasmdan itibaren Maliye vekâleti büt
çesine konacak tahsisatla on sene içinde ve on 
müsavi taksitte itfa olunur. 

Bu madde hükmüne tevfikan bedeli Ödene
cek kıymetler işletme idaresinin sermayesine 
ilâve edilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiy en
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Ereğli kömürleri işletme ida
resinin çalışması için lüzumlu olduğu Iktısad 
vekâletince tasdik edilen arazi ve binalardan 
eşhasa aid olanlar 3710 numaralı kanun hüküm
leri dairesinde istimlâk edilir. 

Hazineye aid bina ve arazi Maliye ve îk-
I tısad vekâletlerile Ereğli kömürleri işletmesi 
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idaresi tarafından intihab edilecek birer kişi
den mürekkeb komisyon tarafından takdir edi
lecek bedel mukabilinde mezkûr işletmeye tem
lik edilir. Komisyon kararları katğidir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 3444 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinde gösterilen maden sütunlarına aid 
bedel tarifeleri îktısad ve Ziraat vekâletlerince 
müştereken tesbit olunur. 

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

MADDE 14 — Bu kanunun tatbiki dolayı-
sile yapılacak bilûmum nakli mülkiyet ve fe
rağ muameleleri her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

Bu kanun mucibince mülkiyeti nakloluna
cak gayrimenkullerin taviz bedelleri fariğle
re verilecek bedellerden ayrılarak Maliye ve
kâleti tarafından bir defada ödenir. 

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

MADDE 15 — Hakem heyetinin tedkik ede
cekleri işlerden dolayı ücret verilmez. Ancak 
bu tedkikatın istilzam edeceği zarurî masraf-
larile harcırahları ve bu kanunun tatbikatının 
icab ettireceği diğer masraflar umumî hüküm
lere göre Etibank tarafından tesviye edilir. 

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

MADDE 16 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 17 — Bu kanunun hükümleri İcra 
Vekilleri Heyeti tarafından icra olunur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katği-
si hakkındaki kanun lâyihasına (286) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır, kanun (286) 
reyle kabul edilmiştir. 

Celsenin başında müstaceliyetleri kabul 
edilen 163 ve 161 sayılı lâyihaların tevzii üze
rinden lâzımgelen müddet geçmemiştir. (Bu 
gün müzakere edelim sesleri). Bu gün müza-

, kere edilmelerini reyinize arzediyorum. Kabul 
i edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6' — 472, 2395 ve 2731 sayılı kanunların ta
diline dair kanun lâyihanı ve îktısad, Gümrük 
ve inhisarlar, Adliye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/338) [1] 

[1] 163 sayılı basmayazı zabtın sonundadır 
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BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

23^5 ve 2729 sayılı kanunların tadili hak
kında kanun 

j 

MADDE 1 — 2395 sayılı kazanç, vergisi ka
nununun 3 ncü maddesinin 19 ncu fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

19 - Ecnebi Devletlerin Türkiyede bulunan 
elçi, maslahatgüzar ve konsolosluklarile ma
iyetlerinde çalışan memur ve müstahdemleri
nin ve Türkiyede resmî bir vazifeye memur 
edilen veya tahsil gören ve istihkakları men-
subj oldukları Devlet umumî bütçesinden ve
ya jhususî idare veya belediye bütçelerinden 
ödenen memur ve müstahdemlerle talebenin 
maaş, ücret ve tahsisatları. 

{Mütekabiliyet şartile ve bu sıfatlarından 
dplfiyı), 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul! edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 4 ncü maddesi
ni^ 1 numaralı bendinin (D) fıkrası aşağıda
ki |şekilde değiştirilmiştir: 

i D - Hususî ve adi şirketlerde mükellef, şir
keti idare eden şahıstır. 

Şirketi idare eden şahıslar müteaddid ol
duğu takdirde şirket namına tarholunacak 
vetgi ve cezaların tamamından bunların her 
biıfi müteselsilen mesuldürler. 

! Şirketi şeriklerinden biri idare ettiği ve bu 
şefik hakkında yapılan takibat kısmen veya ta
mamen semeresiz kaldığı takdirde aranan mik-
dajrdan diğer şerikler mütesaviyen mesuldür
ler. Ancak ceza zamları yalnız şirketi idare 
edjen şerikten istenebilir. Şirketin idaresi, se
ri^ olmıyan bir şahsa tevdi edildiği ve bu şa-
hıjs hakkında yapılan takibat kısmen veya ta
mamen semere vermediği takdirde vergi ve 
cezalar, şerik olanlardan mütesaviyen alınır. 

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

MADDE 3 — Ayni kanunun 6 ncı maddesi
ne aşağıdaki (4) numaralı fıkra eklenmiştir: 

4 - Yukariki 1 ve 2 numaralı fıkralarda yazı-
lıl şirket ve müesseselerin hakikî şahıslarla bir
leşerek kuracakları hususî veya adi şirketler. 

I BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 11 nci maddesi-
rie aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Beyannamelerine bilanço ve kâr ve zarar he
sabı raptetmek mecburiyetinde olan mükellef
ler, beyannamenin taallûk ettiği hesab devresi 
içinde amortismana tâbi tuttukları kıymetler ile 
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her birine tatbik ettikleri amortisman nisbetini 
ve o devreye kadar amorti ettikleri kıymet mik-
darile o devrede amorti ettikleri mikdarı ve ka
lanı müfredatlı olarak gösterecek bir cedvel ile 
mezkûr hesab devresi de dahil olmak üzere, o ta
rihe kadar safi kârlarından ayırdıkları ihtiyat 
akçelerinin her seneye aid mikdarlarmı ve bun
lardan vergisi verilmiş ve verilmemiş olanlarını 
ayrı, ayrı gösterecek diğer bir cedveli de raptet
mek mecburiyetindedirler. 

Yukarıda yazılı amortisman ve ihtiyat akçe
sine aid cedvellerin yerine, bu cedvellere derce-
dilecek malûmatı göstermek üzere hususî bir 
defter tutmak isteyen mükelleflerin bu talebleri 
kabul olunur; bu takdirde kendilerinden ayrı
ca cedvel istenilmez. Beyannamelerine yukarı
da yazılı cedvelleri raptetmeyenlerin veya def
ter tutmak talebinde bulunub da defter tutma
yanların vergilerine % 50 zam yapılır. 

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

MADDE 5 — Ayni kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

11 nci madde mucibince verilecek bilançola
rın tanziminde aşağıdaki hükümlere riayet olu
nur : 

1 - Mevcudat ve matlubat kısmında. 
A) Bina, arazi, alât, edevat ve makinalar, 

mobilye ve demirbaş eşya gibi maddî ve ihtira 
beratı ve diğer beratlar (eshamlı şirketlerde te
sis ve taazzuv masrafları) gibi gayrimaddî kıy
metler maliyet bedeli üzerinden yazılmak lâzım
dır. Şirketlere aid gayrimenkuller teşebbüste 
kullanılmasalar dahi bilançoya idhal olunur. 
Binaların tevsii ve vapurların tertibatının tan
zimi gibi teşebbüsün inkişafına yarayan tesisat 
bedelleri taallûk ettikleri kıymetlere zammolu-
nur. Bunların dışında kalan tamir ve idame mas
rafları umumî masraflara geçirilir. 

B) Kasada veya cari hesablarda mevcud ec
nebi paraları ve borsada kayidli esham ve tahvi
lât, ticarî yılın hitamından evvelki son borsa fi-
atı üzerinden hesab olunur. Bu takdirde fazla 
veya noksan kıymetler kâr ve zarar hesabına 
naklolunmak lâzımdır. Borsada kayidli esham 
ve tahvilâttan her hangi birinin kıymetinde hu
sule gelen tenezzülün muvazaalı olduğunun isba-
tı halinde bunların alış bedelleri bilançonun tan
zimine esas ittihaz olunur. Borsada fiati olma
yan ecnebi paralarile borsada kayidli olmayan 
esham ve tahvilât alış bedelleri üzerinden kay
dolunur. 

Tevdiat ,kefalet akçeleri, temettü hissesine 
mahsuben verilen para, gelecek yıllara aid ola
rak verilen kira ve sigorta masrafları gibi mas
rafların beyannamenin taallûk ettiği ticarî 
yıla aid olmayan kısmı, teğminat ve depozito ak
çeleri aynen kaydolunur. 

C) Alacak senedleri üzerinde yazılı kıymet

lerle geçirilir. Ecnebi parası üzerinden olan bu 
gibi senedlerle hesabı cari olacakları ticarî yılın 
hitamından evvelki son borsa fiatları üzerinden 
kaydolunur. Arada fark varsa kâr ve zarar he
sabına geçirilir. 

Alacak senedleri ve hesabı cari alacakları 
borsada fiatı olmayan ecnebi paraları üzerinden 
müesses ise bunların kıymeti, ecnebi parasının 
borsadan bildirilecek kıymetine göre hesab olu
nur. Alacak senedlerinin bu suretle teayyün 
eden kıymetine göre ticarî yıl sonundan vâde 
tarihine kadar olan müddet için hesablanacak 
müteamel iskonto farkı bilançonun düyunat kıs
mında hususî bir hesabda gösterilebilir. 

D) Stok emtia maliyet fiatı üzerinden geçi
rilir. (Emtiada maliyet fiatı mubayaa fiatma, 
o mal için mağaza ve depoya girinceye kadar 
ihtiyar edilen masrafların ilâvesile hâsıl olan fi-
attır). 

Fabrika ve imalâthanelerde imal edilen mad
deler de maliyet fiatı üzerinden yazılır. (İma
lâtta maliyet fiatı iptidaî maddelerin mubayaa 
fiatile nakliyat ve fabrikaya kadar olan sair 
masraflardan ve el işi ücretlerinden ve umumî 
masrafların o mala isabet eden kısmından iba
rettir.) 

Münhasıran yangın, zelzele, seylâb gibi fev
kalâde hâdiseler neticesi olarak kıymetleri aza
lan veya çürüyüb bozulan sigortasız mallar için 
ekspertiz yapılmak şartile kıymet azalması ka
bul edilir. Bu ekspertiz mükellefin varidat dai
resine müracaatı üzerine yapılır. Böyle bir mü
racaat vukuunda mahallin en büyük mülkiye 
âmiri tarafından, mahallî ticaret odasından 
yoksa belediyeden alınacak bir liste üzerinden 
üç eksper seçilir. Bu eksperler hesab mutahas-
sısı kullanılan yerlerde bu mutahassıslarm ve 
bulunmayan mahallerde varidat müdür veya 
tahakkuk memurlarının huzurile tedkikat yapa
rak raporlarını verirler. Bu heyetin kararları 
idare ve mükellef için katği olub aleyhine iti
raz, temyiz ve idarî dava yollarına müracaat 
edilemez. 

E) Meşkûk alacaklar, hususî bir hesabda 
gösterilir. (Bir alacağın ödenmesi lâzımgeldiği 
tarihten ve vadesi uzatılanlar da son vadenin 
hitamı tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş 
iken tahsil edilmemiş bulunması halinde bu ala
cak meşkûk sayılır. Bu gibi alacaklar kâr ve 
zarar hesabına zarar kaydedilebilir. Sonradan 
tahsil edilenler tahsil edildiği yılın kâr ve zarar 
hesabının kâr sütununa kaydedilmek lâzımdır.) 

II - Düyunat kısmında : 
A) Sermaye hesabı bulunur. Sermaye ticaret 

sicilline kayidli mikdardan noksan olamaz. 
Eshamlı şirketlerde sermaye, hisse senedleri 

bedellerinden tahsil edilmiş olan kısımdan iba
rettir. 

B) Şirketlerin çıkardıkları tahvilât üzerinde 
yazılı kıymetlerle gösterilir. Bu tahvilât ticaret 
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yılı içinde üzerinde yazılı kıymetlerden eksik ve
ya fazla olarak itfa edilmiş olursa aradaki fark 
kâr ve zarar hesabına geçirilir. 

C) Hakikî bir borca tekabül eden bütün borç 
senedlerinin henüz ödenmeyenleri, üzerinde ya
zılı kıymetlerle gösterilir. Ecnebi parası üze
rinden olan bu gibi senedlerle mevcud hesabı 
cari borçları ticarî yılın hitamından evvelki son 
borsa fiatları üzerinden kaydolunur ve arada 
fark varsa kâr ve zarar hesabına geçirilir. Bor
sada fiatı olmayan ecnebi paraları üzerinden 
müesses borç senedleri ile hesabı cari borçları 
ecnebi parasının borsadan bildirilecek kıymetle
rine göre hesablanır. 

D) Tescil edilmiş sermayenin, (Şirketlerde 
tediye edilmiş sermayenin) dörtte birine baliğ 
oluncaya kadar safi kârdan % 5 ihtiyat akçesi 
ayrılabilir. 

imtiyazlı şirketlerce mukavelenamelerinde 
yazılı had dahilinde ayrılacak ihtiyat akçesi ka
bul olunur. Şu kadar ki, ihtiyat akçeleri yekûnu 
tediye edilmiş sermayenin dörtte birini geçerse 
fazlası kâra ilâve olunur. 2999 sayılı bankalar 
kanununun 31 nci maddesine tevfikan kanunî 
ihtiyatlarından maada bankaların safi kârların
dan ayıracakları % 5 1er, bilançonun düyunat 
kısmına geçirilebilir. 

E) Tesviyesi derdest tazminat karşılığı olan 
haşaratı muallâkaya mahsus ihtiyat akçesile mu-
hataratı cariyeye mahsus ihtiyat akçesi (hayat 
sigortalarında riyazî ihtiyat). 

(Cümlesi ertesi sene kârına aynen nakledil
mek ve muhataratı cariye ihtiyatları için ay
rılacak mebaliğ nakliyat sigortalarında beyan
namenin taallûk ettiği hesab devresi içinde alı
nan primlerin en çok % 25 ini ve diğer sigorta
larda % 33,5 unu geçmemek ve bütün ihtiyat
ların sureti hesab ve tefriki sigorta şirketlerinin 
murakabesi hakkındaki kanun hükümlerine tev
fikan tutulması mecburî olan defter ve vesika
larla tevsik edilmek şarttır.) 

P) Ticarî ve sınaî vasıtaların maliyet kıymet
lerinden aşağıda yazılı nisbetleri aşmamak üze
re yapılan amortismanlar : 

Binalarda % 2, fabrika binalarında % 6, ma
kineler, alât ve edevat, havaî nakil tesisatı, va
gon, vagonet, lokomotif ve demiryollarında, de
kovillerle denizaltı ve havaî kablolarda %8, de
niz nakliye vasıtalarından (300) tondan yukarı 
olanlarda % 5, 300 ton ve bundan aşağı olanlar
da % 10, demirbaş eşya ve mobilyalarda % 10, 
eshamlı şirketlerin umumî heyet kararile kabul 
olunan taazzuv masraflarında % 20, otomobil, 
otobüs, kamyon, kamyonet, araba ve hayvan
larda % 25 nisbetlerinde, sinema filimlerinde bi
rinci sene mubayaa veya icar bedelinin % 50 si, 
ikinci sene için % 25 i, üçüncü sene için % 15 i 
ve müteakib sene için % 10 nisbetinde (dört se
neden evvel bayiine iadesi meşrut filimlerin iade 

edileceği seneye aid amortisman mikdarı o filim 
mükellef tarafından daha evvel yapılan 

amortismanlar baliği ile mubayaa veya icar be-
arasmda kalan farktır.) (imtiyazlı anonim 

şirketlerde tesisat ile yenileme akçelerinin im-
müddetinin sonunda bedelsiz olarak Dev-

veya Devletçe tensib olunan bir teşekküle 
belediyeye intikali imtiyaznamesi icabm-

bulunduğu ve imtiyaz veya esas mukavele
namesinde sermayesinin itfası için senelik mu
ayyen bir mikdar ayrılması gösterilmiş olduğu 
takdirde bu dahi kabul olunur.) Teşebbüste kul-
lanjlmasalar dahi bilançoya geçirilmesi lâzımge-

binalar için yukarıda yazılı mikdarları aş-
maıhak üzere yapılacak amortisman kabul olu-

Bilânçonun matlubat kısmında münderiç 
olmbyan kıymetler için omrtisman gösterilemez. 

deli 
şirk 
tiya 
letd 
veya 
dan 
naı 
ay3 
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MADDE 6 — Aynı kanunun 13 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kpır ve zarar hesabına aid cedvelin tanziminde: 
- işletmeden mütevellid gayri safi kârlarla 

bilâhçoda gösterilen gayrimenkul mallardan alı
nan! irad, senedat cüzdanında mevcud ticarî se-
nedlerin, esham ve tahvilâtın (Türkiye Cum
huriyeti Hazine bono ve tahvilleri faizleri hariç) 
ve hesabı carilerin getirdiği faiz ve temettüler, 
müessesenin iştigal ettiği işleri haricinde iştirak 
edilin diğer ticarî işlerden alman kazançlar ve 
diğe|r bilûmum kazançlar kâr hesabma geçirilir. 

- Aşağıda yazılı masraflar zarar sütununa 
geçirilebilir. 

A) işletme masrafları, maaş, ücret ve huzur 
hakları (Safi kârdan idare meclisi reisi ve azala-
rile memurlara verilen ikramiyeler hariç), kira-
lar,muhabere, reklâm tamir ve sigorta masraf
ları ve borç faizleri ve bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve ruhsat tezkeresi harcından 
maada teşebbüs namına tarh ve tahsil edilmiş 
bilûmum vasıtasız vergiler, müessesenin idamesi 
için yapılan sair umumî masraflar. 

Tjeşebbüste kullanılan binalar, mükellefin ma
lı olduğu takdirde icar yerine vergisi konu
lur, lancak bu binaların bilançoda kayidli ol
ması] şarttır. Bina bilançoda kayidli bulunmadı
ğı takdirde vergi kabul edilmez. 

Şirketlerden maada mükellefler kendilerine 
aid ttinanm bir kısmını iş ve teşebbüslerine tah
sis ekmiş iseler bu bina bilançoda gösterilmez 
ve bu bina için vergi ve tamir ve idame masrafı 
kabul olunmaz. Mükelleflerin bu suretle iş ve 
teşebbüslerine tahsis ettiği kısım için binanın gay-
risafisi iradından bu kısma isabet eden mikdarı 
geçmeyecek mikdarda kira bedelinin masraf 
olarak kaydi caizdir. Gayrisafi irad ayrılmamış 
ise 17 nci madde hükmü dairesinde tefrik edilir. 

Teşebbüste kullanılmasa dahi bilançoda gös
terilmesi lâzımgelen binalar için vergi ve tamir 
ve idame masrafı kabul olunur. 
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î : 55 24-5-1940 C : 1 
Sermaye için faiz kabul edilmeyeceği gibi, 

kollektif şirketlerde şeriklerin ve komandit şir
ketlerde komandite azaların ve bunların usul ve 
furuunun veya karı veya kocanın; sair sınaî 
ve ticarî teşebbüsatta karı veya koca ile bunla
rın usul ve furuunun şirkete veya teşebbüse ik
raz edecekleri paralar sermaye sayılır. Hayat 
sigorta şirketlerinde riyazî ihtiyattan Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet tahvillerine yatırılan kısma 
aid faizler masraf meyanmda gösterilmez. 

Ana merkezleri Türkiye haricinde bulunan 
şirket ve müesseselerin Türkiyede çalışan şu
beleri için merkez tarafından istikraz edile
cek mebaliğin faiz ve komisyonu, istikraz edi
len meblâğ nakden Türkiyeye idhal edilmiş ol
mak ve şubenin müseccel sermayesinin (Banka
larda Türkiyeye tahsis edilmiş sermayenin) iki 
mislini aşmamak ve senelik faiz mikdarı yüzde 
beşi, komisyon haddi de yüzde yarımı geçme
mek, mezkûr şirketlerin ana merkezden olan 
alacakları için hesab edilen faiz ve komisyon 
mikdarları da bu hadlerden aşağı olmamak şar-
tile kabul edilir. 

Ana merkezleri Türkiye haricinde bulunan 
şirket ve müesseselerin Türkiyedeki şubelerinin, 
merkezleri umumî masraflarına iştirak etmek 
üzere safi kârlarından hisse ayırmaları ve bunu 
umumî masrafları arasında göstermeleri kabul 
olunmaz. Ancak merkez tarafından şube için 
ihtiyar edilmiş olan posta ve telgraf masrafları, 
matbua bedelleri, şubenin teftişi zımnında 
merkezden gönderilen memurların seyahat ve 
ikamet masrafları şube masarifinde kabul olu
nur. 

Ana merkezleri Türkiye haricinde bulunan 
şirket ve müesseselerin Türkiyedeki şubelerinin 
merkezlerinden aldıkları avans veya krediler 
veya merkezce şube hesabına yapılan mubayaa 
ve satışlar için merkezlerine faiz veya komisyon 
vermeleri veyahud ana merkezlerinin zararını 
kapatmak üzere kârlarından hisse ayırmaları 
ve bunları umumî masrafları arasmda göster
meleri kabul olunmaz. 

Türkiye haricinde bulunan bir müessesenin 
kontrolü veya idaresi altında Türk kanunlarına 
göre teşekkül etmiş olan şirketler, kendilerini 
kontrol veya idare eden müesseselerin şubesi 
hükmünde olub merkezleri Türkiye haricinde 
bulunan şubeler hakkındaki yukarıda yazılı hü
kümler aynen bu şirketler hakkmda da caridir. 

Türkiyede teşekkül etmiş bir şirketin serma
yesinin en az yarısı ve yahud şürekâ ve hisse
darlar heyeti umumiyesindeki reylerin mutlak 
ekseriyeti doğrudan doğruya veya mutavassıt 
şahıslar vasıtasile Türkiye haricinde bulunan 
bir şirket veya müesseseye aid olduğu veyahud 
şirket işleri hakkında karar vermek salâ
hiyeti aynı suretle hariçteki şirket veya mü
esseseye aid bulunduğu takdirde, bu şirket veya 
müessese hariçteki müessesenin kontrol veya 

idaresi altında addolunur. Mutavassıt şahıs tâ
biri, hariçteki şirket veya müessesenin idare sa
lâhiyetini haiz uzuvlarını; müdür, memur ve 
müstahdemlerini; bunların usul ve furuu ile 
karı veya kocalarını veya tesis etmiş oldukları 
diğer şirketleri ifade eder. 

B) Teşebbüs için yapılan seyahat masrafları, 
C) İlâma veya borç ödemekten aciz vesika

sına müstenid olan gayri kabili tahsil alacaklarla 
ödenmesi lâzımgelen tarihten itibaren üç sene 
geçmiş olduğu halde tahsil edilmemiş olan meş
kûk alacaklar, 

D) Menafii umumiyeye hadim cemiyetlere 
makbuz mukabilinde yapılan iane ve teberrular, 

E) Müstahdemler gibi vergiye tâbi tutul
mak şartile müessesenin eski memurlarına veri
len tekaüd maaşı ve ücretlerile tazminat ve ik
ramiyeleri ve memurları için ödediği sigorta be-
dellerile vergiler, 

F) Ticaret kanunu hükmüne göre şirketler
den geçmiş seneye aid zararlardan kapatılmayan 
kısmı, 

Kazanç ve masraflar, ticarî örf ve teamüle 
ve teşebbüsün hususiyetine göre müteamel olan 
evrak ile tevsik olunur. Tevsiki mutad olma
yan müteferrik masraflar için vesika aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 15 nci madde
sine aşağıdaki D ve E fıkraları eklenmiştir: 

D - 8 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı 
beynelmilel ecnebi ve transit nakliye kumpan
yaları şube ve acenteleri bir kazanç muamele 
defteri tutmağa ve bu deftere mezkûr fıkrada 
yazılı işlerden aldığı paraları müfredat itibarile 
yazmağa ve bu kayidleri evrakı müsbite ile 

'tevsika mecburdurlar. 
E - 47 nci madde mucibince beyanname usu

lünü tercih eden mükelleflerden, mütedavil ser
maye üzerine iş yapanlar bu maddenin birinci 
bendinde yazılı defterleri; diğerleri de bir ka
zanç muamele defteri tutarlar. 

Bu kabil mükellefler kazanç muamele defte
rinin hasılat kısmına yaptıkları işlerden elde et
tikleri bilûmum hasılatı müfredat itibarile ve 
masraf kısmına da yukarıki A fıkrasında sayı
lan masrafları dercederler. 

Kazanç muamele defteri yerine ticaret ka
nununun emrettiği defterlerle defteri kebir 
tutmak isteyenlerin bu istekleri kabul olunur. 

BAŞKAN' — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Ayni kanunun 16 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

15 nci maddede yazılı defterlerin her ticarî 
yılın birinci ayı sonuna kadar alâkalı varidat 
dairesine tasdik ettirilmesi mecburidir. Defter
lerini müteakib yıllarda da kullanmak isteyen
ler her ticarî yılın birinci ayı içinde son mua-
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melelerini varidat dairesine işaret ve tasdik et
tirirler. 

Yeniden işe başlayanlar, başlamadan evvel 
defterlerini tasdik ettirirler. 

Yeniden işe başlayanlardan ticaret kanunu
nun 69 ncu maddesi veçhile defterlerini notere 
tasdik ettirilmesi icabeden mükellefler, bu kı
sım defterlerini de daha evvel alâkalı varidat 
dairesine tasdik ettirmeğe mecburdurlar. 

Defterlerini tasdiksiz bırakanlar veya vak
tinde tasdik ettirmeyenler hakkında 43 ncü 
madde mucibince muamele yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ayni kanunun 17 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Aralarında hususî veya adî şirket kurmuş 
olan şahıslar bu şirketin işlerini, müstakil bir 
yer tahsis etmeksizin kendilerine veya başka
larına aid mağaza, dükkân veya yazıhanelerde 
tedvir ettikleri takdirde hususî veya adî şirke
tin vergisine de, bu işlerin tedvir edildiği yerin 
gayri safî iradı matrah ittihaz olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Ayni kanunun 19 ncu mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Meslekî teşekküller veya belediyelerce bu 
maddeye bağlı cedvelde yazılı sınıflardan her 
hangi birinin nazarı dikkate alınmaması ha
linde varidat dairesi namına yapılacak itiraz 
üzerine, itiraz komisyonlarınca, bunların tef
rik hakkındaki kararları bozulur. Meslekî te
şekküllerle belediyeler bozma kararma ittiba 
ederek bütün sınıfları nazarı dikkate almak 
suretile yeniden tefrik yapmağa mecburdur
lar. Meslekî teşekküller veya belediyeler bu
na riayet etmedikleri takdirde itiraz komisyon
larınca yapılacak tedkikata göre aşağı sınıf
lardan ehil olanlar boş bırakılan sınıflara id-
hal olunur. İtiraz komisyonlarının bu karar
ları katğidir. 

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

MADDE 11 — Ayni kanunun 20 nci mad-
•̂  desinin B fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
j mistir: 

B) Seyyar halinde çalışan her nevi sanat
kârlar, simsarlar ve dellâllar, kabzımallar, 
madrabazlar, her nevi nakil ve cer vasıtala
rında ücretle çalışanlar, seyyar satıcılar, pa
zarcılar, at canbazları, 30 ncu maddenin son 
fıkrasında yazılı mükellefler nezdinde çalışan
lar, vapur lokanta ve büfelerini işletenler. 

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

MADDE 12 — Ayni kanunun 30 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Umumî bütçeden tediye olunan istihkak
lar için bordro verilmez. Bunlara aid vergi 
tevkifatı muhasebei umumiye kanununun 43 
ncü maddesi mucibince, toptan icra edilir. 

Mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerden, bankalardan, serma
yesinin en az yarısı Devlete aid müesseseler
den, menafii umumiyeye hadim cemiyetler
den ve imtiyazlı şirketlerden, köy sandıkların
dan, ticaret, ziraat ve sanayi odalarından ve 
borsalardan hizmet erbabına ödenen istihkak
lar için bordro verilmez. Bu istihkakların ver
gileri bu daire ve müesseselerce tediye sırasın
da kesilerek 74 ncü maddenin C fıkrası hük
mü dairesinde malsandığma teslim olunur. 

Hamamlar ve fırınlar ile bina vergisi ka
nunu mucibince gayrisafi iradı iki bin lirayı 
geçmeyen mahallerde ticaret ve sanat yapan 
mükellefler nezdinde çalışanlar için de bord
ro verilmez. Bunlar yalnız müstahdemlerinin 
isimlerile işe başlayış ve terk tarihlerini 15 
gün içinde varidat dairesine yazı ile bildirme
ğe ve vergi karnesi almamış olan kimseleri 
istihdam etmemeğe mecburdurlar. 

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

MADDE 13 — Ayni kanunun 31 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Merkezleri Türkiyede bulunan anonim şir
ketlerle eshamlı şirketler ve merkezleri ecnebi 
memleketlerde bulunan bu gibi şirketlerin Tür
kiyede çalışan şube veya teşekkülleri safi kâr
larından % 15 nisbetinde vergiye tabidirler. 

3659 sayılı kanun hükmüne tâbi müessesele
rin idare meclisi reisi ve azalarile murakibleri-
ne ve müdür ve müstahdemlerine verecekleri te
mettü ikramiyeleri 32 nci maddenin 2 nci fık
rasında yazılı nisbetlere göre vergiye tâbi tu
tulur. 

6 nci maddenin 4 ncü fıkrasında yazılı hususî 
veya adi şirketler bunları teşkil eden şirket ve
ya ecnebi müesseselerin tâbi oldukları nisbetler 
dairesinde vergiye tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Ayni kanunun muaddel 37 nci 
maddesinin a, b ve c fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

a) Denizde, nehirde, ırmak ve göllerde ve ka
rada her nevi nakil ve cer vasıtalarında ücretli 
çalışanlar, inşaatta götürü, aylık veya gündelik 
ücret mukabilinde devamlı veya muvakkat su
rette iş alan amele, her nevi seyyar satıcılar, işçi
ler ve hamallar, kundura boyacıları ve 30 ncu 
maddenin son fıkrasında yazılı mükellefler 
nezdinde çalışanlardan aşağıdaki (b) ve (c) fık-
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rası haricinde kalan müstahdemler gündelik gay- I 
risafi kazançlarının on misli, 

b) Her nevi nakil ve cer vasıtasını mal sahibi 
veya müstecir sıfatile işletenler, inşaatta çalışan 
ustalar, seyyar sanatkârlar, vapur lokanta ve 
büfelerini işletenler, simsarlar, dellallar, at can-
bazları, pazarcılar, kabzımallar, madrabazlar, 
30 ncu maddenin son fıkrasında yazılı mükel
lefler nezdinde çalışan tezgâhtarlar, gündelik 
gayrisafi kazançlarının on iki misli, 

c) Birinci maddenin D fıkrasına dahil iş ve 
teşebbüsler erbabile 30 ncu maddenin son fık
rasında yazılı mükellefler nezdinde çalışan mu-
hasib, kâtib, veznedar ve kasadarlar, gündelik 
gayrisafi kazançlarının 20 misli, 

BAŞKAN -— Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Ayni kanunun 40 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Maliye vekâletinin tensib edeceği şehirlerde 
kazanç vergisi beyannamelerinin tedkiki ile iş
tigal etmek üzere hesab mutahassısları ve hesab 
mutahassıs muavinleri kullanılır. 

Hesab mutahassıslığma tayin edilebilmek için 
Hukuk ve Iktisad fakültelerinden veya Siyasal 
bilgiler okulundan veyahud Ticaret mektebinin 
yüksek kısmından veya bunlara muadil ecnebi 
mekteblerden mezun bulunmak ve Maliye mü
fettişliğinde, Divanı muhasebat azalığmda veya 
birinci sınıf murakibliğinde, Maliye vekâleti 
merkez teşkilâtına dahil umum müdürlüklerde, 
6 ncı ve daha yukarı derecelerdeki defterdarlık 
veya varidat müdürlüklerinde veyahud banka
larda veya 3659 sayılı kanunun şümulüne dahil 
müesseselerde muhasebecilik, muhasebeci mua
vinliği veya müstakil şube müdürlüğü vazifele
rinde en az beş yıl veyahud hesab mutahassıs 
muavinliğinde en az üç yıl muvaffakiyetle ça
lışmış olmak şarttır. 

Hesab mutahassıs muavinleri yukarıki fık
rada yazılı mekteblerden mezun olanlar arasın
dan tayin olunur. Bunlar bir hesab mutahassısı 
refakatinde üç yıl staj görürler. Bir yıllık staj ı 
nihayetinde müstakillen tedkikat yapabileceği 
anlaşılanların hesab mutahassıs muavini unva-
nile müstakillen çalıştırılmaları caizdir. Hesab 
mutahassıs muavinleri de hesab mutahassısları 
salâhiyetini haizdirler. 

BAŞKAN —. Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Ayni kanunun 50 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Gündelik gayrisafi kazançları üzerinden ver
gi veren mükellefler, bir müessesede hizmet ka
bul ederlerse o malî yıl için ödemiş oldukları 
vergi ile karne bedeli, vergi makbuzile karnenin 
tarih ve numarası bordroya dere ve varidat dai
resine ibraz edilmesi şartile, istihkaklarından [ 

I kesilmesi icabeden hizmet erbabı vergilerine 
mahsub edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Ayni kanunun 57 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sene içinde yeniden işe başlayan veya işini 
bırakan veya devreden gündelik gayri safi ka
zanç üzerinden vergiye tâbi mükellefler, keyfi-
ti en geç başlama ve bırakma tarihinden itibaren 
15 gün içinde yazı ile varidat dairelerine bildir
meğe mecburdurlar. Bu mükelleflerden malî yı
lın birinci yarısından sonra işe başlayanlardan 

o yıl içinde yalnız bir taksit vergi alınır. 
Malî yılın birinci yarısında işini terk veya 
devredenlerden keyfiyeti müddeti içinde haber 
verdiği takdirde ikinci taksit vergileri aranmaz. 
Terk veya devrin haber verilmemesi halinde yıl 
sonuna kadar olan vergileri alınır 

İşe başladıklarını müddetinde haber verme
yenlerin ilk yıl vergisine % 15 zam yapılır. Si
lâh altına alınması halinde ihbar yapılmasa dahi 
yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

CEMAL AKÇIN (Afyon karahisar) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 18 — Aynı kanunun 74 ncü madde

sinin (H) ve (î) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

H - Sene içinde yeniden işe başlayan günde
lik gayrisafi kazanç üzerinden vergiye tâbi 
mükelleflerden taksiti girmiş vergileri ve zam
ları ve işlerini terk veya devredenlerden, terk 
veya devir tarihine kadar olan vergilerden he-

I nüz ödenmemiş olan taksitleri 57 nci maddede 
j yazılı müddet içinde defaten tahsil olunur. 
I î - 30 ncu maddenin son fıkrasında yazılı mü

kellefler nezdinde çalışanların işe başladıkları 
veya işi terkettikleri, mezkûr fıkrada yazılı 

i müddet içinde, varidat dairesine bildirilmez ve-
I ya karnesi olmayan şahıslar istihdam edilir ise 

bunların almağa mecbur oldukları karne bedel-
I lerile zamları ve üç misil zamla tarhedilecek 
I vergileri istihdam edenlerden alınır. Bunlar zam 
i için müstahdemlere rücu edemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi- f 
yenler... Kabul edilmiştir. ı 

MADDE 19 — Ayni kanunun 80 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

j Gündelik gayri safi kazançları üzerinden ver
giye tâbi mükelleflerle 30 ncu maddenin son fık
rasında yazılı mükellefler nezdinde çalışanlar, 
vergi karnesi almağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 20 — Ayni kanunun 81 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ruhsat tezkereleri ve vergi karneleri bir 
malî yıl için muteber olub malî yılın birinci 
ayında varidat dairelerinden alınır. Yeniden işe 
başlama halinde ruhsat tezkereleri bir ay ve ver
gi karneleri 15 gün içinde alınır. Vergi karne
sine fotoğraf yapıştırılması mecburidir. Fotoğ
rafçı bulunmayan yerlerde vergi karnesine fo
toğraf ilsakı mecburî değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Ayni kanunun muaddel 19 
ncu maddesine bağlı olub 3470 sayılı kanunla 
değiştirilmiş olan (1) numaralı cedvel, bu ka
nuna bağlı (1) numaralı cedvelde yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — 2729 sayılı kanuna bağlı (A) 
cedveline, bu kanuna bağlı (2) numaralı ced
velde yazılı 12, 13, 14 ncü fıkralar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDÎÎ^Ş — 2729 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi aşağı&aki şekilde değiştirilmiştir: 

2395 sayılı kânunun 6 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında yazüı\müesseselerden bankacılık 
işlerile uğraşanlar l(A) 4cedvelinin birinci ve 
sigo&affiılık işlerile \ığraşanlar 7 nci sırasında 
gösterilen mikdar ve\nisbetler dairesinde as
garî mükellefiyete tâbi^tutulurlar. 

Ayni fıkrada yazılı t olub bankacılık ve si
gortacılık işlerinden ga^yri işlerle uğraşanlar 
sermayeleri" 50 bin liradan aşağı veya yuka
rı olduğuna göre ayni cedvelin 12 ve 13 ncü 
sıralarında gösterilen mikdar ve nisbetler da
iresinde asgarî mükelleüyjete tâbi tutulurlar. 

2395 sayılı kanuncun 6 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasında yazılı müesseseler meşgaleleri ne 
olursa olsun A cedveliuin 14 ncü sırasında 
gösterilen mikdar ve nisbetler dairesinde as
garî mükellefiyete tâbi tutulurlar. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
birinci maddesi mucibince vergiden muaf tu
tulacak olan ecnebi Devlet, vilâyet ve bele
diye memur ve müstahdemleri namına' kanu
nun meriyeti tarihine kadar olan zaman için 
henüz tahakkuk ettirilmemiş vergiler artık 
tahakkuk ettirilmez. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
5 nci maddesile yapılan tadil dolayrsile yeni
den bilançolara idhali lâzrmgelJBn binalar 1940 

takvim veya ticarî yılı faaliyetinden dolayı ve
rilecek malî bilançolara geçirilir. Bu binalar 
için mubayaa veya inşa tarihlerinden itibaren 
ticarî bilançolar mucibince ayrılmış olan amor
tismanlar da aynen 1940 bilançosuna derce-
dilir. Bu binalar tamamen amorti edilmiş ol
salar da bu yolda muamele yapılır. Bunlar
dan kanunun meriyetine kadar amortismana 
tâbi tutulmamış olanlar için mubayaa veya 
inşa tarihlerinden itibaren bu kanunda yazılı 
nisbetler üzerinden hesab olunacak mikdarda 
bir amortisman, 1940 bilânçisuna geçirilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun 
7nı maddesile yeniden defter tutmak mecbu
riyetine tâbi olanlar kanunun meriyeti tarihin
den itibaren bir ay içinde defterlerini varidat 
dairesine tasdik ettirirler. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun 
19 ncu maddesile vergi karnesi almağa mec
bur tutulan müstahdemler kanunun meriyetini 
takib eden aydan itibaren bir ay içinde kar
nelerini alırlar. Bu müddet geçtikten sonra 
nezdinde karnesiz müstahdem görülen mükel
lefler hakkmda 74 ncü maddenin muaddel 
(İ) fıkrası hükmü tatbik olunur. Bu madde
de yazılı müstahdemlerin eski mükellefiyet 
şekli kanunun meriyetini takib eden ay ipti
dasına kadar devam eder. 

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

MADDE 24 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 25 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve îktısad vekil
leri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
İkinci lâyihaya geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hak
kındaki 2731 sayılı kanunun bazı hükümlerini 

değiştiren kanun 
MADDE 1 — 2731 sayılı ve 27 - V - 1935 

tarihli kanunun birinci maddesinin 3536 sayılı 
kanunla tadil edilmiş olan 10 numaralı bendinin 
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1 işaretli paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

1 - Hariçten idhal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda imal edilib fabrikalardan satılan 
(idhalât umumî tarifesinin 102 ve 103 numarala
rına ve bunların pozisyonlarına giren her nevi) 
yün ve kıl ipliklerin beher kilogramından 35 
kuruş, 

(Yalnız 102 A/l ve 102 B/l pozisyonlarına 
giren ve bir kilogramı azamî beş bin metreyi 
geçmeyen strayhgarn ipliklerinin beher kilogra
mından 7 kuruş), 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 2 nci madde
sinin 4 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4 — İdhalât umumî tarifesinin 102/A 1, 
102/B 1, 102/C pozisyonlarına giren straygarn 
ipliklerinden bir kilogramının uzunluğu dört bin 
metreye kadar olanlar; 366/A 1 - 2 ve 367/A 
pozisyonlarına giren pamuk ipliklerinden ve 373 
numarasına giren kaskam ipliklerinden altı in
giliz numarasına kadar olanlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun beşinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İstihlâk vergisi eşyanın sıkleti üzerinden 
alınır. Kilonun kesri tam itibar olunur. Sıklet
lerin tayininde ve eşyanın zarfları hakkında 
gümrük tarife kanunundaki usuller tatbik 
edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye, tktısad ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
Diğer lâyihaya geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etnıiyenler ... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkındaki 

472 sayılı kanunu tadil eden kanun 
MADDE 1 — 472 sayılı ve 10 nisan 1340 

tarihli kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir: 
Yolcu biletleri gidiş ve dönüşe şamil oldu

ğu takdirde nakliyat resmi defaten istifa olu
nacağı gibi abonman ve karne bilet ve kartla
rının nakliyat resmi de, bilet ve kart ücretlerile 
beraber tahsil edilir. 

Karne biletlerinin resmi, her bilet bedeli üze
rinden ayrı, ayrı hesablanır. Muayyen bir mın-
taka dahilinde bir gidiş ve bir dönüş hakkı ve
ren abonman bilet ve kartlarının nakliye resmi, 
abonman ücretinin bir sefere tekabül eden kıs
mı üzerinden ve ihtiva ettiği sefer adedine göre; 
muayyen bir mmtaka dahilinde gayrimahdud 
sefer hakkı veren bilet ve kartların resmi de, 
abonman ücretinin tamamı üzerinden hesab 
olunur. 

Mütebeddil ücrete tebaan seyrisefer ettiri
len nakil vasıtalarında seyahat edenlerden alı
nacak resim, nakliye ücreti olarak ödenen meb
lâğın tamamı üzerinden ve birinci mevki nis-
betine göre istifa olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Eîî-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : _. 

Nakliyat resmi, nakil vasıtaîarı ücretini is
tifa edenler tarafından tahsil A?e buna mukabil 
kendilerine tahsilatın % 5 K mikdarmda aidat 
ita olunur. ^S 

Devlet demiryolları /ve limanları^isletme 
umum müdürlüğünce tahsil olunacak mtİiiyat 
resminin her mevkide,, besimle birlikte nakliye 
ücreti yekûnu içindeki nisbetleri tesbit oluna
rak mezkûr yekûn ürerinden bu nisbetlerde 
toptan tefrik ve itası caizdir. Bu takdirde 
mezkûr umum müdürlüğe aidat verilmez. 

Nakliyat resmini tahsil ile mükellef olan
lar nakliye ücreti ile resim mikdarlarmı ayrı, 
ayrı göstermek üzere bir defter tutmağa ve bu 
defteri her takvim yılının birinci ayı içinde 
bağlı oldukları varidat dairesine tasdik ettir
meğe ve taleb vukuunda salahiyetli memurlara 
ibraza mecburdurlar. Devlet müesseselerinin 
resmî defter ve kayidleri bu defter yerine ge
çer. 

Defter tutmayan veya ibraz etmeyen veya 
tasdik ettirmeyenlerden bu devreye aid resim
ler ticarî defter ve evrakı müsbiteleri kayid-
lerine göre tesbit olunarak iki kat zamla alı
nır. Ticarî defter ve evrakı müsbite ibraz edil
mediği takdirde resim mikdarı 2395 sayılı ka
nunda yazılı resen takdir heyetlerince haricî 
tahkikata müsteniden tesbit olunur. 

Defter tutulub da tahsil olunan ücret ve 
resimler deftere noksan geçirilmiş ise npksan 
geçirilen miktar yukarıki fıkra mucibince tes
bit olunarak üç kat zamla alınır. Bu hal Dev
let müesseselerinde vukua getirildiği takdirde 
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zamanında ödenmemiş olan resim % 10 zamla 
muhasiblerden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

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

Nakliye resminin hesabında on paradan aşa
ğı çıkacak kesirler on paraya iblâğ olunur. Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü tarafından tahsil olunan nakliye resim
leri hakkındaki hususî hükümler mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye, Maliye ve Münakalât vekil
leri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
7 — Muamele vergisi hakkında kanun lâ

yihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Ad
liye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/340) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar, ben Muamele 
vergisi kanununu sadece bir vergi kanunu 
olarak telâkki etmiyorum. Yani mükellefin ka
zancının muayyen bir kısmını Devlete terket-
mesi gibi bir şey telâkki etmiyorum. Bu doğ
rudan doğruya ilâsile mükellef bulunduğu
muz iktisadî hareketlerimize müessir olacak 
bir kanundur. Meclisi Âlinin bilhassa vergi 
kanunlarının böyle müstaceliyetle çıkarılma
sına muarız bulunduğunu bundan evvelki bir 
içtimamda ihsas etmişti. Şimdi bu kanunun 
müstaceliyetle müzakeresine biraz evvel ka
rar verdik. Ancak henüz elimize geceli 24 sa
at dahi olmadı, üzerinde bir fikrimiz olmıya-
cak, maalesef adeta bir transit mahiyetinde 
geçen bir kanun halini alıyor. (Bizde kalıyor 
sesleri). Şimdi ben, Meclisi Âlinin bu husus
ta rey vermesine rağmen kendi kanaat ve iç
tihadımı arzetmek mecburiyetindeyim. Bu ka
nun şimdi müzakere edildiği zaman kendimi 
teşriî vazifemi ifa etmemiş bir adam sıfatile 
ıstırab duyacağım. Onun için bu hususu naza
rı itibare alarak bunun biraz tedkik ve miita-
leası için başka bir güne talikmı bilhassa rica 
ediyorum. Gerçi bütçe kanunu müzakeresi 

[1] 161 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

başlıyacak, bu kanunun bütçeden evvel müza
keresi matlubdur. Fakat burada esbabı muci-
bede de görüldüğü üzere aradaki fark bir bu
çuk milyon liradır. Bu bir buçuk milyon lira 
268 milyon içinde zaten tahminlerin hududuna 
girecek bir haddir. Eğer itiraz olursa bunun 
heyeti umumiyesine olmıyacaktır. Ufak tefek 
maddelerine ve memleketin sanayide ilerleme
sine mâni olacak hükümler varsa bunlarm 
izalesi cihetine matuf olacaktır. Bunun müza
keresinin başka bir zamana talikmı Heyeti ce-
lilenizden tekrar rica ediyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, mu
amele vergisi haddizatında hiç sevilmeyen bir 
vergidir. Ancak zaman ve zemin ve ahval do-
layısile bunu bir takım mükelleflere tahmil et
mek zaruretinde kalan Hükümet, bu kanunu 
biraz daha sert ve biraz daha geniş olarak dü
şünmüştür. îktrsad encümeni - bilmiyorum 
mümkün olduğu kadar yoruldu - zannediyo
rum tesirini azaltmıştır. Şimdi Naci Bey ar
kadaşıma söylüyorum, dedikleri tamamen doğ
rudur, niçin tekliflerini müstaceliyet kararı 
verilmeden evvel yapmadılar. Şimdi bunun mü
zakeresi pazartesiye kalırsa, pazartesi günü 
bütçe gelecek, sıkışacağız. O zaman da bütçe 
üzerindeki mühim tedkiklere mâni olacaktır. 
Bu gün kanunu kısmen müzakere edelim, en 
mühim ve şayanı dikkat maddeler üzerinde mü
zakere cereyan etsin, müzakere bunlara inhi
sar etsin. Bu kanunda elbette ki bir çok arka
daşların tedkikini icab ettiren cihetler vardır. 
Dediğim gibi yapılırsa bütçe müzakeresi esna
sında bütçeyi ihlâl etmiş olmayız. Üç, beş en
cümen mümkün olduğu kadar bu işle meşgul 
olmuştur, zamanın favkalâdeliğine nazaran 
zannediyorum ki tesiri tahfif edilmiştir. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Efendim, 
Emin Sazak arkadaşımız çıkınca ben kanunun 
iktisada olan derecei tesirini nazarı dikkata ala
rak Abdurrahman Naci arkadaşımızı takviye 
edecek zannetmiştim. Çünkü kendisi iktısadla 
yakından alâkadar bir arkadaşımızdır. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Her zaman ar
kasından gidecek değiliz ya. (Gülüşmeler). 

HÜSNÜ KlTABCI (Devamla) — B. Naci bu 
kanunun yalnız vergi noktai nazarından tedki-
kınm doğru olmayacağını işaret ettiler. Bunu 
Hükümetin ağızmdan dahi tesbit ve teyid et
mek isterim. Hükümet esbabı mucibe lâyiha
sında bu kanunun yeni esaslara ve yeni pren-
siblere istinad ettiğini ve bu itibarla da vasıtalı 
vergiler sahasmda ana kanun denilecek şekilde 
hazırlandığını söylüyor. Şu halde ana kanun 
hakkmda Heyeti Gelile onu okumadan reyini 
vermez zannederim. Gerçi bu gün müzakeresi
ne karar verilmişti. Fakat diğer vergi kanununa 
terdifen söylendiği için bir çok arkadaşlarımız 
o kanuna atfen kabul ettiler. (Hayır, hayır 
sesleri) Maahaza buna karar verilmiş olmakla 
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beraber bundan da katiyen dönülemez denemez. 
Esasen Maliye vekili müstaceliyet kararı ister
ken mutlaka müzakeresinde İsrar etmemiştir. 
Bütçenin varidat rakamlarını kabul etmeden ev
vel müzakeresi için vakit vardır o vakta ka
dar okur, tedkikat yapar ve bilerek reylerimizi 
kullanırız; Onun için muhterem arkadaşımızın 
noktai nazarına iştirak ederim. 

BAŞKAN — Lâyihalara rey vermeyen arka
daş varsa lütfen reyini istimal etsin... Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Efendim, bu muamele vergisi hakkındaki lâ
yihanın da müzakeresi için ilk söz alan Maliye 
vekili bey sözlerini bunun müstacelen müzakere
sini taleb etmeğe inhisar ettirmişlerdir. Sözleri 
bir müzakere ile bu kanunun çıkmasına aiddir. 
Yalnız bütçenin varidat kısmının müzakeresin
den evvel bu kanunun çıkması lâzımgeldiğini de 
Heyete arzettiler. Ona göre bu gün veya bu 
kayid altmda diğer bir gün müzakeresini He
yeti Celilenin takdirine bırakmışlardır. Şimdi 
aynı inikadın celse fasılası bile olmadan evvelce 
verilmiş bir karardan, nasıl vazgeçileceğini, zan
nederim, bizden fazla Makamı Riyaset takdir 
eder. Yalnız bilhassa Abdurrahman Naci Bey 
arkadaşımıza şunu arzedeyim; muamele vergisi 
kanunu bu vergi 1927 de ihdas edildiği için o 
tarihte çıkmıştır. 1931 de bir tadile, 1934 de 
bir ikinci tadile uğramış ve bu kanun bugün ana 
kanun olarak meridir. Amma 1934 tarihinde 
3663, 3257, 3482, 3535, 3766 sayılı beş kanun
la da muhtelif maddelerinde olmak üzere tadile 
uğramıştır. Şimdi bu kanunun kabulü ile büt
çemizde teğmin edeceği bir buçuk milyon liralık 
zamdan fazla, muhtelif kanunlarla tadile uğra
yan bu kanun, bir kanun halinde cem ve telfik 
edilmiştir. Bu kanun, şimdiye kadar mükellef
lerin müşkilâta uğradıkları noktalarla Hazine ile 
aralarında çıkan ihtilâflar; kazaî salâhiyeti 
haiz temyiz komisyonlarının kararları ve idarî 
dava mahiyetinde olarak Hazinenin Devlet şû
rasında açtığı davalar neticesinde elde edilen 
bütün içtihatların hepsi bir araya getirilmiş, top
lattırılmış, şunun bunun telâkki tarzlarından 
Hazinenin külfete ve mükellefin bir çok müşkü
lâta uğramalarına mâni olacak şeylerin hepsi İs
lah edilerek hazırlanmış bir kanundur. Binaen
aleyh bu kanunun bu yönden de faidesi aşikâr
dır. 

Şimdi gelen evrak namı altında listeler neşro
lunuyor. Orada Hükümet teklifleri, mündere-
catı ve başlıklarile böyle bir lâyihanın Meclise 
sunulduğu ve şu, şu encümenlere havale edil
diği de yazılıdır. Binaenaleyh her mebus yalnız 
encümenlerden çıkan lâyihalarla kesbi vukuf 
etmez. Bu şekilde de bir lâyiha ile Meclise gel
diği ve havale edilen encümenin ruznamesi me
saisine girdiği tarihten itibaren encümen 
haricinde bulunan rüfekayi kiramın da bu lâyi

halardan malûmat sahibi olmaları gayet tabiidir. 
Sonra Kitabcı arkadaşımız en son tedkik eden 
encümen azasmdandır, bu itibarla bu mütalea-
ları ne dereceye kadar nazarı dikkate alınır, 
takdirinize aiddir (Çok doğru sesleri). 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Salah Yargı 
arkadaşımız mevzuu çok hafiflettiler ve dediler 
ki, bu yalnız ıslahtan ibarettir, gerek Maliye 
vekâleti memurlarının, gerek mükelleflerin va
zifesini teshil edecek mahiyette alınmış kararlar
dan ibaretti. Onun için bunun bir an evvel 
çıkması varidat noktai nazarından lâzımdır, bu 
noktadan da o kadar ehemmiyeti haiz değildir 
demek istediler. Mevcud hükümleri adeta ce-
mü telfikten ve biraz da ıslahtan ibarettir buyur
dular. Bir defa şunu arzedeyim ki, ben oku
madığım için Bütçe encümeninde müzakeresinde 
hazır bulunmadım ve bundan dolayıdır M huzu
ru âlinize çıkıyorum. Orada bulunmuş olsay
dım, buraya çıkmazdım. Bon tarizlerinebu su
retle cevab vermiş oluyorum. 

Esas meseleye gelince : hiç okumadım değil, 
kâfi derecede okumadım. Fakat şunu anladım 
ki, bu yalnız ıslahtan ibaret değildir. İktisad 
encümenimizin ki asıl mutabassıs encümendir, 
işaret ettiği, işaret değil tasrih ettiği veçhile, 
burada ayni zamanda mükellefiyetin teşmili de 
mevzubahsin*. Binaenaleyh bu meydanda iken 
hepimizce henüz daha iyice tedkik edilmeyen bu 
kanunim behemehal bu gün müzakeresinde ısrar 
etmemek daha muvafık olur, kanaatindeyim. 

BÜTÇE E. M, M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Yalnız şunu arzedeyim ki, Kitabcı arkadaşı
mızın mazbatada imzaları vardır. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşlar, dünya muharebelerle ateşler içinde iken 
ve hükümetler fevkalâde tedbirler alırken bu 
kanunlar nasıldır diye prensiblerini tedkike lü
zum yoktur. Bunlar öyle şeylerdir ki şayed bu
na lüzum görmezlerse muharebe bittikten son
ra Hükümet bu kanunları geri alır. Millet başın
da Hükümet vardır. Onlar vaziyeti görüyor. 
Mesuliyeti üzerine alarak bu kanunu getiriyor. 

E4SÎH KAPLAN (Antalya) — Mebus bey! 
Meclis kürsüsünden. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Devamla) — Bu 
zamanda iktisad kaideleri değişmiştir. Fevka
lâde ahval vardır. Ne iktisadî prensibler, ne de 
nizamnameler nazarı itibare alınamaz. Hepsi 
değişmiştir. Maamafih aramızda konuşmağa ha
cet yoktur. Ben kanaatimi söylüyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — O cihetten 
değil. Bu kürsüden, demin söylediklerin söylen
mez. 

AHMED İHSAN (Devamla) — Ben kanaa
timi söylüyorum. Siz gelir aksini söylersiniz. 
Şimdi ne paranın ne kaidelerin ve ne de nizam
ların kıymeti vardır. Buhran zamanıdır. Eski
den az mal alanlar bahtiyar idi. Bu gün aksine
dir. Bu kanunları çıkaralım. Normal zamanı 
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bekliyelim, bütün kuvvetimizi o zamana saklı-
yalım. Bizi idare edenler bizim arkadaşları
mızdır ve bütün mesuliyetimizi üzerlerine al
mışlardır. 

İSMET EKER (Çorum) — Usul hakkında 
söyliyeceğim. Bu kanunların müstacelen müza
keresine karar verildi. Fakat diğer kanunlar 
gibi bu kanunun bu gün müzakeresi için karar 
alındı mı? 

BAŞKAN — Karar alındı. 
İSMET EKER (Çorum) — O halde şimdiki 

münakaşalara mahal yoktur. 
BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 

hakkında başka mütalea var mı? 
HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Mazbatada 

imzamın bulunması sürat ve isticalin istilzam et
tiği hatalar cümlesindendir. Mazbatanın aslında 
yoktur. 

Esasa gelince; İktısad encümenimiz bu ka
nunda istihdaf edilen gayeleri eyice tasrih et
miştir. Bu gayeler ikidir: Birisi, kaçakçılığın 
men, kaçakçılığı önlemek. İkincisi de bütçe va
ridat kalemlerini takviye etmek için mükellefi
yeti, bir az daha, teşmil etmek ve mükellefiyeti 
daha bir az fazlalaştırmak. Hakikaten Hükü
metin esbabı mucibe lâyihasında serdedildiği 
veçhile bir çok muvazaalı yollarla bazı erbabı 
sanayi, tabiî bunun bir kısmı hepsini kasdetmi-
yorum, bir takım kombinezonlar yaparak maliye
ye girmesi lâzım gelen ve müstehlikten alman 
vergileri mahalline, sahibine vermiyorlar. Bu, 
bu gün değil senelerdenberi yürüyen bir işti 
ve ben de bunu gördüğüm için her zaman bu 
verginin tarzı cibayetinin değiştirilmesi hakkın
da beyanatta bulunmuş ve temenniyat izhar et
miştim. Binaenaleyh bu nokta hakkında Maliye 
vekâletini takdir mi, tenkid mi lâzımdır onu 
Heyeti Celile takdir buyursun, ben niçin geç 
geldi diyorum. 

Şimdi bunu ne şekilde önleyelim. Doğrudan 
doğruya erbabı sanayii murakabe altında bu
lundurmak suretile, yani daha mahdud bir da
ireye himmetlerimizi teksif ederek asıl bu işi 
membamdan mı önliyelim, yoksa bununla bera
ber dairei hududunu teşmil ederek hatta bazı 
perakendecilere kadar giderek vâsi bir 
sahada mı önlüyelim, hangi taraf daha 
doğrudur. Buna cevab vermek için her 
şeyden evvel nazarı dikkate alınacak bir mesele 
var. Bu işleri murakabe ile mükellef olacak ar
kadaşların moral ve teknik kabiliyetleri ne dere
cededir. Bu kabiliyeti haiz olan arkadaşlarımız 
elbette vardır. Fakat mikdarmm çokluğunu id
dia etmek yerinde değildir. Binaenaleyh, elde 
bulunan bu arkadaşları, kaçakçılığı önlemek için 
mahdud müesseseler üzerinde gayretlerini, him
metlerini teksife sevkedersek, kaçakçılık daha 
iyi bir şekilde önlenir. Eğer bunları böyle yap-
mayıbda ticarethanelere kadar, hattâ peraken

deci sınıflarına kadar, göndermeğe kalkarsak her 
birinin haiz olmaları icabeden vasıflar ve şartları 
ihmale, aramamağa mecbur oluruz. Binaenaleyh, 
bunlardan azamî randman alamıyacak olursak, 
şimdiye kadar olduğu gibi bozukluk devam eder 
gider. Mükellefiyetin tüccara teşmil edilmesi 
ile kaçakçılığın ortadan kalkacağını zannederim, 
Maliye vekâleti de iddia edemez. Nasıl ki, 
bir sınaî müessese istihsalin dörtte birini bir 
toptancıya sattığı takdirde satış bedelinin Mali
yece resen takdir edileceği hükmü konulmuştur. 
Demek ki, bütün takyidata rağmen yine kaçır
mak imkânı var ki, bu hüküm konmuştur. Pek 
iyi satış bu nisbetten aşağı olursa kaçakçılık ih
timali ve imkânı mevcud demektir. 

Madem ki, memurlar % 25 satışlarda yahud 
30 bin liralık satışlarda maliyeti veya emsal sa
tışını tedkik ile mükellef. Demek ki, bunları 
memurlarımız tedkik edebilir ve bir neticeye 
varabilir? Şu halde doğrudan doğruya sanayi 
müesseselerine gidelim, değil yalnız % 25 nin 
bir tüccara satılması takdirinde, hattâ bütün 
malların fiatlarmda görülecek gayri makul dü
şüklüğü tesbit edelim ve melhuz kaçakçılığı ta-
mamile membaında önleyelim böyle yapılmayıb-
ta mükellefiyet tüccara teşmil edilecek olursa 
şimdiye kadar yapılan şikâyetler daha fazla, 
mikdarda devam edecek ve öyle zannediyorum 
ki, Maliye vekâleti de daha müşkül mevkide ka
lacaktır. ; | 

Yalnız mükellefler değil, hep biliyoruz 
ki, daha evvel istihlâk vergisi şeklile sahai tat-
bika geçen ve müşteriye satış esnasında alman 
bu verginin tatbikma imkân bulunamadı. Onu 
kendileri de zaten esbabı mucibe lâyiha
larında itiraf ediyorlar ve yine biliyoruz 
ki, kazanç vergisi kanunile beyannameye 
tâbi olan mükelleflerin bir çok hallerde hakikî 
muamelelerine vukuf imkânmı bulamadıkları 
için Maliye vekâleti nihayet onlardan da bazı 

karinelerle vergi almağa mecbur oldu. Elimizdeki 
vasıtalar bütün hakikatları meydana çıkaracak 
kuvvette olsaydı tabiidir ki, ona hacet kalmazdı. 
Memurlarımızla halk arasmdaki münasebetleri 
çoğaltarak yine bir çok ihtilâflara meydan ver
mektense doğrudan doğruya sanayi müessesele
rini kontrolla bu işi önlemek daha muvafık ve 
kestirmedir. Bir çok yolsuzlukların önüne geç
mek için en müessir bir çaredir kanaatindeyim. 
Benim fikrimce bu bile zor ve müşkül bir iş
tir. Bu hususa bundan evvelki konuşmalarımda 
da temas etmiştim. Sanayi müesseselerinden 
doğrudan doğruya iptidai maddeyi işleyen kı
sımlara hasretmek suretile tedkik ve murakabe 
sahasını daha daraltmak ve bu suretle vergiyi 
daha iyi kontrola tâbi tutarak bütün yolsuzluk
ları önlemek ve bütün diğer erbabı sanayii ted
kik ve murakabeden azade bulundurarak onla
rın teşebbüslerini ilerletmelerine imkân 
bahşetmek. Fakat bunu şimdi istemek yersis-
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dir. Çünkü bütçemizde tevzin için bir çok ra

kamlara ihtiyaç vardır. Böyle bir tadilin nerelere 
varacağı bilinmediği için bunu istemeyiz. Mü
kellefiyeti teşmil suretile yapılan hattı hareke
tin adaleti teklifiye noktai nazarından bir mah
zuru var ki, o tüccarlar ki, doğrudan doğruya 
fabrikalardan müessesatı smaiyeden mal alacak
lardır, bunu alamayanlara nazaran bir faikiyet 
mevkiinde bulunacaklardır. Çünkü bu kimseler 
toptancı tüccarlardan mal alacağı için, toptancı 
tüccarların almış oldukları fiyatla, sattıkları fi
yat arasındaki farkın vergisini ödemek mecbu
riyetinde kalacaklardır. Eğer doğrudan doğruya 
fabrikadan almış olsalardı aradaki farkın tevlid 
ettiği vergiyi bu tüccar vermiyecekti. Doğru
dan doğruya almadığı için bunu verecektir. 
Sonra bundan daha ilerisi de var, meselâ Adanalı 
toptancı bir tüccar İstanbuldan aldığı mamûlâtı 
sattığı zaman îstanbuldan aldığı malın fiyatma 
nakliye masrafını ve kendi kârını da zammede
rek satabilecektir. Şu halde Adanalı müstehlik 
bu iki sebebden mütevellid farkm da vergisini 
ödeyecektir. Bu mahzuru karşılayacak hüküm 
var mı? Buna dair bir sarahat görmedim. Belki 
vardır, lütfen izah ederler. 

Sonra, kanunun tedvininden ikinci maksad, 
varidat rakamlarımızı takviye etmek idi. Buna 
karşı Iktisad encümeni güzel bir tedbir bulmuş 
ve demiş ki, bu şekilde vergiyi karıştırmaktansa 
bir zamla vergiyi % 11 e iblâğ edelim ve maksa
dı teğmin edelim. Encümen, buna Maliye veki
linin şöyle cevab verdiğini söylüyor : Muamele 
vergisi zaten ağırdır. Bir kat daha yükseltilir-
se istihlâk sahasında bunun yapacağı tesir bü
yük olur. Binaenaleyh bu noktai nazar kabul 
edilmemiştir. Bu şayanı şükran ve doğru bir 
düşüncedir amma bunun tatbikatta yer tutma
dığını görüyoruz. Çünkü bir taraftan vergiye 
zam yapılmak istenmiyor öbür taraftan yeni va
zedilen hükümlerle bir şekilde % 0,4 ve başka 
bir şekilde % 0,77 nisbetinde bir vergi konul
makta olduğunu Hükümet esbabı mucibede tas
rih ediyor. 0, 77 nin hayat üzerinde tesiri olmaz 
da bu % 1 e baliğ olduğu takdirde mi tesir ya
pacaktır. 

Bundan evvel kabul ettiğimiz fevkalâde ka
nunlarla istihlâk vergilerine % 10 zammettik. 
Bunun üzerine koyacağımız % 1 in yapacağı te
sirden tevahhuş etmek doğru olmaz. 

Ticaret hayatı ne kadar sıkıştırılırsa, ne ka
dar zorlaştırılırsa bunun aksi tesiri derhal müs
tehlikin sırtında kendini gösterir. Tüccarların 
defter tutma külfeti memurların mütevali mü
racaatlarından uğrayacağı maddî manevî zarar 
hep müstehlike yüklenecektir. 

Sözlerime nihayet verirken daha bir nokta
ya işaret edeyim : Bir tüccarın bir sene zarfın
da satın aldığı sınaî mamulâtm kıymeti 30 bin 
liraya baliğ olursa vergi ile mükellef olacak ve 

defter tutacak. Sene başında 20 000 liralık mal 
alacağını tahmin eden bir mükellef defter tut
mazsa ve seneye bir ay kala 29 000 e çıktığını 
görürse ondan sonra mal almıyacakmı ? Bunun 
gibi bir çok noktalar hatıra gelebilir. Bunlar 
öyle şeylerdir ki uzun boylu tedkikten evvel 
ceffelkalem mütalea yürütülmesi red veya kabul 
edilmesi doğru değildir. Yalnız kanunun umu
mî hükümlerinden edindiğim intiba şudur ki, bu 
hükümler zorluklar vücude getirecektir ve bun
ların acısını biz çekeceğiz. Onun için bu kayid-
leri kabil olduğu kadar yalnız bir zümreye, sı
naî müesseselere tevcih ve hasredersek daha 
faydalı bir hareket yapmış oluruz. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu kanunda 
Hükümetin ta,kib ettiği esaslı mesele, vergi ka
çakçılığının önüne geçmektir. Encümende en 
kötü gördüğümüz yerleri biz kendi vicdanımızı 
tatmin edecek şekilde ıslah ettiğimize kaniiz. 
Meselâ yarı topdaneı, perakendeciye kadar Hü
kümet teklifini teşmil etmişti. Sonra yalnız fab
rikalardan da 30 000 liraya kadar mal alan top-
dancıya hasrettik. Fakat bu mecburiyete rağ
men hiç bir topdaneı 30 000 liraya kadar mal 
almaz. Alsa dahi 25 bin lirasını kendi alır. Beş 
bin lirasını da başkasının namına alır. Ben açık
ça Maliye vekiline söyledim. Buna da razı oldu. 
Ancak kendilerince tayyün eden bazı müesse
seleri sıkı kontrol etmek için kâfi olduğuna da 
kani oldu. Biz bu ciheti encümende ıslah ettik. 
Diğer encümenlerde bozdularsa onu bilmem. 
Onu burada düzeltebiliriz. Bu kanunların müs-
tacelen müzakeresi değil mayısda bile müzake
resi caiz değildi. İlk geldiğimiz zamanda ol
malı idi. pazartesiye kaldığı gün o vakit büt
çeye mi bakacağız, buna mı, bakacağız? Şimdi 
daha eyi tedkik edebiliriz zannederim. Bir de 
kötü gördüğümüz yer, topdancıya, fabrikadan 
çıkacak malları pusla ile göndermek. Maliye 
bu noktada da çok ısrar etmişti. Fakat bir ta
kım müşkilâtm doğabileceğini nazarı dikkate 
alan Iktisad encümeni bunu kaldırmıştır. Bu 
lâyiha üzerinde encümendeki arkadaşlar, hepi
miz uğraştık, bizim reis, İsmail bey, bu işe 
vakfı nefs etmiştir, çok çalışmış ve uğraşmış
tır ve bu kanunu bizim vicdanımızı tatmin ede
cek bir şekle koymuştur. Sırf fabrikalardan 
30 bin liralık mal alanlar topdaneı sayılmıştır. 
Hariçten alanlara bu şamil değildir, çünkü on
lar malı çıkardıkları zaman vergi veriyorlar. Bu 
da bir kaç müessesenin kendi namına sunî bir 
mağaza açıb fiat kaçakçılığına mâni olmak için 
bu kayıd konuldu, biz de bunu muvafık gördük. 

Bir de müddet meselesi var. Tahsil için üç 
sene kâfidir. Elinizde tahsili emval kanunu 
vardır. Buna istinaden alabilirsiniz. Eğer takib 
edilib almmıyacak olursa bundan bir az da ma
liye memurları mesul olsun ve bunu yapsın de
dik. Yoksa iki sene sonra, filan vakit terk etti-
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ğin işten vergi borcun vardır, diye gelecekler. 
Şayed adam ölmüşse mirasçılarına da bir borç 
kalır dedik, müddeti azalttık. Zannederim diğer 
arkadaşlar bunu uzatmışlar. Arkadaşların yar^ 
dımile bunu burada tashih etmek eyi olur. Yu
karıda da arzettiğim gibi, bu gün bu kanunu 
müzakere etmek daha eyi olur. Çünkü pazartesi 
günü bakamayız, bütçe işleri başlıyor. Bende
nizin ricam bu idi. 

Bir ricam daha var. Bizim Hükümetimizin, 
Meclisimizin yaptığımız kanunlarda sürat teğ-
min edemediğimizden dolayı bazı zavallılar se
kiz on sene sürünerek işini neticelendiremiyor. 
Tahakkuk meselesi, Malmüdürü itiraz ediyor; 
Şûrayi devlete gidiyor, komisyonlarda sürükle
niyor, bazı insanlar vardır ki bu yüzden harabü 
türab olmuşlardır. Hatta bendeniz bir kaç ta
nesine de şahidim. Maliye vekili bey de muta
bıktır zannediyorum; bu kanun vesilesile bunla
rın terkini için bir kayıd ilâvesini rica ediyor 
ve bir de takrir takdim ediyorum. Bununla bazı 
sürünen vatandaşları kurtarmış olacağız. Ben
deniz burada Hükümeti kabahatli buluyorum, 
bir az da haksız olsa da süratle bunu yapmadık 
diye niçin evlâdını kabahatli bıraksın. Bu tak
riri takdim ediyorum, vakti geldiğinde okun
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Heyeti uummiyesi hakkında 
başka mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Celse açılmıştır, maddelerin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Muamele vergisi kanunu 
Mükellefiyetin şümulü 

MADDE 1 — Türkiye dahilinde imal edilen 
maddelerle yabancı memleketlerde imal edilib 
Türkiyeye idhal olunan maddelerden bankala
rın, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin bilû
mum muamelelerinden bu kanunda yazılı esas
lar dairesinde muamele vergisi alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Bir takrir var, okuyoruz,: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba istinaden müzakerenin 
başka bir güne talikini rica ederim. 

Sivas 
Abdurrahman Naci Demirağ 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Nazarı itibare alanlar.. Almıyanlar... Takrir 
nazarı itibare alınmamıştır. 

Müzakereye devam ediyoruz. Açık reyle
rin neticelerini arzediyorum: 

2395 ve 2729 sayılı kanunların tadili hak
kındaki kanun lâyihasına (260) mebus rey ver
miştir. Nisab vardır. Kanun (260) reyle ka
bul edilmiştir. 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkındaki 2731 sayılı kanunun bazı hüküm
lerini değiştiren kanun lâyihasına, lâyihayı ka
bul etmek suretile (265) mebus rey vermiştir. 
Nisab vardır. Kanun (265) reyle kabul edil
miştir. 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak nakliye resmi 
hakkındaki 472 sayılı kanunu tadil eden ka
nun lâyihasına, lâyihayı kabul etmek suretile 
(287) mebus rey vermiştir. Nisab vardır. Ka
nun (287) reyle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın maddeleri fazladır. Yarım saat 
teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BÎRÎNCÎ KISIM 

Türkiyede imal olunan maddelerden alman 
muamele vergisi 

Birinci fasıl 
Verginin mevzuu 

MADDE 2 — Türkiye dahilinde imal edilen 
maddelerin: 

I) Sınaî müesseseler; 
II) Sınaî müesseselere imalât yaptıran top

tancı ticarethane ve müteahhidler; 

»>«-« 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17,45 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Vedid Uzgoren (Kütahya) 
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III) Sınaî müesseselerden veya bunların fil 

yal, şube veya satış mağazalarından doğrudan 
doğruya veya komisyoncu, simsar gibi muta
vassıtların delâletile mal alan toptancı tica
rethane ve müteahhidler; 

IV) I ve II işaretli fıkralarda yazılı mükel
leflerin toptan ve perakende satış yapan filyal, 
şube ve satış mağazaları; 

V) III işaretli fıkrada yazılı mükelleflerin 
toptancı filyal, şube ve satış mağazaları; 
tarafından teslimi muamele vergisine tâbidir. 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Efen
dim, vergi kanunlarının her halde pek sade ya
zılmış olması gerektir. Burada bir (filyal) di
ye bir tabir geçti. Gerçi bunu aşağı maddede 
tarif ediyorlar; doğrudan doğruya merkezden 
idare edilen şube demekmiş. Bunun Türkçe 
mukabilini her halde bulamamışlardır. Fakat 
bulunabilirdi. Maruzatım şudur ki, elimde hiz
met erbabının tâbi oldukları vergiler hakkında, 
Maliye vekâleti varidat umum müdür muavini
nin yedi yüz küsur sayıfa tutan bir mecellesi 
vardır. Burada maddeleri okuyorum; atıf, atıf. 
Bir maddede beş atfa tesadüf ediliyor, sırası 
geldikçe söyleyeceğim, beş maddeye temas edi
yor. Mükellef nasıl ve ne için vergi verecektir, 
bunu gayet vazıh ve sarih olarak bilmelidir. 
sonra tatbikatı da kolay olmalıdır. Geçen gün 
bu kürsüde Maliye meslek mektebi mevzubahs 
oldu. Burada okuyanlara ne kadar ehemmiyet 
verilirse yerindedir. Vergi kanunlarını tatbik 
edecek arkadaşlar her halde çok anlayışlı, liya
katli ve ehliyetlidir. Maalesef kanunların karı
şıklığı mükellefleri çok rencide etmektedir. Tat
bikatta da çok müşküller görüyoruz. Maliye ve
kilinden temenni ederiz ki, bundan sonra gele
cek kanunların dili daha sade olsun, mükellef
lerin anlıyamayacakları kadar atıflı olmasın. 
Sonra, maliye mütahassısları yetiştirmek husu
sunda çok himmet etsinler. Çünkü vergi ka
nunlarımızın hepsi böyle birer mecelledir. 

BAKSAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İkinci maddede yazılı yerlerden 
aldığı malları depo, ambar ve mağazalarına id-
ha letmeden doğrudan doğruya satan ve teslim 
eden veya ettiren toptancı ticarethane ve müte-
ahhidlerin teslimatı da muamele vergisine tâbi
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Vergiye tâbi smaî müessese ve
ya toptancı ticarethane sahibinin akrabalarına 
ve bunlar şirket halinde ise şeriklerine veya şe
riklerinin akrabalarına aid olub bu müessese ve
ya ticarethanelerin mallermı satan satış mağa
zaları, sınaî müessese veya toptancı ticaretha
nenin satış mağazası hükmündedir. Smaî mües
sese veya toptancı ticarethane sahibinin veya ak

rabalarının veya şeriklerinin iştirak ettikleri ve
ya hissedar bulundukları şirketlere (Hissedarı 
on kişiden fasla anonim, limited ve kooperatif 
şirketler hariç) aid olub smaî müessese veya top
tancı ticarethanenin mamulâtmı satan mağaza
lar dahi sınaî müessese veya toptancı ticaret
hanenin satış mağazası addolunur. Bu fıkrada 
yazılı satış mağazalarının, mamulâtmı sattıkları 
smaî müessese veya toptancı ticarethaneden ma
ada mahallerden aldıkları malları da satmaları 
bu vasıflarını değiştirmez. 

Vergiye tâbi smaî müesseselerin, bir takvim 
yılı içinde tek bir smaî müessese veya ticaret
hane veya müteahhide teslim ettiği mamulâtm 
bedeli, otuz bin lirayı geçmemekle beraber, smaî 
müessesenin ayni takvim yılı içindeki teslimatının 
en az dörtte birine baliğ olduğu takdirde bu ma
mulâtm satış bedelleri resen takdir komisyo
nunca 19 ncu maddede yazılı unsurlar nazarı 
dikkate alınmak üzere takdir olunacak emsal sa
tış bedelinden dûn olamaz. Noksan ise farkı üze
rinden smaî müesseseye ayrıca vergi tarholunur. 

İkinci maddenin III işaretli fıkrasmda yazılı 
mükelleflerle bunlara aid toptancı filyal, şube 
ve satış mağazaları, bir takvim yılı içinde bir 
sınaî müesseseden veya bunun filyal, şube ve 
satış mağazalarından alman malların dörtte bi
rinden fazlasını tek bir smaî müessese veya tica
rethane veya müteahhide satarlarsa bu mallarm 
satış fiyatları, mezkûr satışların yapıldığı sene 
içinde diğer şahıs veya ticarethanelere satılmış 
olan mütebaki malların vahid satış fiyatlarının 
vasatisinden aşağı olamaz; ve aşağı ise vasatı 
satış fiyatına göre bulunan bedel vergiye mat
rah olur. Bir smaî müessese veya bunun filyal, 
şube ve satış mağazalarından alman malların ta
mamı tek bir şahıs veya ticarethaneye satılmış 
ise bu malların satış bedeli, 19 ncu maddede ya
zılı unsurları nazarı dikkate alarak resen takdir 
komisyonunca tayin olunacak emsal satış bede
linden aşağı olamaz; aşağı ise resen takdir 
komisyonunun tayin edeceği bedel vergiye mat
rah ittihaz edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna göre imâl, bir mad
denin terkibini, vasfını, hassasını veya şeklini 
değiştirmek suretile işlenmesidir. Bu suretle 

işlenen maddelere mamul madde ve bunu vü-
cude getiren müesseselere smaî müessese deni
lir. İmal esnasında hâsıl olan tâli maddelerle 
döküntüler de mamul madde hükmündedir, ima
lin makine, alât, tezgâh veya kaplar îanesile 
yapılması, bunların muharrik kuvvetle veyahud 
beden veya hayvan kuvvetile işletilmesi, imalâ
tın muvakkat veya daimî şekilde yapılması ve 
işlenen maddenin müesseseye aid olub olma
ması mükellefiyete tesir etmez. 

Bu kanuna göre teslim, bir malın mükellefi-
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yetinin diğer bir hakikî veya hükmî şahsa intika
lini ve malm bu şahsa veya gösterdiği diğer bir 
mahalle tevdi veya irsalini ifade eder. 

Hakikî veya hükmî bir şahıs tarafından ve
rilen ibtidaî maddeden vücude getirilen mamu
latm o şahsa veya gösterdiği diğer bir mahalle 
tevdi veya irsali de teslim hükmündedir. 

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

MADDE 6 — Bir sınaî müessesenin kendi 
mamulâtmı, iştigal mevzuu olan imalât haricin
de, müessesenin ihtiyaçlarında kullanması veya 
müessese sahibinin ve müessese bir şirkete aid 
ise şeriklerinin hususî ihtiyaçlarında istihlâk et
mek üzere müessesenin mamulâtmı alması veya 
giriştikleri taahhüdün (İnşaat taahhüdleri de 
dahil) ifasında müessesenin mamulâtmı sarfet-
mesi veyahud mamulatm ikramiye, teberru, prim 
ve sair namlar altında başkalarma verilmesi, 
mamulatm satılmak üzere filyallere, şubelere sa
tış mağazalarına veyahud komisyonculara gön
derilmesi de bu kanuna göre teslim sayılır. 

Smaî müesseselerden maada ikinci, üçüncü 
ve dördüncü maddede yazılı mükelleflerin ver
giye tâbi mamullerini yukarıki fıkrada yazılı şe
killerde kullanmaları da bu kanuna göre teslim 
sayılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Vergiye tâbi bir veya müte-
addid sınaî müesseseye iptidaî madde vererek 
yaptırdığı muamelâtın veyahud bir veya müte-
addid sınaî müesseseden veya bunların filyal, 
şube veya satış mağazalarmdan aldıkları mamu
latm bedeli bir takvim yılı içinde otuz bin lira
yı geçen ticarethane veya müteahhidler bu ka
nunun tatbikmda topdancı sayılır. Otuz bin li
ranın tayinine esas olacak bedel, imalât veya 
satışı yapan smaî müesseselerin veya bunların 
filyal, şube ve satış mağazalarının satış bede
lidir. 

Smaî müesseselerin veya topdancı ticaret
hane veya müteahhidlerin şube ve satış mağa
zaları, merkezlerinden ve filyallar, tâbi olduk
ları şirket veya smaî müesseseden: bir takvim 
yılı içinde aldıkları malların bedeli otuz bin 
lirayı geçtiği takdirde; topdancı addolunurlar. 
Otuz bin liranın tayinine esas olan bedel, mer
kezin ve filyallerde, tâbi oldukları şirket veya 
smaî müessesenin 18 ve 19 ncu maddeler muci
bince taayyün eden satış bedelidir. 

Bu kanunda zikredilen müteahhid tabirile, 
2395 sayılı kanunun sekizinci maddesinin bir 
numaralı fıkrasında yazılı müteahhidler kasde-
dilmiştir. 

Bir takvim yılı içinde hem sınaî müessese
lere iptidaî madde vererek mamulât yaptıran 
hem de smaî müesseselerle bunların filyal, şube 

veya satış mağazalarından mal alanlar için 
otuz bin liranın hesabında, yaptırılan ve alı
nan mamulât bedellerinin mecmuu nazarı dik
kate alınır. 

Bu maddede yazılı topdancılarm ve müteah
hidlerin smaî, müesseselere iptidaî madde vere
rek yaptırdıkları veya smaî müesseselerle bun
ların filyal, şube veya satış mağazalarından al
dıkları mamulât haricinde, başka mahallerden 
aldıkları mamulât, otuz bin liranın hesabında 
dahil edilmez. 

İnşaat müteahhidleri münhasıran teahhüd 
işlerinde kullanmak ve harice satmamak veya 
ikramiye, teberru, prim gibi namlar altmda baş
kasına vermemek şartile iptidaî maddesini ve
rerek yaptırdıkları veya mubayaa ettikleri ma-
mulâttan dolayı bu kanundaki mükellefiyete 
tâbi değildirler. 

Ik. E. Es. İSMAİL SABUNCU (Giresun) — 
Efendim, maddenin baş tarafını bir kere oku
dular, sonra yine başladılar. İlâve edilen bir şey 
mi var? 

BAŞKAN — Evet, encümen ilâve etmiştir, 
şimdi izah edeceklerdir. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Amma onu 
evvelâ söylemek lâzımdı. (Doğru sesleri) 

B. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Okunan ilâve, bu maddenin ikinci fıkrasında 
yine bir tarif yapılmak üzere ikinci fıkra olarak 
ilâvesi lâzımgelen bir cümledir, onu takdim et
tik. Şimdi de izah edeceğiz. Zatı âlinizden de, 
hademe ile, lütfen buraya gelmenizi rica ettik. 

Birinci fıkrada olduğu gibi tatbikatta tered
düdü mucib olmamak üzere yapılan topdancınm 
tarifinden başka bir şey değildir. Nasıl ki diğer 
fıkralarda da boyuna tarifler vardır. 

BAŞKAN — Efendim; encümence maddeye 
(topdancı) nın tarifine aid bir fıkra ilâvesi tek
lif edildi. Bunu okuduk. Bnuun hakkında bir 
mütalea var mı? 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bu ilâve hak
kında değil, madde hakkında söyliyeceğim. 
Bu maddenin ruhunu kısaca izah edeceğim: 

Bu madde ile önümüze toptancı denilen bir 
mükellef çıkıyor. Bu toptancı şudur : Smaî 
müesseselerden bir sene içinde 30 bin liradan 
fazla mal alan adam toptancı unvanını alacak
tır. 30 bin liradan fazla mubayaalar için de 
vergi vermeğe başlayacaktır. 30 bin lirayı dol
duruncaya kadar vergi ile mükellef değildir. 
Her tüccarın sınaî müesseselerden mubayaası 
30 bin liraya varmak ihtimali olduğu için baş
tan itibaren defter tutmak mecburiyetindedir
ler ki her hangi bir vergi makamı sorduğu za
man bunu ibraz ve isbat edebilsin. Bu toptan
cılığa namzed olan mükellefin mubayaaları sı
naî müesseselerle olan mubayaalardır. Yoksa 
doğrudan doğruya dışarıdan idhal edilen yani 
muamele vergisine tâbi olmayan mallar bu 
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30 bin liranın yekûnuna dahil değildir. 

Bu vaziyete göre her alış veriş yapan ada
mın, ticarî hayatta her mubayaada bulunan 
adamın aldığı malın, sınaî müesseseden midir, 
değil midir ve bu müessese vergiye tâbi midir, 
değil midir, gibi kendi kendini murakabe et
mesi ve ileride doğacak bir mükellefiyete ha
zırlanması lâzımdır. Maddeye göre herkes; 
bilhassa ufak tefek alış veriş yapan esnaf, alış 
veriş yaptığım, müessese vergiye tâbidir veya 
değildir; bunu defterime geçireceğim veya ge-
çirmiyeceğim gibi mevzuları uzun uzadıya araş
tırmak mevkiinde kalacaktır. Bütün alış veriş
lerin bu şekilde sualli ve cevablı bir hale 
sokulması zannetmem ki pek kolay olsun. Ben
deniz buna mukabil şu teklifte bulunacağım: 
Diyorum ki, herkes, yani 30 000 liralık alış 
veriş yapıp mükellefiyete namzed olacaklar, 
mal aldıkları yerden bir fatura veya bir satış 
vesikası alacaklarına göre bu vesikayı aldık
ları zaman, mal aldıkları müessese satılan ma
lın bu yekûna baliğ olduğunu ve ilerde bu ye
kûnu bulduğu zaman kendisinin vergiye tâbi 
tutulacağını âdeta ihbar etsin. Binaenaleyh 
maddeye bir fıkra eklenmesini rica edeceğim. 
Tensib buyurursanız, vaziyet şu olacaktır: Sı
naî müesseseler satışlarını gösterir vesikalarla 
(fatura gibi, satış puslası gibi) kendisinin mu
amele vergisine tâbi olduğunu göstermelidir. 
Esasen Maliye vekâleti de smaî müesseseler 
için böyle vergiye tâbi olup olmadığını tefrik 
edebilmek için bunlara birer muafiyet cüzdan
ları hazırlamıştır. Hangileri muaf ise muafiyet 
cüzdanı taşıyor. Sınaî müesseseler esasen böyle 
bir tasnife tabidirler. O halde bu tasniften ne 
için ileride mükellef olanlar da müstefid ol
masın? Böyle bir kaydin konulması, eğer iş
tirak buyurursanız, her halde faydalı olur. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu madde zaten İktısad encümeninin 
hazırladığı maddedir. Eğer mütaleayı varid 
görüyorlarsa mütaleatmı beyan ederler, eğer 
Heyeti umumiye muvafık görürse mesele hallo-
lunur. Yahud encümenlerine alırlar. 

İKTISAD En. Es. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — Yazılı şeyi gördükten sonra bende
niz de kanaat getirdim. Bir mahzur yoktur. 
Geçen hükümlerle tetabuk halindedir. Usul için 
muvafık olmayacağı kanaatile muarız kaldım. 
Malî ıstılah. Hiç kimsenin bilmediği bir şey. 
Daha evvel yazılmış olsaydı olurdu. Yazılan şey 
muvafıktır. (Kemal Ünalın teklifi sesleri). Tak
riri okunsun da onu da arzedeyim. 

Yüksek Reisliğe 
Maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif ederim; 
(Smaî müesseseler, satış varakalarında mu

amele vergisine tâbi olduklarını bildirir bir 
kayid koyarlar). 

İsparta 
Kemal Ünal 

İKTİSAD E. R. İSMAİL SABUNCU (Gire
sun) — Bunun ne dereceye kadar tatbik kabili
yeti vardır1, bilmiyorum. Her kes imzasile çı
kacak olan kâğıda, o adamın firmasının yanma 
ben filân vergiye tabiim diye bir şey yazması ne 
dereceye kadar doğrudur, bilmiyorum. Bunu 
pek aklım almadı. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Doğru doğru. 
KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bunun tatbik 

kabiliyeti meselesi yok. Bütün sınaî müessese
ler satışlarını bir faturaya istinad ettirirler. Bu 
vergiye tâbi olan müesseseler şu, şu, şu defter
leri tutacaklar ve fatura kayidleri bulundura
caklar. İşte bu faturanın bir köşesinde denecek
tir ki, müessesem muamele vergisine tâbidir. O 
faturayı alanlar da tabiî bu fatura muhteviyatı
nı kendi defterlerine kaydetmek mecburiyetin
dedirler. Bu şekilde hangi müessesenin vergiye 
tâbi olduğu da anlaşılmış olur. Bu tatbikî bir 
şeydir. Maliye vekâleti bunu bir tamimle, bir 
tebliğle bir izahla yapabilir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bu
nun yeri tatbikat izahnamesidir. Maliye vekâleti 
bunu nazarı dikkate alsın. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Pek iyi; orada 
yapılsın. 

BAŞKAN — O halde takririnizi geri alıyor-
musunuz? 

KEMAL ÜNAL (İsparta) —• Böyle olursa 
geri alırım. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-
lea yoktur. Maddeyi İktısad encümeninin tan
zim ve Bütçe encümeninin kabul ettiği şekilde 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu şirket veya smaî müessese
nin idaresi altında veya ona tâbi olarak mezkûr 
şirket veya sınaî müesseseye aid mamulâtı sa
tan şirketler, bu kanunun tatbikmda filyal şirket 
sayılır. 

Sermayesinin en az yarısı veyahud şürekâ 
veya hissedarlar heyeti umumiyesindeki reylerin 
mutlak ekseriyeti doğrudan doğruya veya mu
tavassıt şahıslar vasıtasile diğer bir şirketin ve
ya smaî müessesenin elinde bulunan veya
hud şirket işleri hakkında karar ittihaz etmek 
salâhiyeti doğrudan doğruya veya mutavassıt 
şahıslar vasıtasile diğer bir şirket veya sınaî 
müesseseye aid olan şirketler, o sınaî müessese 
veya şirketin idaresi altında veya ona tâbi ad
dolunur. 

Mutavassıt şahıs tabiri, idare eden şirket ve
ya smaî müessesesenin idare salâhiyetini haiz 
uzuvlarını, müdür, memur ve müstahdemlerini, 
bunların usul ve füruunu, karı veya kocalarını 
ve idare eden şirket veya smaî müessesenin fil-
yallerini ifade eder. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— İkinci fıkranın başındaki « sermayenin » ke-

— 236 — 



î : 55 24-5-1940 C : 2 
limesi « sermayesinin » olacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi bu tashih ile reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

îkinci fasıl 
İstisnalar ve muafiyetler 

MADDE 9 — Aşağıda yazılı mamul madde
lerin teslimi muamele vergisinden müstesnadır. 

1 - imal, alım, satım veya ihracı Devlet in
hisarında bulunan maddeler (inhisarlar idare
since bu maddeler için imal edilen ve ayrı satıl
mayan zarflar dahil). 

2 - Şeker ve glikoz (şeker fabrikalarınca şe
ker satışı için imal olunan ve ayrı satılmayan 
zarflar dahil). 

3 - Havagazi ve elektrik. 
4 - Deniz, kara ve hava harb teçhizatından 

madud olub efrad tarafından istimali kanunen 
memnu olan vesait ve malzeme. 

5 - Harb gaz maskesi. 
6 - Tayyare, balon ve her nevi hava gemileri, 

planörler ve bunların başka yerlerde kullanıl
ması mümkün olmayan yedek, ve tecdid parça
lan ve paraşüt. 

7 - Buharlı, motorlu, yelkenli gemiler, yat 
ve kotralar, kayık, sandal, kik, salapurya, mav
na ve her nevi bahrî merakib tekneleri. 

8 - Duba, köprü, her nevi dumbaz, iskele, sal, 
şat ve saire gibi eşya nakline mahsus deniz va
sıtaları, sabih vinçler, tarak vapurları ve duba
ları, sabih dok ve elevatörler. 

9 - A) Sanayi ve maadin işlerinde ve her ne
vi su merakibinde kullanılan ve nevileri Maliye 
ve Iktisad vekâletlerinin müşterek teklifi üze
rine icra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân edi
lecek olan makineler, alât ve edevat ve bunların 
yedek ve tecdid parçaları. 

(Teşviki sanayi muafiyetinden istifade eden 
sınaî müesseseler tarafından imal edilmek kay-
dile ve sanayi ve maadin işlerile su merakibin-
den başka yerlerde kullanılması mümkün 
olanlar hakkında icra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek şartlar dahilinde.) 

B) Nakliye, tahmil ve tah'iiye ve kuvvei mu
harrike istihsal ve nakil tesisatına muktazi olub 
nevileri Maliye ve Iktisad vekâletlerinin müş
terek teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince 
tesbit ve ilân edilecek olan malzeme (inşaat 
malzemesi hariç) ve vesaiti muharrike ve müte
harrike ve bunların yedek ve tecdid parçaları 
(Teşviki sanayi muafiyetinden istifade eden sı
naî müesseseler tarafından imal edilmek ve teş
viki sanayi muafiyetinden istifade eden sınaî 
müesseseler tarafından kendi ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere satın alınmak şartile). 

10 - Ziraatte kullanılan her nevi makine, âlet
ler ve araba gibi vasıtalar, (Cins ve nevileri 
Ziraat ve Maliye vekâletlerince müştereken ta
yin olunur). 

11 - Kitab, gazete, mecmua, risale, harita, atlas, 
coğrafya ve kozmoğrafyaya müteallik mücessem 
küreler, ilme, talim ve terbiyeye müteallik re
simler, plânlar, levhalar, maketler, modeller, 
musiki notası ve nota kâğıdı, 

12 - Tâkim veya teksif edilmiş veya toz ha
line getirilmiş şekerli ve şekersiz süt, tereyağ, 
sadeyağ, yoğurd, peynir, balık konservesi, kırıl
mış veya toz haline getirilmiş tuz kavrulmuş 
veya doğulmuş kahve, uzun müddet muhafazası 
mümkün olmayan ve satıldığı yerde istihlâki 
mutad bulunan yiyecek ve içecek maddeleri, ek
mek, peksimet, hayvan yemi olarak kullanılmak 
üzere un haline getirilmeksizin ezilmiş veya kı
rılmış hububat ve bakliyat, melas, prina, kepek, 

13 - Temizlenmiş ve işlenmiş bağırsak, 
14 - Bilûmum maden cevherleri ve taşlar (is

tihraç, izabe ve tesfiye dolayısile) kok, sömikok 
ve biriket kömürleri, 

15 - Her türlü soba (Elektrik ve havagazı 
sobaları hariç). Kütahya tipi ve üzeri resim ve 
nakışlarla işlenmiş vazo, tabak, saksı ve emsali 
çini mamulâtı, 

16 - Şark halısı, kilimi ve keçesi, velense, 
17 - Eczanelerde imal edilib perakende ola

rak satılan ilâçlar, 
18 - Vergiye tâbi olmayan veya muamele 

vergisi ödenmiş bulunan nebatî, hayvani ve 
madenî yağlarm, gaz ve benzinlerin karıştırıl
ması suretile vücude getirilen mahlutlar, ispir
to ve benzinin karıştırılması suretile vücude 
getirilen mahlutlar, 

19 - Ağaç, rende talaşı, yol ve yapı inşaa
tında kullanılmak üzere ihzar edilmiş taşlar ve 
harçlar, 

20 - Odun kömürü, 
21 - Bir kilogramının uzunluğu azamî altı 

bin metreyi geçmeyen kasğam ve pamuk iplik-
lerile bir kilogramının uzunluğu azamî dört 
bin metrik numaraya kadar olan strayhgarn ip
likleri, 

22 - Her türlü tuğla ve kiremit, ateştuğlası 
ve harçları, 

23 - Sabun (Tuvalet sabunu hariç), 
24 - Kasket, 
25 - Tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar, diş 

macunu, suyu ve tozu (Tıbbî ve ispençiyari müs
tahzar ruhsatnamesini haiz olsalar dahi saç bo
yası, losyonu ve suyu, şampuvan ve biryantin, 
krem, pomat, ruj, pudra, tırnak boyası ve cilâ
sı, kozmatik, düzgün, sürme ve emsali itriyat 
ve tuvalet levazımı, bu muafiyetten istifade ede
mezler), 

26 - Gliserin. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar

kadaşlar; bu maddede bir eksik gördüm, onu 
arzedeceğim, zannediyorum hatıra gelmemiştir. 

Hariçten idhal edilen sunî gübreler gümrük 
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resminden muaftır. Bu, memlekete çok mikdar-
da idhal edilmektedir. Memleketimizde de sunî 
gübre istihsaline başlanmıştır. Kemikleri ezmek 
suretile sunî gübre vücude getirilmektedir. Şa
yanı arzudur ki fazla et istihlâk eden büyük 
şehirlerimizin hepsinde de böyle müesseseler 
vücude getirilsin. Hariçten gelen sunî gübre 
gümrük resminden muaf olduğu halde dahilde 
halen böyle bir fabrika mevcuddur, onun için 
bunun muamele vergisi vermesi doğru olmaz. 
Buna aid bir takririm vardır, bunun muafiye
tini bu maddeye ilâve edelim, yerinde bir şey 
olur (Güzel sesleri). 

BAŞKAN — Takriri okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Dahilde imal edilen sunî gübrenin muamele 
vergisinden muafiyetini teklif ederim. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

BAŞKAN — Encümen muvafakat ediyor 
mu? 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Her iki encümen de iştirak ediyor. Yalnız 
bir tashih vardır, onu arzediyoruz. Encümenin 
21 numaralı fıkrasıdır. Demin kabul edilen is
tihlâk vergisi kanunu ile mütenazır olmak üzere 
mükellef lehine bir tadildir. 

21 numaralı fıkra « 6 İngiliz numarasına ka
dar olan kaskam ve pamuk ipliklerile 4 metrik 
numaraya kadar olan strayhgarn ». 

BAŞKAN — Bir fıkra halinde mi teklif edi
liyor? 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— 21 numaralı fıkra bu arzettiğimiz şekilde ola
caktır. 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Atacın takririni 
yüksek tasvibinize arzediyorum. Nazarı itibare 
alanlar ... Almıyanlar ... Takrir nazarı itibare 
alınmıştır. 

Encümen bunun yerini tayin ediyor mu? 
B. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 

10 ncu numaranın sonuna bir fıkra olarak ala
lım. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — 10 ncu madde
ye alalım daha muvafık olur, orada müesseseler 
vardır. 

BAŞKAN — Diğer maddenin müzakeresine 
geçiyoruz. Encümen yerini tayin etsin, sonra 
reye koyarız. 

MADDE 10 — Aşağıda ya.zılı müesseseler 
muamele vergisinden muaftır: 

1) Yerli mahsulleri ve prinayı tasir veya 
tasfiye ederek yağ istihsal eden müesseseler 
(Münhasıran bu işlerinden dolayı), 

2) Hububatı, nebatî ve hayvani mahsulleri, 
kuru yemişleri, kabuk, çöp ve kıllarından, pa
muğu çekirdeğinden ayıran, ayıklayan, temizle
yen, eleyen, havalandıran, kurutan, tuzlayan 

ve üzümü boyayan müesseseler, su ile mütehar
rik bulunan çeltik dinkleri (Bu işlerinden dolayı 
kuş tüyü, sunî ipek, sunî yün ve sunî pamuk 
imal yerleri mamulâtı muamele vergisine tâbi
dir), 

3) 9 ncu maddenin 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu fıkra
larında yazılı vesaitin ve bu vesaitte kullanılan 
makine ve aletlerin tamiratını ve her türlü 
montaj işi yapan müesseseler (Yalnız bu işler
den dolayı), 

4) Fotoğrafhaneler, filim imalâthane ve 
stüdyoları, 

5) Münhasıran halkın kendi ihtiyaçları için 
getirdikleri hububatı üğüten, fırınlara, un ve 
zahire tüccarlarına hububat üğütmeyen ve ken
di hesablarma hububat üğütüb satmayan yel ve 
su ile müteharrik valssiz, eleksiz değirmenlerle 
muharrik kuvveti kırk beygiri geçmeyen ayni 
şartları haiz eleksiz, valssiz motorlu değirmen
ler (Bu değirmenlerde zatî ihtiyaç üğütülen un
lar satılığa çıkarılırsa bu unlardan vergi 
alınır.) 

6) İnşaat yerlerinde, faaliyeti inşaatın de
vamı müddetine maksur olmak üzere kurulan 
atelyeler (Münhasıran bu inşaatta kullanıla
cak mevaddı imal etmek, harice imalât ve satış 
yapmamak veya vücude getirdikleri mamulâtı 
her ne nam ile olursa olsun parasız da olsa baş
kalarına vermemek sartile) (bu şartlardan her 
hangi birine riayet edilmediği takdirde bu atel-
yelerde vücude getirilen mamulât resen ve iki 
kat zamla vergiye tâbi tutulur.) 

7) Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayı
sı onu geçmeyen, dolab ve palamut değirmenin
den başka tesisnatı olmayan ve münhasıran me
şin ve sahtiyan imal eden tabakhaneler. 

8) El veya su ile müteharrik bizarlar. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? 
CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — 

Beş beygire kadar olan makine ile sucuk yapan
lar bu maddeye dahilmidir, değil midir? 

Efendim, sucuğu dükkânında el ile yapar
sa bundan vergi almmıyacak. Amma dükkâ
nında beş beygir kuvvetindeki kıyma makinesi 
ile, ağzına munbarı takarak sucuk doldurursa 
bu, muamele vergisine tâbi midir, değil midir? 
Beş beygire kadar olan kuvvet istisna ediliyor-
ya... Lütfen bunu izah etsinler. 

İKTISAD En. Rs. ÎEMAİL SABUNCU (Gi
resun) — Efendim, bunlar küçük sanayidir, 
iki beygirlik kuvvetle de yapmak imkânı var
dır. Maamafih encümen buna muhalif değil
dir. Sucuk yapmağa münhasır olmak üzere 
iki beygirlik kuvvet yetmiyor da beş beygire 
çıkarmak zarureti varsa, ki bunu düşünüb on
dan sonra maddeyi yazmak lâzımdır, tedkik 
mevzuudur, iki beygirlik kuvvet ev sanayii va
ziyetine giriyor. Fazlasına zaruret varsa, niha
yet et de memleket mahsulüdür, eti kıymet-
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lendiriyor. Encümen buna muhalif değildir. 
Yalnız kendileri iddialarında musir iseler bu
nun için tedkikat yapmak lâzımdır. 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — îki 
beygirlik kuvvei muharrike istisna ediliyorsa 
bu kâfi. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu maddenin 47 nci sayıfasında, beşin
ci fıkrada, altıncı fıkradan üç satır önce (zatî 
ihtiyaç) dan sonra bir (için) kelimesi ilâve edile
cektir. 

BAŞKAN — Encümen, beşinci fıkraya iba
renin düzeltilmesi için bir (için) ilâve ediyor. 
Bu ilâve ile maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeye, şimdi nazarı itibare alınan 
teklife göre 10 ncu fıkra ilâve ediliyor, okuyo
ruz: 

10 - Ziraatte kullanılan her nevi makine, 
aletler ve araba gibi vasıtalar (cins ve nevileri 
Ziraat ve Maliye vekâletlerince tayin olunur) 
ziraatte kullanılan sunî gübreler. 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ve evvelce 
encümenin yaptığı tadille reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11 — Ayni evde ikamet eden aile 
efradı tarafından münhasıran ikametgâh dahi
linde icra edilmek ve muharrik kuvvet kulla
nılmamak (muharrik kuvvetle işleyen dikiş 
makineleri hariç) ve hariçten alacağı işçi üçü 
geçmemek şartile iplik, havlu, örtü, çorab ve 
mensucat gibi örgü ve dokuma işlerile dante-
lâ ve nakış işleri, hasırcılık ve sepetçilik ma-
mulâtı, ip ve urgan imalâtı muamele vergi
sinden muaftır. îp ve urgan imalâtında ika
metgâhtan gayri yerlerden istifade edilmesi, 
muafiyeti kaldırmaz. 

Yukanki fıkrada yazılı şartlardan her han
gi biri zail olduğu takdirde keyfiyetin bir haf
ta içinde varidat dairesine bildirilmesi ve bu 
vaziyetin devamı müddetince vergilerin öden
mesi mecburidir. 

Yapılan yoklamalarda muharrik kuvvet ve
ya üçten fazla işçi kullanıldığı ve keyfiyetin 
ihbar edilmediği tesbit olunursa, malî yıl ba
şından tesbit tarihine kadar olan devre için re
sen takdir olunacak matrah üzerinden aile re
isi namma üç kat zamla vergi tarholunur. 

Müteakib malî yıl için muharrik kuvvet 
veya üçten fazla işçi kullanılmıyacağını, malî 
yıldan evvel yazı ile varidat dairesine bildi
renlere yeniden muafiyet verilir. Yapılan yok
lamada beyanı hilâfma muharrik kuvvet veya 
üçten fazla işçi kullandığı sabit olanlara malî 
yıl başından yoklama tarihine kadar geçen 
devre için yukanki fıkra mucibince beş kat 
zamla vergi tarholunur ve bu tarihten sonra 

i muharrik kuvvet veya üçten fazla işçi kullan-
masalar dahi bir daha muafiyet verilmez. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, Ik-
tısad encümeninin maddesinde 5 kişiyi geçme
mek kaydi vardır. Binaenaleyh Iktısad encü
meninin maddesinin, sırf buna münhasır olmak 
üzere, reye konmasını rica ederim. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Ev sanayiini teşvik ve onların çalışmalarının 
muamele vergisinden istisna edilmesi kabul 
edilmişti. Böyle her evden beşer adam almak, 
zannederim ki, bu yolda çalışan ve sırf menfaat 
gözetenlerin vergiden kurtulmak gibi bir yola 
gitmesine sebeb olur. Bu yolda verilen izahat 
Bütçe encümenini ikna etti. Hükümet üçe indi
rilmesi şeklinde olmasına muvafakat ettiği için 
biz de buraya öyle yazdık. Şimdi ise görüyo
ruz ki, Iktısad encümeni (5) yazmış. Binaen
aleyh Heyeti celile hakem olsun, 5 veya üç ka
bul edilsin (Bes bes sesleri). 

EMlN SAZAK '(Eskişehir) — Efendim, bil
hassa el sanayii yapan Merzifon gibi yerlerde 
müşahede ettiğimize nazaran bir çok küçük ço
cuklar çalışarak hem kendi hayatını kurtarıyor, 
hem de evini geçindiriyor, istanbul vesair yer
lerde sui istimale yol açacak diye bunu üçe in
dirmek doğru değildir. Beş olmasında Hükümet
le de mutabık kalınmıştır. Bu bir çok anasız, 
babasız çocukların hayatını kurtaracak bir şey
dir. Iktisad encümeni fıkrasının kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Emin Sazak (Üç kişi) kaydinin 
(Beş kişi) olmasını teklif ediyor. Diğer fıkra
lara bir diyeceği yoktur. Bu teklifin kabulünü 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bir noktanın 
zabta geçmesini rica edeceğim. Burada (Çorab 
ve mensucat, örgü ve dokuma işleri) deniyor. 
Buna şübhesiz (kıl dokuma işleri) de dahildir. 
Öyle anlıyoruz. Çünkü (ip, urgan) sayılmıştır. 
(Kıl dokuma işleri) de buna ilâve edilmiş telâk
ki olunacaktır. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Kendilerinin anladığı şekilde, tabiî başkala
rı da böyle anlıyacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi kabul buyurulan esasa 
göre maddedeki (üç) 1er (beş) olacaktır. Mad
deyi bu şekilde reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Doğrudan doğruya veya bil
vasıta yalnız bir müşteri hesabma imalât yap

mayan ve istihdam ettiği işçi sayısı müessese sahi
bi de (Bizzat çalışsın çalışmasın) dahil olmak 
üzere beşi tecavüz etmeyen ve muharrik, kuvvet 
kullananlarda muharrik kuvveti de iki beygiri 
geçmeyen küçük sanat müesseseleri muamele 
vergisinden muaftır, (işçi tâbirinde usta, kalfa, 
çırak, fen memuru, kimyager, kâtib, satıcı vel-
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hasıl müessesenin iştigal mevzuu olan işte fikren 
veya bedenen çalışan bilûmum müstahdemler 
dahildir). 

Tuğla ve kiremit imalâtı haricindeki toprak 
sanayiine mensub müesseselerin muafiyetten is
tifade etmeleri muharrik kuvvet kullanmamaları 
ve işçi mikdarmın müessese sahibi ile birlikte 
beşi geçmemesile meşruttur. 

Aşağıdaki imalâtı yapan müesseseler, bu 
şartları haiz olsalar dahi muafiyetten istifade 
edemezler: 

A) Âmilinin veya sahibinin markasını havi 
şişe, kutu ve diğer ambalaj maddeleri içinde 
satışa çıkarılan mamuller. 

B) Trikotaj, mücevherat, plâstik eşya, lâstik 
ayakkabı, kundura kalıbı, ökçe, çamaşır manda
lı, her nevi maden kaplamaları debagat müesse
seleri mamulâtı, boyama, apre veya kasarlama 
işleri, sunî veya tabiî ipek ve ipek mensucat ve 
ipek çorab, kesekâğıdı, karbon kâğıdı, terazi, 
baskül ve bunlarm montaj işleri (Tepme man
cınıklar birinci fıkradaki hadler dahilinde kal
dığı takdirde muafiyetten istifade eder.) 

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

MADDE 13 — 12 nci maddede yazılı muaf mü
esseseler mezkûr maddede yazılı mikdardan fazla 
işçi veya muharrik kuvvet kullanmağa başla
dıkları takdirde keyfiyeti, o tarihten itibaren 
bir hafta içinde yazı ile varidat dairesine bil
dirmeğe ve bu vaziyetin devamı müddetince 
vergilerini ödemeğe mecburdurlar. Bundan son
ra işçi veya muharrik kuvvet mikdarmı indi
renler keyfiyeti ayni müddet içinde yazı ile bil
dirmek şartile yeniden muafiyete girerler. 

Yapılan yoklamalarda bu mecburiyete ria
yet etmedikleri anlaşılanlar, fazla işçi veya 
muharrik kuvvet kullanmağa başladıkları tarih-
den malî yıl sonuna kadar, resen takdir oluna
cak matrah üzerinden üç kat zamla vergiye tâbi 
tutulur. Müteakib malî yıl için işçi veya mu
harrik kuvvet mikdarmı muafiyet haddine in
dirdiğini, malî yıldan evvel yazı ile varidat da
iresine bildirenlere yeniden muafiyet verilir. 
Yapılan yoklamada beyanı hilâfma fazla işçi 
veya muharrik kuvvet kullandığı sabit olanlara 
malî yıl başından yoklama tarihine kadar ge
çen devre için yukanki fıkra mucibince beş kat 
zamla vergi tarholunur; ve bu tarihden sonra 
işçi ve muharrik kuvvet mikdarmı indirseler 
dahi, bir daha muafiyetten istifade edemezler. 

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

MADDE 14 — Ayni binada, veya bitişik ça
tılar altında ayni muharrik kuvvetten istifade 
suretile çalışan müesseseler, ayrı şahıslara aid 
olsalar bile 12 nci maddede yazılı muafiyet had
lerinin hesa.bmda bu müesseselerin işçi adedle-

rinin ve muharrik kuvvet mikdarmın mecmuu 
esas tutulur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Ayni mahsulün muhtelif veya 
mütemmim imal safhalarının, ayni şahsa veya 
akrabasına, şeriklerine veyahud memur ve müs
tahdemlerine aid ve birbirinden ayrı binalarda 
yapılması halinde muafiyet hadlerinin hesabın
da bu imal safhaları için kullanılan muharrik 
kuvvet mikdarmın ve işçi adedlerinin mecmuu 
nazarı dikkate alınır. 

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

Üçüncü fasıl 
Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 16 — Sınaî müesseselerle filyal, şu
be ve satış mağazaları, toptancı ticarethaneler 
ve müteahhidler muamele vergisini ödemekle 
mükelleftirler. Muamele ve satış şartları bu mü
kellefiyeti değiştirmez. 

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

MADDE 17 — Sınaî müesseselerin vergisi 
imalin yapıldığı, müteahhidlerin vergisi yazıha
nelerinin, diğer mükelleflerin vergisi de toptan
cı ticarethane, filyal, şube, satış mağazasının kâ
in bulunduğu mahal varidat dairesince tarholu
nur. 

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

Dördüncü fasıl 
Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 18 — İmalât muamele vergisinin 
matrahı : 

A) Kendi hesabına imalât yapan smaî mües
seseler için teslim edilen mamul maddenin satış 
bedelidir. 

B) Kendi hesabına imalât yapan smaî mü
esseselerde, iptidaî maddesi başkalarına aid ola
rak yapılan mamulâtm, altıncı maddede yazılı 
şekillerde istimal veya istihlâk edilen mamulâtm 
veyahud filyal, şube, satış mağazasına veya ko
misyoncuya gönderilen mamulâtm vergi matra
hı, 19 ncu maddede yazılı şekilde tayin edilen 
emsal satış bedelidir. 

C) Kendi hesabına imalât yapmayıb başkala
rına aid ibtidaî maddeleri işleyerek mamulât vü-
cude getiren smaî müesseselerde vergi matrahı, 
19 ncu maddede yazılı unsurları nazarı dikkate 
alarak resen takdir komisyonunca takdir ve mü
esseseye tebliğ edilecek olan satış fiatı üzerin
den tayin edilen emsal satış bedelidir. 

10 ncu maddenin beşinci fıkrasında yazılı 
değirmenlerde öğütülüb de satışa çıkarılan un
ların vergi matrahı da bu usul dairesinde tayin 
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olunan emsal satış bedelidir. 

D) Başkaları hesabına yapılan münhasıran 
boyama, apre, havalandırma, kolalama, kasarla-
ma, ütü, kaynak, maden kaplaması, tesviye, tor
na, tamir, cam kesmesi ve tesviyesi işlerinde ma
mul ipliklerin yeniden bir katlama ameliyesine 
tâbi tutularak katlı iplik haline getirilmeksizin 
yalnız büktürülmesinde ve kireçlenmiş hayvan 
derilerinin dolablarda ve sair suretlerle temiz
lenmesinde vergi matrahı bu işler mukabilinde 
alman ücrettir. 

E) ikinci maddenin II işaretli fıkrasında ya
zılı mükelleflerin vergi matrahı bunların sınaî 
müesseselere yaptırdıkları mamulâtm maliyet 
bedelile bu mamulâtm kendileri tarafından tes
limi mukabilinde alman bedel arasındaki fark
tan vergiye tâbi seneilk satış bedelleri yekûnu
nun % 5 i nisbetinde bir mikdarm tenzilinden 
sonra kalan meblâğdır. 

ikinci maddenin III işaretli fıkrasında yazdı 
mükelleflerin vergi matrahı vergiye tâbi smaî 
müesseselerden veya bunlarm filyal, şube ve sa
tış mağazalarından aldıkları mamulâtm maliyet 
bedelile bu mamulâtm kendileri tarafından tes
limi mukabilinde alman bedel arasındaki fark
tan vergiye tâbi senelik satış bedelleri yekûnu
nun % 5 i nisbetinde bir mikdarm tenzilinden 
sonra kalan meblâğdır. 

ikinci maddenin II ve III işaretli fıkraların
da yazılı mükellefler tarafından filyal, şube ve 
satış mağazalarına gönderilen veyahud altmcı 
maddede yazılı şekillerde istimal veya istihlâk 
edilen mamulât için, bu irsal veya istihlâkin 
vaki olduğu ay içinde bu mükellefler tarafından 
teslim edilen mümasil mamulâtm vahid satış fi-
atleri vasatisi esas ittihaz edilerek bulunan be
del, satış bedeli addolunur. 

Aldıkları veya yaptırdıkları mamulâtı taah-
hüdlerinin ifasında sarf veya teslim eden mü-
teahhidler için taahhüd mukavelenamesinde ya
zılı bedel, satış bedeli addolunur. 

F) ikinci maddenin IV ve V işaretli fıkrala
rında yazılı toptancı filyal, şube ve satış mağa
zalarının vergi matrahı, bunlarm tâbi oldukları 
smaî müessese veya toptancı ticarethanelerden 
aldıkları mamulâtm maliyet bedelile bu mamu
lâtm kendileri tarafmdan teslimi mukabilinde 
alman bedel arasındaki farktan vergiye tâbi se
nelik satış bedelleri yekûnunun % 5 i nisbetinde 
bir mikdarm tenzilinden sonra kalan meblâğdır. 

G) İkinci maddenin IV işaretli fıkrasında ya
zılı perakendeci filyal, şube ve satış mağazaları
nın vergi matrahı, bunlarm tâbi oldukları smaî 
müesseselerden aldıkları mamulâtm maliyet be
delile bu mamulâtm kendileri tarafmdan teslimi 
mukabilinde alman bedel arasındaki farkdan 
vergiye tâbi senelik satış bedelleri yekûnunun 
% 20 si nisbetinde bir mikdarm tenzilinden son
ra kalan meblâğdır. 

H) Üçüncü maddede yazılı mükelleflerin 

vergi matrahı, ikinci maddede yazılı yerlerden 
aldıkları, mamulâtm maliyet bedelile bunlarm 
teslimi mukabilinde alman bedel arasındaki fark
tan vergiye tâbi senelik satış bedelleri yekûnu
nun % 5 i nisbetinde bir mikdarm tenzilinden 
sonra kalan meblâğdır. 

IKTISAD En. RElSt ISMAlL SABUNCU 
(Giresun) — Ufak bir tashih var, arzedeceğim: 
57 nci sayıfanm (D) fıkrasında, «Havalandırma» 
yazılmıştır. Bu, bir mürettib hatasıdır. Hav yap
maktan «Havlandırma» şeklinde tashih edilecek
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihle beraber reyi
nize arzedeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanunda yazılı satış bedeli 
tâbiri, teslim edilen mamulât mukabilinde her ne 
nam ile olursa olsun müşteriden alman veya müş
terinin borçlandığı paranın yekûnunu ifade 
eder. 

18 nci maddenin «B» bendinde yazılı emsal 
satış bedeli, mezkûr bendde yazılı mamulâtm tes
lim edildiği ay içinde, sınaî müessesenin mümasil 
mamulâtmm vahid satış fiyatları vasatisi esas 
ittihaz edilerek bulunan bedeldir. Smaî müesse
senin o ay içinde mümasil mamulâttan teslimatı 
bulunmadığı takdirde vesaitinin hesabma, tesli
matı mevcud olan en son ayın vahid satış fiat-
leri esas tutulur. 

Mamulâtm mübadelesi halinde satış bede
li, yukarıki fıkrada yazılı şekilde bulunan em
sal satış bedelidir. 

Resen takdir komisyonunca tayin olunan 
emsal satış bedeli, mamulâtm maliyet bedeli
ne satılmcaya kadar yapılan bütün masrafla
rın ve bu mamulâta müteallik bilcümle vergi 
ve resimlerin (Buğdayı koruma vergisi hariç) 
ve teamül derecesinde bir kârın ilâvesile hâ
sıl olan kıymetten dun olamaz, imalâtta ma
liyet bedeli iptidaî maddelerin alış fiatine mü
esseseye idhal olununcaya kadar yapılan bilû
mum masraflarla ödenen vergi ve resimlerin, 
işçilik, ücret ve masraflarının ve umumî mas
raflardan mamule isabet eden hissenin yakû-
nudur. 

Sınaî müesseselerin filyal, şube ve satış ma
ğazalarında ve ikinci maddenin 11 işaretli fık
rasında yazılı toptancı ticarethane ve müteah-
hidlerde maliyet bedeli, yukarıki ikinci fık
rada yazılı emsal satış bedeline, mutad satış 
mahalline getirilinceye kadar mamulât için 
yapılan bilûmum masrafların ve ödenen vergi 
ve resimlerin ilâvesile hâsıl olan yekûndur. 

ikinci maddenin III işaretli fıkrasile üçün
cü maddede yazılı toptancı ticarethane ve mü-
teahhidlerde maliyet bedeli; mamulâtm alış 
bedeline, mutad satış mahalline getirilinceye 
kadar yapılan bilûmum masraflarm ve öde-
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nen vergi ve resimlerin ilâvesile hâsıl olan ye
kûndur. 

Toptancı ticarethanelerin filyal, şube ve 
satış mağazalarında maliyet bedeli, mamulâ-
tm toptancı ticarethanelerce 18 nci maddenin 
(E) bendinin üçüncü fıkrasında yazılı şekilde 
bulunan satış bedeline, filyal, şube veya satış 
mağazalarına getirilinceye kadar yapılan bilû
mum masrafların ve ödenen vergi ve resimle
rin ilâvesile bulunan yekûndur. 

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

MADDE 20 — Satış bedellerinden, teslim 
edilen mamule aid olub müessesenin mükellef 
bulunduğu vergi ve resimler, prim, ikramiye, 
reklâm bedeli, komisyon, faiz gibi meblâğlar 
ambalaj masrafları, mutad satış mahalline ka
dar yapılan nakliye, tahmil ve tahliye mas
rafları indirilmez. Şu kadar ki mutad satış 
mahallinden müşterinin tayin edeceği mahalle 
kadar müşteri hesabına yapılan nakliye, tah
mil ve tahliye masrafları ve mamul madde ile 
birlikte satılmayıb boşaldıktan sonra iadesi 
mutad olan kap bedelleri ve peşin satışlarda 
müşteriye yapılan iskonto, satış bedelinden 
indirilebilir; iskontonun satış bedelinden indi

rilebilmesi için müteamel mikdarda olması ve satış 
bedeli, müessesenin defterine iskontodan ba
kiye mikdar olarak geçirilmesi şarttır. Satış 
bedelinden indirilen masraflarla iskonto ve 
kab bedellerinin müessesece kayid ve fatura
larla tevsiki mecburidir. 

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

MADDE 21 -— 13 nci maddenin A, B, C 
bendlerinde yazılı sınaî müesseselerin vergi 
matrahlarından, Maliye ve îktısad vekâletle-
rince müştereken tertib ve İcra Vekilleri He
yetince tasdik ve ilân olunacak cedvelde ya
zılı nisbetlerde tenzilât yapılır. Tenzilât nis-
betleri, taallûk ettiği mamulün iptidaî mad
desinden ve mamul ile birlikte satılan zarfla
rından evvelce alınmış olan muamele vergisi 
mikdarını geçemez. Bu nisbetler, değiştirilin-
ceye kadar muteber olur. Değiştirilen nisbet
ler ilânı takib eden aydan itibaren yapılan 
teslimatın vergilerine tatbik olunur. İptidaî 
maddesinden ve mamul ile birlikte satılan zarf
larından evvelce muamele vergisi alınmış olan 
mamulâttan cedvele idhal edilmediği alâkadar
ların müracaatile anlaşılanlar da cedvele id
hal ve bunlar için tayin edilen tenzilât nisbet-
leri, ilânı takib eden aydan itibaren yapılan 
teslimatın vergilerine tatbik edilir. 

Satış bedellerinden tenzilât yapılması Hü
kümetçe kabul edilmiş olan mamul maddelerin 
vergi matrahı, bu tenzilâtın icrasından sonra 
kalan mikdardır. Cedvelde tenzilât nisbeti gös

terilmemiş oları mamulâtm vergi matrahından 
tenzilât yapılmaz. 

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

MADDE 22 — İmalât muamele vergisinin 
nisbeti % 10 dur. 

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

Beşinci fasıl 
Verginin tarhı 

A) Beyanname usulü 
MADDE 23 — Sınaî müesseseler, bir ay 

içindeki teslimatını ertesi aym 15 nci günü ak
şamına kadar aşağıda yazılı malûmatı havi bir 
beyanname ile bağlı oldukları varidat dairesine 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Bu beyannameye teslim olunan malın cins 
ve nevi (tuhafiye ve manifatura eşyasında ne
vilerin gösterilmemesine Maliye vekâletince mü
saade edilebilir.) Mikdarı, nevi itibarile azamî ve 
asgarî vahid satış fiatı, satış bedelinin tutarı (ip
tidaî maddesi başkalarına aid olarak yapılan 
mamulâtta, altıncı maddede yazılı şekillerde is
timal ve istihlâk edilen veyahud filyal, şube, 
satış mağazası veya komisyonculara gönderilen 
mamulâtta emsal satış bedelinin tutarı) varsa 
her cins veya neve aid ibtidaî madde tenzilâtı, 
muamele vergisi mikdarı, peşin ve veresiye sa
tışlarla satılmak üzere filyallere, şubelere, satış 
mağazalarına veya komisyonculara gönderilen
ler ayrı ayrı gösterilmek suretile dercolunur. 

18 nci maddenin D fıkrasında yazılı işler 
için, beyannamede, bir ay içinde yapılan işlerin 
nevi ve mikdarı her nevi işe aid azamî ve asgarî 
vahid ücretle imal ücreti tutarı ve muamele ver
gisi gösterilir. 

Yukarıki fıkralarda yazılı sınaî müesseseler 
haricinde kalan mükellefler 30 ncu madde mu
cibince tutmağa mecbur oldukları emtia idhalât 
ve ihracat defterinin idhalât ve ihracat hesabla-
rının bir takvim senesi itibarile senelik yekûn
larını ve geçen seneden müdevver mal stoklarile 
yeni seneye devredilen mal stoklarının cins, 
mikdar ve maliyet fiatlarmı gösteren bir beyan 
nameyi aid olduğu takvim senesi sonundan iti
baren iki ay içinde bağlı oldukları varidat dai
resine vermeğe mecburdurlar. Beyannamede, 
ayni cinsten olan stok malların nevilerinin de 
ayrıca gösterilmesi mecburî değildir. 

Bu maddede yazılı beyannameler üzerinden 
mükelleflere vergi tarholunur. Her hangi bir ay 
içinde teslimatları mevcud olmayan sınaî mües
seseler keyfiyeti beyannamelerine dercederek 
ayni müddet içinde beyannamelerini vermeğe 
mecburdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiy enler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 24 — Sınaî mtiesseselerce satılmak 

üzere komisyonculara gönderilen malların satış 
faturaları celbolunarak müessesede saklanır. 
Katği satış kıymetlerine göre, evvelce vergiye 
matrah ittihaz edilmiş olan kıymetlerde fazla
lık veya noksanlık hâsıl olursa, faturanın alın
dığı ayın beyannamesine bu fazlalık veya nok
sanlık, evvelce hangi ayın beyannamesine dahil 
edilmiş olan mala taallûk ettiği işaret edilmek 
suretile derç ve fazlalık o ayın matrahına ilâve, 
eksiklik de o ayın matrahından tenzil edilir. 
Ancak noksanlığın fatura ve kayıdlarla tevsiki 
şarttır. 

Mükellef işini terketmiş ise fazlaya aid ver
gi farkı ayrıca tahsil ve noksana aid vergi far
kı reddolunur. 

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

MADDE 25 — Satışı fesh ve iptal olunan 
mallar, en çok iki ay içinde sınaî müesseseye 
iade edildiği takdirde, bu mallara aid vergi ia
denin vukubulduğu ayın beyannamesinde yazılı 
vergi mikdarmdan tenzil olunabilir. Ancak sa
tışı fesh ve iptal edilmiş olan malların filen mü
esseseye idhal edilmiş olması ve beyannamede, 
idhalât kaydedildiği tarih ile muamelenin sıra 
numarası ve evvelce hangi ayın beyannamesine 
geçirilmiş olduğunun gösterilmesi şarttır. 

Mükellef işini terketmiş ise bu mala isabet 
eden vergi mükellefe red ve vergi tahsil edilme
miş ise terkin olunur. 

Topdancı ticarethaneler ile bunlar gibi ver
giye tâbi olan diğer mükellefler; satışı fesh ve 
ibtal olunan malları yukarıki fıkra hükmü dai
resinde iade edilmiş olmak şartile emtia idhalât 
ve ihracat defteri ve ticarî defterlerinde idhalât 
kaydederler. 

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

MADDE 26 — Mamulâtmı münhasıran mem
leket haricine çıkaran sınaî müesseseler için ver
gi tahakkuk ettirilmez. 

Mamulâtmı kısmen memleket haricine çıka
ran sınaî müesseseler için, mal müesseseden çık
madan evvel varidat dairesine aşağıdaki « II » 
numaralı bendde yazılı malûmatı havi olarak 
verilecek beyanname üzerine vergi tarhedilerek 
tecil olunur. 

I - İhracat, sınaî müesseselerce bizzat veya 
ihracatçı yahud komisyoncu vasıtasile kendi na
mına yapılmak yahud memlket içinde bir ihra
cat tüccarına satılarak onun tarafından doğru
dan doğruya ihraç olunmak, 

II - Varidat dairesine verilen beyanname ile 
ihraç edilecek malın cinsi ve nevi, mikdarı, sa
tış bedeli, kablarm aded ve nevi, ihraç gümrüğü, 
ihracatı yapacak tüccar veya komisyoncunun 
adı, ve adresi ve ihracatın sınaî müessese namı

na mı yapılacağı, yoksa ihraç edilmek kaydile 
memleket dahilinde ihracat tüccarına mı satıl
dığı bildirilerek iki nüsha nakliye tezkeresi alın
mak, 

III - Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren 
altı ay içinde, malın « II » numaralı bendde yazılı 
şekilde ihraç edildiğini mübeyyin gümrük idare
sinden alınacak vesika varidat dairesine ibraz 
edilmek, 

Kayid ve şartlarile tecil edilmiş olan vergi 
terkin olunur. 

İptidaî maddesi başkasına aid olmak üzere 
sınaî müesseselerce vücude getirilen mamulât, 
sahibi tarafından bizzat veya bilvasıta ihraç edi
lir yahud doğrudan doğruya ihraç edilmek üze
re memleket içinde bir ihraca,t tüccarına satılırsa 
sınaî müesseseler tarafından, mal müesseseden 
çıkmadan evvel yukariki « II » numaralı bend
de yazılı şekilde varidat dairesine beyanname ve
rilmek ve bu beyannamede malı imal ettiren şa
hıs veya müessesenin adı ile adresi ayrıca göste
rilmek şartile bu mallar için tarhettirilecek ver
gi de tecil ve üçüncü bendde yazılı hüküm ye
rine getirildiği takdirde terkin olunur. 

IV - Yukarıdaki şartlardan her hangi birine 
riayet edilmediği anlaşılırsa evvelce tecil edil
miş olan vergiler % 10 zamla ve taksit kaydine 
bakılmadan tahsil olunur. Ancak nakliye tezke
resinin alındığı ayı takib eden ay başından iti
baren bir buçuk ay içinde nakliye tezkeresinde 
yazılı mamulâtm kısmen veya tamamen ihra
cından vazgeçildiği yazı ile varidat dairesine bil-
dirilirse % 10 zam alınmaz. 

Bu mamulât ihbar tarihine kadar nakliye 
tezkeresinde yazılı ihracat tüccarından başka 
bir şahıs veya müesseseye memleket içinde sa
tılmış ise satıldığı ayın beyannamesine, şayed ih
racat tüccarı tarafından memleket içine satılmış 
ise ihbarın yapıldığı ayın beyannamesine idhal 
edilir. 

İhbar tarihine kadar memleket içinde satıl -
mayıb sınaî müesseseye iade edilmiş olan ma
mulât da imalât defterinde icabeden kayidler ya
pılmak suretile müesseseye idhalât kaydolunur. 

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

B) Götürü vergi usulü 
MADDE 27 — İşçi sayısı ve muharrik kuv

vet bakımından muafiyet dışında kalan sınaî 
müesseselerden müessese sahibi de dahil olduğu 
halde işçi sayısı günde onu ve muharrik kuvvet 
kullananlarda muharrik kuvveti de beş beygiri 
geçmeyenler ile muharrik kuvveti 10 beygiri 
geçmeyen valssiz ve elekli değirmenlerin ve 10 
ncu maddenin 5 ncı fıkrasında yazılı muafiyet 
şartlarını haiz olmayan valssiz ve eleksiz ve 
muharrik kuvveti 10 beygire kadar olan değir
menlerin sahibleri istedikleri takdirde vergileri 
götürü olarak tahakkuk ettirilir. Bu madde-
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deki işçi tâbiri 12 nci maddede yazılı şahısları I 
ifade eder. 

12 nci maddenin (A) ve (B) fıkralarında ya
zılı müesseseler hakkında götürü vergi usulü 
tatbik edilmez. 

Götürü vergi talebleri takvim yılı başına ka
dar yazı ile varidat dairesine bildirilir ve ta
lebi takib eden malî yıldan itibaren tatbik olu
nur. 

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

MADDE 28 — Götürü verginin matrahı mü
essesenin kuruluşuna nazaran imalât kabiliyeti, 
çalışma tarzı, iştigal nevi, geçen yıl içindeki ima
lât ve satışları ve emsali müesseselerin iş hacmi 
nazarı dikkate alınarak resen takdir heyetlerin
ce tayin olunur. Bu matrah üzerinden, varsa, 
iptidaî madde tenzilâtı yapıldıktan sonra vergi 
tarh ve mükellefe tebliğ edilir. 

Götürü vergi talebinde bulunmuş olan mü
kellef tarholunan vergi mikdarma kanaat etme
diği takdirde tebliğ tarihinden itibaden bir ay 
içinde yazı ile varidat dairesine bildirmek şar-
tile talebinden vazgeçebilir. Bu takdirde beyan
name usulile mükellefiyette devam eder. Tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde, talebinden vaz
geçtiğini bildirmeyenlerin vergisi katğileşir. Kat-
ğileşen vergi iki malî yıl için muteberdir. İki 
yıllık devre sonunda götürü usulden vazgeçmek 
isteyenler, keyfiyeti ikinci malî y]lm hululün
den evvel gelen takvim yılı başına kadar yazı 
ile varidat dairesine bildirirler ve defterlerini 
tasdik ettirirler. Böyle bir ihbar yapılmadığı 
takdirde mükellef, iki yıl daha götürü usulü
nü tercih etmiş sayılır; ancak mezkûr iki yıl için 
yukarıki birinci fıkra hükmü dairesinde tarh ve 
tebliğ olunacak vergiye kanaat etmez ise tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde yazı ile vari
dat dairesine bildirmek şartile beyanname usu
lüne rücu etmek hakkı mahfuzdur. Bu takdir
de ayni müddet içinde defterlerini de tasdik et
tirirler. 

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

Altıncı fasıl 
Mükelleflerin mecburiyetleri 

MADDE 29 — Smaî müesseseler, imalât ve 
teslimatlarını göstermek üzere biri (İmalât) ve 
diğeri (Muamele) defteri namile iki defter tut
mağa mecburdurlar. 

İmalât defterine smaî müessese tarafından 
mubayaa veya istihsal olunan ibtidaî maddelerin 
nevi, mikdar ve kıymetlerile bunlardan imale 
sevkolunan ve imal edilen maddelerin nevi ve 
mikdarları, mubayaa veya istihsal ve imal ta
rihleri mubayaa faturalarının tarih ve numa
raları kaydolunur. İptidaî maddelerden imale 
sevkedilmeyib aynen satılanların nevi, mikdar | 

ve kıymetlerile satış tarihleri ve satış faturaları
nın tarih ve numarası da bu deftere kaydolunur. 

Muamele defterine, müessesenin müşterilere 
teslim veya filyal, şube ve satış mağazalarına 
veya komisyonculara veyahud müessese hari
cindeki depolara irsal veya ecnebi memleketlere 
ihraç ettiği veya 6 nci maddede yazılı şekilde 
istimal ve istihlâk eylediği mamul maddelerin 
nevi ve mikdarları, vahid satış fiyatları ve bu
na göre satış bedelinin tutarı, satış faturalarının 
tarih ve numaraları kaydolunur. Depodan mak-
sad, içinde satış yapılmayan ve mal muhafaza 
olunan yerlerdir. 

İbtidaî maddesini kendi imal eden smaî mü
esseseler, ibtidaî madde imalâtının kaydına 
mahsus olmak üzere ayrıca bir imalât defteri 
tutmağa da mecburdurlar. 

Ücret üzerinden muamele vergisine tâbi olan 
sınaî müesseseler imal için aldıkları ibtidaî mad
delerin nevi ve mikdarlarile imal ettikleri mad
delerin nevi ve mikdarlarmı ve aldıkları imal 
ücretini göstermek üzere bir defter tutarlar. 
Satış bedeli üzerinden vergiye tâbi bulunan 
sınaî müesseseler ayni zamanda ücret üzerinden 
vergiye tâbi işleri de yaparlarsa bu malûmatı 
muamele defterinde tahsis edecekleri ayrı bir 
partide göstermeğe mecburdurlar. 

Götürü vergi veren müesseseler bu maddede 
yazılı defterleri tutmaktan müstesnadırlar. 

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

MADDE 30 — Bu kanun mucibince vergiye 
tâbi toptancı ticarethane ve müteahhidlerle ikin
ci maddenin IV ve V işaretli fıkralarında yazılı 
filyal, şube ve satış mağazaları bir (Emtia idha-
lât ve ihracat defteri) tutmağa mecburdurlar. Bu 
defterin idhalât kısmına muamele vergisine tâ
bi müesseselerden aldıkları veya bu müessese
lere imal ettirdikleri mamulâtm cins, nevi ve 
mikdarile maliyet bedeli, alış faturalarının ta
rih ve numarası; ihracat kısmına da teslim et
tikleri veya filyal, şube ve satış mağazalarına 
gönderdikleri mamulâtm cins, nevi ve mikdarı 
ile vahid satış fiatı ve satış bedeli tutarı (Fil
yal, şube ve satış mağazalarına gönderilenler 
için 18 nci maddenin E bendi mucibince tayin 
olunan emsal satış bedeli), satış faturalarının 
tarih ve numarası ve müşteri şahıs veya müesse
senin isim ve adresi kaydolunur. 

Bir smaî müesseseden aldıkları nim mamul 
maddeleri diğer bir smaî müesseseye vererek 
imalât yaptıran toptancı ticarethane ve müteah-
hidler, imal edilmek üzere tevdi ettikleri nim 
mamul maddeler ile bunlardan yaptırdıkları 
mamulâtı emtia idhalât ve ihracat defterinde 
tahsis edecekleri bir kısımda cins, nevi ve 
mikdarlarmı kaydetmek suretile ayrıca göster
meğe mecburdurlar. 

Bu takdirde mezkûr mükelleflerin vergi mat-
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rahmin tayininde, sınaî müesseselerde imal et
tirdikleri mamulâtm 19 ncu maddeye göre ta
ayyün eden alış ve satış bedelleri esas tutulur. 

Muamele vergisine tâbi olmamakla beraber, 
sınaî müesseselere devamlı surette mal satan 
toptancı ticarethaneler de sınaî müesseselere 
sattıkları malların cinsini, nevini, mikdarmı ve 
kıymetini ve satış faturalarının tarih ve numa
rasını malı alan müessesenin isim ve adresini 
göstermek üzere (bir satış defteri) tutmağa mec
burdurlar. Ticaret kanununda yazılı yevmiye 
defteri ve ayrıca defteri kebir tutan ticaretha
neler bu fıkrada yazılı satış defterini tutmaktan 
varestedirler. Bu fıkrada yazılı toptancılar mu
bayaa ettikleri eşyayı umumiyet üzere doğru
dan doşruya müstehliklere satmayıb mutavassıs-
lara ve sınaî müesseselere satanlardır. Bunların 
müstehlike de mal satması toptancı vasfını de
ğiştirmez. 

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

İKTISAD ENCÜMENİ REİSİ İSMAİL SA
BUNCU (Giresun) — Efendim, okunacak mad
denin son bir fıkrası yollama puslasma aid bir 
hükmü ihtida ediyor. Bu yollama puslası tat
bikatta sui istimal olacağı ve vergi bakımından 
da büyük bir fayda teğmin etmiyeceği mülâha-
zasile encümenimizce çıkarılmıştı. Fakat Bütçe 
encümeninin tekrar buraya aldığını gördük. Ve
kil beyle de mutabık kaldık. Yollama puslasmı 
çıkarıyoruz. Yalnız muamele vergisinin deftere 
kaydinde Hükümetten gelen teklif, ertesi günü 
akşamına kadar, şeklindedir. İktısad encüme
ni, işin çok olduğu güz mevsimlerinde, satışla
rın çok olduğu zamanlarda bu müddeti maddî 
imkânla pek kabil görmedi ve 15 güne çıkardı. 
Maliye encümeni bunu 5 güne indirmiştir. Büt
çe encümeni ikiye indirmiştir. Uzun müddet 
verginin kaydedilmemesi muallâkta kalması 
doğru olmıyacağı için biz de Maliye encümenine 
iltihak ediyoruz. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ
zığ) — Bütçe ile Maliyenin arasını bulalım. 
3 gün iyidir. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Maliye 
encümeninin 31 nci maddesine Bütçe encümeni 
de iltihak ediyor. 

BAŞKAN — O halde Maliye encümeninin 
31 nci maddesini okutuyorum : 

MADDE 31 — İkinci, üçüncü ve dördüncü 
maddelerde yazılı mükellefler ile otuzuncu mad
denin son fıkrasında yazılı ticarethaneler teslim 
ettikleri mamulât için müşterilere ve sınaî mü
esseselere fatura vermeğe mecburdurlar. Bu fa
turalar müteselsil sıra numarasını havi olacak 
ve asıl nüshası müşteriye verilerek kopyası mü
essesede saklanacaktır. Faturalara teslim edilen 
malın cinsi ve nevi, mikdarı, vahid satış fiatı,, 
satış bedelinin tutarı, teslim tarihi, müşterinin 

isim ve adresi ve faturanın (muamele) veya (em
tia idhalât ve ihracat) veyahud (satış) defterin
de kaydedildiği sıra numarası yazılır ve müesse
senin salahiyetli adamı tarafından imzalanır. Fa
turalar malın müessese veya ticarethaneden şev
kinin 5 nci günü akşamına kadar defterlere ge
çirilir. 

Sınaî müesseselere satılanlar hariç olmak 
üzere doğrudan doğruya müstehlike yapılan sa
tışlar için fatura tanzimi mecburî değildir. 

BAŞKAN — Bu madde Maliye encümeni
nin maddesidir. Yüksek reyinize arzediyorum. 
Bütçe ve İktısad encümenleri de Maliye encü
meninin kabul ettiği bu şekli kabul ve teklif 
ediyorlar. Binaenaleyh reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — 29 ve 30 ncu maddelerde ya
zılı defterler, her yıl ikinci kânun ayının 15 
nci günü akşamına kadar mahallin en büyük 
maliye memuruna tasdik ettirilir. Defterlerini 
ertesi yıl içinde kullanmak isteyenler, ayni 
müddet zarfında tasdiki yenilemeğe mecbur
durlar. 

Defterlerin türkçe tutulması muamelenin 
en geç, yapıldığının ikinci günü akşamına ka
dar müfredat üzere kazıntı, silintiden ari ola
rak defterlere kaydedilmesi, kayidlerin ay ve 
sene sonlarında yekûnları yapılması ve sene 
sonundan itibaren iki ay içinde mevcud ipti
daî ve mamul maddelerle hali imalde bulu
nan maddelerin nevi, mikdar ve kıymetlerini 
mübeyyin envanteri tanzim olunarak, mevcu
dun defterlerde ertesi yıl iptidasına devrolun-
ması mecburidir. Envanter, bunu tanzim eden 
memurla müessese sahibi tarafından imza ve 
müessesede muhafaza olunur. Yeniden işe 
başlayan veya işlerini terk veya devreden mü
kellefler dahi başlama, terk veya devir tari
hinde mevcud malların bu suretle envanterini 
tanzim etmeğe ve mevcudu defterlerinde gös
termeğe mecburdurlar. 

İKTISAD En. Rs. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — İkinci fıkranın üçüncü satırında ge
çen (ikinci günü) demin arzettiğim gibi (be
şinci günü) olacaktır. Bu şekilde tashihi lâ-
zımgelmektedir. 

MALİYE En. M. M. KEMALETTİN KA
MU (Rize) — Kabul edilen 31 nci madde ile 
mütenazır olması için bu, 32 nci maddenin de 
Maliye encümeninin tesbit ettiği metin okuna
rak reye konulmasını rica ediyorum. Çünkü 
yoklama puslalan kaldırılıyor, iki günlük müd
det beşe çıkarılıyor. Onun için Maliye encü
meninin maddesinin reye konulmasını teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Tenazur teğmini için Maliye 
encümeninin maddesinin reye konulması teklif 
ediliyor. 
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BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca

eli) — İkiyi beş yapmakla mesele hallolunuyor. 
Onun için Maliye encümeninin maddesinin 
okunmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Demin kabul buyurduğunuz 
şekle göre bu maddede (2 nci) yerine (5 nci) 
konmak lâzımdır. Maddeyi bu şekilde reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Sınaî müessese sahibleri, sa
lahiyetli memurlar tarafından yapılan kontrol 
sırasında, iptidaî ve mamul madde stoklarile 
imal edilmekte bulunan maddelerin tadad ve 
tesbiti için lüzum görülecek vasıtaları teğmi-
ne ve kontrol esnasında bizzat bulunmağa ve
ya bir adamını bulundurmağa mecburdurlar. 

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

MADDE 34 — Sınaî müesseselerin bina ve 
müştemilâtile gerek kendilerine, gerek başka
larına aid bulunan bitişik binalar arasında ka
pı, pencere ve saire gibi irtibat vesaiti bulun
durulamaz. Maliye dairesi mevcud olanları ka
patmağa, yola ve bitişik binalara bakan pen
cerelere demir parmaklık koydurmağa mües
seseleri mecbur edebileceği gibi bu vesaiti mü-
hürliyebilir. 

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

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— İktısad encümeninin kabul ettiği maddenin 

okunması lâzımdır, önce değişen vaziyete göre. 
BAŞKAN — 35 nci madde olarak iktısad 

encümeninin maddesini okuyoruz. 
Yedinci fasıl 

Tedkik ve kontrol 
MADDE 35 — Vergiye tâbi müesseselere gi

ren ve çıkan maddeler, lüzum görüldükçe, sala
hiyetli memurlar tarafından kontrole tâbi tutu
lur. Bu kontrolde malların müessese kayidlerine 
uygun bulunub bulunmadığı araştırılır. 

Maliye vekâleti lüzum gördüğü sınai mües
seselerde kontrolünün devamlı olarak yapılma
sı için bu müesseselere memur ikame edebilir. 
Sınaî müesseseler, bu memurlara fabrika ve ima
lâthaneleri içinde münasib bir çalışma yeri teğ-
minine mecburdurlar. 

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

MADDE 36 — Sınaî müesseselerin beyanna
melerinde yazılı satış ve irsalât mikdarlarile kıy
metlerin doğru olub olmadığı senede en az bir 
defa, hesab mutahassısları kullanılan yerlerde 
bu mutahassıslar ve kullanılmayan yerlerde va
ridat tahakkuk memurları tarafından müessese
nin imalât ve muamele defterleri ve evrakı müs-
bitesi tedkik edilmek ve mevcudları tadad ve 

I tesbit olunmak suretile kontrol edilir. 
Bu kontrolde iptidaî madde idhalâüle stok 

mevcudu imale sevk ve imal olunan maddelerle 
randıman hesabları, maliyet bedelleri, satılan 
mikdarlarla satış bedelleri ve mamul madde 
stokları tedkik ve kayid ile mevcudun mutabık 
olub olmadığı tahkik edilir. Beyanname ile bil
dirilmiş olan satış ve irsalâtın mikdar ve kıymet 
itibarile kayidlara uygun bulunub bulunmadığı 
araştırılır, ve kontrol sonunda hesab neticele
rini gösteren bir zabıt varakası tanzim ve zabıt 
varakası müessese sahibine veya kontrolde ha
zır bulunmağa memur ettiği adamına imza et
tirilir ve zaptın bir sureti müesseseye verilir. i 

Müesseseler bu kontrol sırasında, memurlara 
münasib bir çalışma yeri göstermeğe, defter ve 
kayidlar hakkında müessese sahibi veya tayin 
edeceği bir adamı marifetile izahat vermeğe, ve j 
bu kanun mucibince tutulmuş olan defterlerle 
bilcümle evrakı müsbiteyi ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

Smaî müesseselerden maada mükelleflerin 
beyannameleri de emtia idhalât ve ihracat def
teri, evrakı müsbite ve envanter kayidlarile 
tatbik ve kayidlarin sıhhati tahkik, edilir. Bu 
tedkikat yukarıda yazılı esaslar dairesinde icra 
olunur. 

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

Sekizinci fasıl 
İşe başlama, işi bırakma ve devir, vefat, tasfiye 

ve fesih, iflâs halleri 
MADDE 37 — Muamele vergisile mükellefi

yeti icab ettiren bir iş ve teşebbüse yeniden baş
layanlar, işe başladıkları tarihten itibaren 15 
gün içinde varidat dairesine bir beyanname ve
rerek müesesenin isim ve adresini, iştigal mev
zuunu, işe başladıkları tarihi, imal vasrtalarrnm 
nevi ve adedini ve muharrik kuvvet ve işçi mik-
darmı, depolarının, filyal, şube veya satış ma
ğazalarının adreslerini bildirmeğe mecburdurlar. 

Beyannamede yazılı hususlarda vaki olacak A, 
değişikliklerin de, vukuu tarihinden itibaren 
15 gün içinde ayni suretle bildirilmesi mecburi
dir. 

Varidat dairesine bildirilen yerlerden başka 
yerlerde icrayi sanat ve ticaret olunması, ibtidaî 
ve mamul maddeler bulundurulması yasaktır. 
Bu mahallerde bulunan bilcümle ibtidaî ve ma
mul maddeler, bu kanunun tatbikinde müessese
nin malı sayılır. 

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

MADDE 38 — İşini bırakan mükellefler; key
fiyeti işi bırakma tarihinden itibaren 15 gün 
içinde bir beyanname ile varidat dairesine ihbar 
etmeğe mecburdurlar. Bu beyannamede mükel-

I lefin isim ve adresile elinde bulunan ibtidaî ve 
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mamul madde stoklarmm cinsi, nevi ve mikdar-
lan ve bulundukları mahaller, makine ve tesi
satın satılıb satılmadığı, satılmış ise satın alanm 
isim ve adresi ve henüz beyannamesi verilmemiş 
olan satış ve muamelelere aid 23 ncü maddede 
yazılı malûmat gösterilir. 

İşini bırakan mükelleflerin, bırakma tarihin
de ellerinde mevcud olan mamul maddeler ta
mamen satılmcaya kadar bu kanunun umumî 
hükümleri dairesinde mükellefiyetleri devam 
eder ve son satıştan itibaren 15 gün içinde elle
rindeki stokların tamamen bitmiş olduğunu ay
rıca varidat dairesine bildirmeğe ve vergisi öden
memiş satışlarını 23 ncü maddede yazılı şe
kilde göstermeğe mecburdurlar. 

Şirketlerin tasfiye ve feshine kadar verilme
si de işi bırakma hükmündedir. Ancak bu halde 
yukarıki fıkralar hükümleri yerine getirildikten 
sonra tasfiyenin nihayetlendirilmesine kadar tas
fiye memurları tarafından yapılacak muamele
ler de bu kanunun umumî hükümleri dairesin
de vergiye tâbidir. 

Tasfiyenin nihayetinde, yukarıdaki birinci 
ve ikinci fıkralar dairesinde keyfiyet yeniden 
varidat dairesine bildirilir. 

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

MADDE 39 — İşin devri halinde devredenle 
devir alan müştereken imzalayacakları bir be
yanname ile keyfiyeti 15 gün içinde varidat da
iresine bildirirler. Bu beyannamede devreden ve 
devir alanın ismile müessesenin adresi, iptidaî 
ve mamul maddeler devredilmiş ise bunların 
cins, nevi ve mikdarı ve devreden tarafından 
henüz beyannamesi verilmemiş olan satış ve mu
amelelere aid 23 ncü maddede yazılı malûmat 
gösterilir. 

Devir alan, devreden namına tahakkuk etmiş 
veya devir tarihine kadar yapılan muameleler
den dolayı tahakkuk etmesi lâzımgelen vergi
lerin tediyesinden devredenle müştereken mes
uldür. 

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

MADDE 40 — Vefat halinde, Türkiyede bu
lunan ve mirası reddetmemiş olan mirasçılar, 
vefat tarihinden itibaren üç ay içinde, 38 nci 
maddede yazılı beyannameyi vermeğe mecbur
durlar. Mirası reddetmemiş olan mirasçılar, ve
fat tarihine kadar ödenmemiş olan vergilerle 
vefat tarihinde mevcud mamul maddelerin ver
gisinden müştereken mesuldürler. 

İflâs hususî hükümlerine tâbidir. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 41 — 12 nci madde mucibince ver

giden muaf bulunan müesseseler yeniden işe baş -
ladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, keyfi- / 

yeti 37 nci maddede yazılı malûmatı havi bir 
beyanname ile varidat dairesine bildirmeğe ve 
bir muafiyet karnesi almağa mecburdurlar. 

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

KEMALETTlN KAMU (Rize) — 42 nci 
madde olarak Maliye encümeninin kabul ettiği 
maddenin okunması lâzımdır. Çünkü yollama 
puslaları çıkarılmıştır. 

Ik. E. Rs. İSMAİL SABUNCU (Giresun) — 
Muvafık. 

Dokuzuncu fasıl 
Kanunî müeyyideler 

MADDE 42 — 29 ve 30 ncu maddelerde ya
zılı defterlerden her hangi birini tutmayan veya 
tasdik ettirmeyen veyahud salahiyetli memur
lara ibraz etmeyen, imalât muamele vergisi mü
kelleflerinin defter tutmadıkları veya tasdik et
tirmedikleri veyahud ibraz etmedikleri devre
lere aid vergileri resen ve bir kat fazlasile tar-
holunur. Türkçe tutulmamış defterler, hiç tu
tulmamış hükmündedir. 

36 nci madde mucibince yapılan kontrol 
sırasında defterlere kaydedilmiş olmakla bera
ber 31 nci maddede yazılı satış faturaları mez
kûr madde hükümlerine uygun olarak tanzim 
edilmediği veya kopyaları saklanmadığı tebeyyün 
eden mamulât için sınaî müesseselerde bu ma-
mulâtm vergisine % 50 ve sınaî müesseselerden 
maada mükelleflerde de senelik vergiye bu ma
mulât satış bedelinin binde beşi nisbetinde zam 
yapılır. 

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

MADDE 43 — Teslim ettiği veyahud depola
rına gönderdiği mamulâtm satış bedelini veya 
mikdarmı kısmen veya tamamen defterlerine 
kaydetmiyen veya 18 nci maddenin (D) fıkra
sında yazılı imalâtı yapmak üzere aldığı madde
leri veya imal ücretlerini kısmen veya tama
men defterlerine geçirmeyen sınaî müessesele
rin bu suretle mektum bıraktıkları matrahlar 
üzerinden ikmalen tarholunacak vergilerine İM 
kat zammolunur. 

Bu fiiller sınaî müesseselerden maada mükel
lefler tarafından işlendiği takdirde deftere geçi-
rilmiyen mikdar veya bedeller ilâve edilmek su-
retile vergi matrahı yeniden tayin edilerek be
yannamede münderiç vergi ile bu matrah üze
rinden hesablanacak vergi arasındaki farka İM 
kat zam yapılır. 

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

MADDE 44 — Defterlerini veya vesikalarını 
tahrif edenlerin, bu tahrifin yapıldığı malî yıla 
aid muamele vergilerine beş kat zam yapılır. 

Bu kanuna göre tahrif, kayidlarm okunma-
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yacak şekilde silinerek yerine başka bir kayid 
geçirilmesi, faturaların aslile kopyalarının 
yekdiğerine mutabık bulunmaması, tasdikli def
terlerin yapraklarından bir kısmının imha ve
ya bunlarm yerine başkalarmm ikame edilmesi, 
çift defter veya vesika kullanılması gibi halleri 
ifade eder. 

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

MADDE 45 — 43 ve 44 ncü maddelerde ya
zılı haller hariç olmak üzere defterlerini 32 nci 
maddenin ikinci fıkrasında yazılı şekilde tutma
yan ve mevcudlarmın envanterini yapmayan 
mükelleflerin senelik vergilerine % 20 zammo-
lunur. 

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

MADDE 46 — 30 ncu maddenin son fıkra
sında yazılı satış defterini tutmayan veya ibraz 
etmeyen veyahud ticaret kanunu mucibince 
tutulan yevmiye defteri ile ayrıca defteri kebiri 
ibraz etmeyen veyahud 31 nci maddede yazılı 
faturaları tanzim etmeyen veya göstermiyen 
toptancı tacirlerden 200 liradan 1 000 liraya ka
dar para cezası almrr. 

Muamele vergisi mükellefleri ile münase
bette bulunan ticarî ve sınaî müesseseler, ticarî 
defterlerini ve evrakı müsbitesini 36 nci madde 
mucibince kontrol yapan salahiyetli memurlara 
ibraz etmedikleri takdirde, bunlar hakkında da 
yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur. 

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

MADDE 47 — 33, 34 ve 35 nci maddelerde 
yazılı mecburiyetlere riayet etmeyen mükellef
lere mahallin en büyük mülkiye amirliğince ya
zılı emirle bunların yerine getirilmesine yetecek 
bir mühlet tayin olunur. Bu mühlet bittiği halde 
yine kanun hükmüne riayet etmemiş olanların 
müessese ve ticarethaneleri, bu mecburiyetleri 
yerine getirinceye kadar, sulh mahkemesi kara-
rile kapatılır. Bu kararlar katğidir. 

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

MADDE 48 — 23 ncü maddede yazılı be
yannameyi, zamanında vermeyenlerin vergisine 
% 20 ve defter kayidlarmdan bir kısmı, taallûk 
ettiği devrenin beyannamesine geçirilmemiş ol
duğu takdirde noksana aid vergiye % 50 zam 
yapılır. 

Beyanname verilmesini icabettiren muamele
si olmayan sınaî müesseselerden bu ciheti zama
nında bildirmeyenlerin, buna takaddüm eden en 
son beyannameleri üzerinden matruh vergileri
ne % 5 zam yapılır. 

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

MADDE 49 — Sevkiyat sırasında yapılacak 
kontrolde, yollama puslası beraber olmadan nak
ledildiği tesbit edilen mamulât 29 ncu mad
dede yazılı defterlere tamam olarak geçirilmiş 
ise bunlar hakkında 42 nci maddenin son fıkrası 
hükmü tatbik edilir. Yollama puslası mevcud olub 
da mamulât bu puslaya noksan geçirilmiş ise 
mezkûr fıkra hükmü noksan kısma tatbik olu
nur. 

Yollama puslası mevcud olduğu halde, kon
trol anında ibraz edilmeyen mallar, puslasız ad
dedilir. 

IKTÎSAD E. R. İSMAİL SABUNCU (Gire
sun) — Bu 49 ncu maddenin çıkarılması lâzım
dır. Çünkü bu yoklama puslalarma aid bir mü
eyyidedir. Tabiî bu yollama puslaları çıkınca, 
yani asıl ortadan kalkınca ona aid müeyyideye 
de lüzum kalmıyor. 

BAŞKAN — Evvelce yapılan tadilâta göre 
49 ncu maddenin çıkması lâzımgeliyor. Encü
men de böyle teklif ediyor. Binaenaleyh, 50 nci 
madde 49 ncu madde olacaktır. 

KEMALETTİN KAMU (Eize) — Adliye en
cümeninin 49 ncu maddesinin okunması lâzım
dır. 

MADDE 49 — Sınaî müesseselerde 36 nci 
madde mucibince yapılacak kontrol neticesinde 
meydana çıkarılacak noksan ve fazlalıklar hak
kında aşağıda yazılı şekilde muamele yapılır : 

A) Defter kayidlerma nazaran iptidaî mad
deler mevcudunda eksiklik çıktığı takdirde bu 
noksan kaçağa sarfedilmiş addolunur ve bu 
mikdar iptidaî maddeden vücude getirilmesi 
mümkün olan imalâtın mikdar ve kıymetleri, 
imalât ve muhasebe kayidlarma ve icabında mü
masil eşyanın imalât ve kıymetlerine nazaran re
sen takdir heyeti marifetile tayin olunarak bu
nun üzerinden iki kat zamla vergi tarholunur. 
mütenevvi imalât yapan sınaî müesseselerde nok
san çıkan ibtidaî maddenin kâffesi o müessese 
imalâtından en yüksek kıymetli cins mamule sar
fedilmiş addolunur. 

İbtidaî madde mevcudunda, kayda nazaran 
fazla çıkan mikdar kaçağa sarfedilmek üzere 
gizlenmiş addolunarak bunun üzerinden de yu-
kariki hüküm dairesinde iki kat zamla vergi tar-
hedilir. 

B) Defter kayidlerine nazaran mamul mad
de mevcudunda tesbit edilecek noksan ve fazla
lıkların kıymetleri A fıkrasında yazılı şekilde 
tesbit olunarak bunun üzerinden iki kat zamla 
vergi tarholunur. 

C) İbtidaî veya mamul madde mevcudları 
defter kayidlerine mutabık olmakla beraber bir 
kısım ibtidai veya mamul maddenin defterlere 
geçirilmediği tesbit olunduğu takdirde bunlar 
üzerinden de A ve B fıkraları mucibince iki kat 
zamla vergi tarhedilir. 

D) İbtidaî ve mamul madde mevcudları def-
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ter kayidlerine mutabık olmakla beraber çıka
rılan imalât hesabları neticesinde, imalât randı
manları, normal randıman nisbetlerinden noksan 
zuhur eylediği ve bu noksanlık makbul bir sebe
be istinad etmediği takdirde, noksan çıkan mik-
dar kaçağa sarfedilmiş ad ve A fıkrasında ya
zılı şekilde tesbit edilecek kıymetleri üzerinden 
iki kat zamla vergi tarholunur. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Adliye encümeninin kabul ettiği bu 
maddenin sonuna, Hükümet teklifindeki (E) 
fıkrasının girmesi lâzımdır, çünkü tayyediime-
diği halde, esbabı mucibeden anlaşılıyor, bu
raya konmamıştır. Binaenaleyh 110 ncu sayı-
i'adaki Hükümetin 49 ncu maddesinin (E) fık
rasının buraya (E) fıkrası olarak ilâvesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifindeki (E) 
fıkrasının buraya eklenmesi encümen tarafın
dan istenmektedir. (E) fıkrasını okuyoruz: 

E) 20 nci madde hükmüne uygunluğu tev
sik edilemiyen ıskonto ve masrafların matrah-
dan tenzili kabul olunmaz ve bunların vergile
rine ve 24 ncü maddede yazılı fazlalıkların be
yannameye geçirilmemesi halinde ikmalen tar-
holunacak vergilere bir misil zam yapılır. 

Komisyonculara gönderilen malların satış 
kıymetinde, evvelce beyannamesi verilen 
mikdara göre bir noksanlık vaki olmadığı ve
ya satılan mallar iade edilmediği halde, be
yannamelerde vergi matrahından bu nam ile 
tenzilât yapıldığı tesbit olunduğu takdirde, 
tenzil olunan mikdarlarm vergisi bir misli 
zamla tarholunur. 

BAŞKAN — 49 ncu maddeyi bu ilâve ile 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — İşe başlamayı vaktinde bil
dirmeyenlerin işe başlama tarihinden keyfiye
tin veridat dairesince haber alındığı tarihe ka
dar olan vergileri resen ve bir kat zamla tar
holunur. 

îşi bırakma, devretme, fesih, tasfiye ve ve
fat hallerini vaktinde bildirmeyen sınaî mües
seselerin malî yıl ve diğer mükelleflerin tak
vim yılı başından terk, devir, fesih, tasfiye 
ve vefat tarihine kadar geçen zamana aid ver
gilerine % 10 zam yapılır. Tasfiyenin sona 
erdiği bildirilmediği takdirde de ayni suretle 
muamele olunur. 

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

MADDE 51 — Varidat dairesine bildirilen 
yerler haricinde iptidaî ve mamul madde bu
lunduranlardan, bu maddeler 29 veya 30 ncu 
maddelerde yazılı defterlere tamamen kayde
dilmiş olmak şartile 50 liradan 250 liraya ka
dar para cezası alınır. 

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

MADDE 52 — 41 nci madde mucibince mu
afiyet karnesi almayan müesseseler, bu karne
yi alıncaya kadar muafiyetten istifade edemez
ler. Karnesiz çalıştıkları anlaşılanların işe baş
lama tarihinden keyfiyetin meydana çıktığı 
tarihe kadar geçen zamana aid muameleleri 
resen takdir olunarak vergileri tarhedilir. 

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

MADDE 53 — Bu fasılda yazılı kanuna ria
yetsizlikler,, bunların yapıldığı zamana aid ver
gilerin ödenmesinden sonra meydana çıkmış ol
duğu takdirde dahi, ayni hükümler tatbik olu
nur. Ancak tarholunacak vergilerden evvelce 
tahsil edilmiş olanlar mahsub edilir. 

Bu fasılda yazılı fiillerden dolayı tarholu-
nan vergi ve zamlarla hükmolunan para ceza
ları, katğileştikten sonra beş sene içinde ayni 
fiiller tekrar işlendiği takdirde zam ve cezalar 
tazif olunur. 

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

MADDE 54 — Resen yapılacak tarhiyat ile 
götürü vergi matrahı, vilâyetlerde en büyük 
malmemurunun veya tevkil edeceği memurun 
reisliği altında bir hesab mutahassısı ve ticaret 
odasınca ve bulunmayan yerlerde belediyece 
kendi azası arasından veya hariçten seçilecek 
bir azadan müteşekkil resen takdir heyeti tara
fından takdir olunur. 

Hesab mutahassısı kullanılmayan vilâyetler
de bunun yerine heyete varidat müdürü iştirak 
eder. 

Kaza merkezlerinde resen takdir heyeti en 
büyük mal memurunun reisliğinde varidat me-
murile ticaret odası, yoksa belediye tarafından 
kendi azası meyanmdan veya hariçten seçilecek 
bir zattan terekküb eder. 

Ticaret odaları veya belediyeler en büyük 
malmemurunun talebi üzerine 15 gün içinde re
sen takdir heyeti azasını seçmeğe mecburdur
lar. Belediye meclisi içtimada olmadığı zaman
larda bu aza belediye encümeni tarafından se
çilir. Makbul bir sebeb olmaksızın seçmedikleri 
takdirde, bu aza, mahallin en büyük mülkiye 
âmiri tarafından seçilir. Resen takdir heyetine 
ticaret odası veya belediyece seçilecek azaların 
müddeti üç senedir. Müddetin hitamında yeni
den seçilmeleri caizdir. 

Lüzum görülen yerlerde resen takdir heyet
leri taaddüd ettirilebilir. 

B. E. M. M. SALA HYARGI (Kocaeli) — 
Bu maddenin 4 ncü fıkrasında, 114 ncü sayfada, 
«makbul» den evvel «ticaret odaları ve beledi
yeler» ilâve edilecek, «makbul bir sebeb olmak
sızın» dan sonra «aza» kelimesi ilâve edilecek. 
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Binaenaleyh ticaret odaları ve belediyeler ilâve 
edilecek, onu takib eden satırda «seçmedik-
lerin» den evvelde (Aza) kelimesi oraya eklene
cektir. 

BAŞKAN — Encümen 114 ncü sayfadaki 
54 ncü maddeye «makbul» kelimesinden evvel 
«ticaret odaları ve belediyeler» fıkrasını ve 
«makbul bir sebeb olmaksızın» fıkrasını müte-
akib de (Aza) kelimesinin ilâvesini istiyor. 

Maddeyi bu ilâve ile reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55 — Sınaî müesseseler bir ay için
deki teslimattan peşin satışlara ve 6 ncı madde
de yazılı olanlara aid vergiyi ertesi ayın 15 nci 
günü akşamına kadar, veresiye yapılan satış
larla satılmak üzere filyal, şube, satış mağazası 
veya komisyonlara gönderilmiş olan malların 
vergisini de, beyannamenin verildiği ayı takib 
eden ayın on beşinci günü akşamına kadar öde
meğe mecburdurlar. 

Bu kanunun tatbikinde veresiye addolunacak 
satışlar, en az bir ay vade ile yapılmış olanlar
dır. Veresiye satışların müessese tarafından 
tevsiki şarttır. 

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

BÜTÇE E! M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— 56 ncı madde olarak îktısad encümeninin 
maddesinin okunması lâzımdır. 

BAŞKAN — îktısad encümeninin maddesini 
okuyoruz. 

MADDE 56 — Götürü vergi, aylık taksitler
le ve bir ayın taksiti ertesi ayın on beşinci günü 
akşamına kadar ödenir. 

Malî yıl girdiği halde vergi henüz katğileş-
memiş olursa, katğileştiği ayı takib eden aydan 
başlamak üzere sene sonuna kadar geçecek ay 
adedince taksite ayrılarak, yukarıki fıkrada ya
zılı şekilde ödenir. Götürü vergiye tâbi mükel
leflerden sene içinde işini terkedenlerin, o ta
rihe kadar olan müddete aid vergilerinden he
nüz ödenmemiş olanları taksit kaydine bakıl
maksızın, işi bırakma beyannamesinin verildiği 
tarihde tahsil ve terk tarihinden sene sonuna 
kadar olan vergileri terkin olunur. 

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

MADDE 57 — Sınaî müesseselerden maada 
mükelleflerin vergisi senelik beyanname verme 
müddetinin bitmesinden itibaren 15 gün içinde 
tediye olunur. 

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

MADDE 58 — işlerini bırakan veya devre
den mükelleflerle vefat edenlerin terk, devir 
veya vefat tarihine kadar ödenmemiş olan ver
gileri 38, 39 ve 40 ncı maddelerde yazılı beyan

namelerin verildiği tarihte ödenir. Tasfiye ve 
fesih hallerinde de vergi bu suretle tediye olu
nur. 

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

MADDE 59 — Resen ve ikmalen yapılan tar-
hiyatta vergi ve zamları, itiraz komisyonu ka
rarının tebliğini ve itiraz edilmeyen hallerde 
itiraz müddetinin geçmesini takib eden günden 
itibaren bir hafta içinde ödenir. 

Temyiz talebi verginin tahsilini tehir etmez. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 60 — Zelzele, yangın, su basması 

gibi fevkalâde âfetler yüzünden tesisatı harab 
olmak veya ibtidaî ve mamul maddeleri veya ti
carî eşyası hasara uğramak suretile faaliyetle
rine devam imkânı kalmadığı mahallî idare he
yetlerince tasdik edilen sigortasız müesseselerin 
hara DI ve hasarın vukuu tarihine kadar olan za
mana aid vergilerinden henüz tahsil edilmemiş 
olanları Maliye vekâletince terkin olunur. Bu 
zamanlara aid olub o tarihe kadar tarhiyatı ya
pılmamış olan muamelelere aid vergiler de tar-
hedilmez. 

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

MADDE 61 — Sınaî müesseselerin fabrika, 
imalâthane, depo veya satış mağazalarında, fil
yal veya şubelerinde mevcud iptidaî ve mamul 
madde stokları üçüncü şahıslara satılmış veya 
merhun olsa dahi, muamele vergisile zam ve ce
zalarının teğminatı hükmünde olub bedellerin
den ilk önce mezkûr mükellefiyetlerin tekabül 
ettiği Hazine alacağı tahsil olunur. 

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

ÎKÎNCİ KISIM 
Banka, banker ve sigorta şirketlerinin 

muamele vergisi 
Birinci fasıl 

Mevzi?, ve muafiyetler 
MADDE 62 — Banka ve bankerlerle sigor

ta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun 
yapmış oldukları bütün muameleler dolayısile 
kendi «lehlerine her ne nam ile olursa olsun 
nakden veya hesaben aldıkları paralar muame
le vergisine tâbidir. 

2279 sayılı kanuna göre ikraz işlerile işti
gal edenlerle banka muamele ve hizmetlerin
den bir veya bir kaçile iştigal edenler bu ka
nuna göre banker sayılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 63 — Aşağıda yazılı muameleler 

dolayısile alman paralar vergiden muaftır: 
1) Merkezleri Türkiyede bulunan banka

ların kendi şube ve ajanlarile veya bu şube ve 
ajanların yekdiğerile yaptıkları muameleler 
dolayısile tahakkuk eden paralar. 

2) Merkezleri Türkiye haricinde bulunan 
bankaların Türkiyede mevcud şube ve ajan
larının yekdiğerile yaptıkları muameleler dola
yısile tahakkuk eden paralar. 

3) Hususî kanunlarla bilûmum vergi ve re
simlerden istisna edilmiş olan esham ve tahvi
lât faiz, temettü ve ikramiyeleri. 

4) Bankaların müşterileri nam ve hesabına 
başka şahıs vee müesseselere yaptırdıkları hiz
metler mukabili olarak aldıkları ve aynen mez
kûr şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar. 

5) Hayat sigortalarile ihracata aid nakli
yat sigortalarında, poliçe üzerinden alınan pa
ralar. 

6) Mükerrer sigorta muamelelerile retroses-
yon muameleleri dolayısile alman prim, komis
yon ve sair paralar. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu maddenin üç yerinde geçen (ajanlar) 
kelimeleri (ajanslar) olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Mükellef ve teklif mahalli, verginin matrahı 

ve nisbeti, tarhiyat 
MADDE 64 — Bankalar, bankerler ve si

gorta şirketleri muamele vergisini ödemekle 
mükelleftirler. Müşterile olan muamele şart
ları bu mecburiyeti değiştirmez. 

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

MADDE 65 — Banka ve bankerlerle sigor
ta şirketlerinin vergisi, muamelenin yapıldığı 
mahal varidat dairesi tarafından tarhedilir. 
Resen poliçe tanzimine salahiyetli olmayan si
gorta a i anlarının vergisi, bağlı oldukları mer
kez veya şubenin tâbi bulunduğu varidat dai
resince tarhedilir. 

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

MADDE 66 — Verginin matrahı, 63 ncü mad
dede gösterilen paraların aylık yekûnudur. 

Bu yekûndan vergi ve masraf namile ten
zilât yapılamaz. Kambiyo muamelelerinde bir 
ay içinde yapılan kambiyo satışının yekûnu 
vergiye matrah olur. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu ibare içindeki 63 rakamı bir madde
nin kalkması dolayısile 62 oldu. 

BAŞKAN — Evet, öyle düzeltilecek. Mad

deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67 — Verginin nisbeti % 2,5 dur. 
Kambiyo muamelesinde vergi nisbeti on binde 
birdir. 

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

MADDE 68 — Banka ve bankerlerle sigorta 
şirketleri bir ay içinde vergiye tâbi muameleleri 
dolayısile aldıkları paraların nevi ve mikdarile 
bunlar üzerinden almacak vergi mikdarmı, er
tesi ayın 15 nci günü akşamma kadar bir beyan
name ile bağlı oldukları varidat dairesine bildir
meğe mecburdurlar. 

Sigorta şirketleri, beyannamenin taallûk etti
ği ay içinde, musaddak fesih ve ibtal defterine 
geçirilmiş olan meblâğları, beyannamede irae ve 
vergi matrahından tenzil edebilirler. 

Bu beyennameler vergi tarhına esas olur. 
Ecnebi parası üzerinden yapılmış olan mu

amelelerin Türk parasma tahvilinde, Maliye ve
kâletince her altı ayda bir tesbit ve ilân edilecek 
kurlar nazara almır. 

Her hangi bir ayda vergiye tâbi muamelesi 
bulunmayanlar da, keyfiyeti, beyanname verme 
müddeti içinde boş bir beyanname ile bildirme
ğe mecburdurlar. 

Muamelâtı geniş ve şubeleri çok olan banka
lardan takvim yılı sonunda hesabı cari muame
lelerinin beyanname müddeti içinde kapanması 
mümkün olmadığını isbat edenlere, bu muame
lelerini takvim yılı sonundan itibaren en geç üç 
ay içinde ayrı bir beyanname ile bildirmeğe 
Maliye vekâletince müsaade olunabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Mükelleflerin mecburiyetleri, işe başlama, bırak
ma ve devir, vefat, tasfiye ve fesih, iflâs halleri 

MADDE 69 — Banka ve bankerlerle sigorta 
şirketleri yaptıkları muameleler dolayısile aldık
ları paraların nevi ve mikdarile muamelenin ne
vini ve ticarî yevmiye defteri ve muamelenin 
müstenid olduğu vesika numaralarını göstermek 
üzere bir muamele defteri tutmağa ve muamele
lerini, yapıldığı tarihden itibaren 15 gün içinde 
muntazaman bu deftere kaydetmeğe mecbur
durlar. 

Muamelelerin müfredat üzere kaydi yerine 
vesika ve yevmiye numaraları da gösterilmek 
suretile günlük muamelelerin bir bordroda ceme-
dilerek yekûnlarının deftere kaydı da caizdir. 
Banka ve bankerlerle sigorta şirketleri bu ka
nunun tatbiki bakımından yukarıki defterden 
başka ticaret kanununda yazılı defterlerle def
teri kebir de tutmağa mecburdurlar. 

2279 sayılı kanun hükmüne tâbi ikrazatcıla-
rm, mezkûr kanunun altıncı maddesi mucibince 
tutacakları defter muamele defteri yerine geçer, 
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bunlardan ayrıca ticart kanununda yazılı defter
lerle defteri kebir taleb edilmez. 

Yukarıki fıkralarda yazdı defterlerin 32 nci 
madde hükmü dairesinde tasdik ettirilmesi ve 
evrakı müsbitelerile birlikte tahakkuk müruru 
zamanı müdetince saklanması ve taleb vuku
unda salahiyetli memurlara gösterilmesi mecbu
ridir. 

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

MADDE 70 — Yeniden işe başlayan mükel
lefler işe başladıkları tarihten itibaren 15 gün 
içinde bağlı oldukları varidat dairesine bir be
yanname vererek isim, unvan ve adreslerini 
iştigal mevzularını, sermayelerini, şube ve 
ajanslarının isim ve adreslerini işe başladıkları 
tarihi bildirmeğe mecburdurlar. 

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

BÜTÇE Eİ M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— 71 ve 73 ncü madde olarak Iktısad encüme
ninin maddeleri okunacaktır. 

MADDE 71 — İşlerini bırakan veya başka
sına devreden mükellefler bırakma veya devir 
tarihinden itibaren 15 gün içinde bağlı olduk
ları varidat dairesine bir beyanname vererek 
işi bıraktıkları tarihi ve henüz hesabı verilme
miş olan muamelelerini 68 nci maddede yazılı 
şekilde bildirmeğe mecburdurlar. İşin devri ha
linde bu beyanname devredenle devralan tara
fından müştereken imza olunur. Devralan, dev
reden namına tahakkuk etmiş veya devir tari
hine kadar yapılmış olan muamelelerden dolayı 
tahakkuk etmesi lâzımgelen vergilerin tediye
sinden devredenle müştereken mesuldür. 

Vefat eden mükelleflerin Türkiyede bulunan 
ve mirası reddetmemiş olan mirasçıları vefat ta
rihinden itibaren üç ay içinde keyfiyeti yazı ile 
varidat dairesine ihbara ve henüz hesabı veril
memiş olan muameleleri 68 nci maddede yazılı 
şekilde bildirmeğe mecburdurlar. Mirası red
detmemiş olan mirasçılar vefat eden namına ta
hakkuk etmiş veya vefat tarihine kadar yapılan 
muamelelerden dolayı tahakkuk etmesi lâzım
gelen vergilerin tediyesinden müştereken me
suldürler. 

Tasfiye ve fesih halleri terk hükmündedir. 
Bu halde yukarıki birinci fıkra hükmü yerine 
getirildikten sonra tasfiyenin nihayetlenmesine 
kadar yapılacak muameleler hakkında 38 nci 
maddenin son fıkrası hükmü cari olur. 

İflâs hususî hükümlerine tâbidir. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Dördüncü fasıl 

Kontrol ve cezalar 
MADDE 72 — Beyannamelerde gösterilen 

matrah ve vergi mikdarları, hesab mutahassıs-
ları ve bulunmayan yerlerde varidat tahakkuk 
memurları tarafından muamele ve ticarî defter
ler kayidlerine ve evrakı müsbitesine nazaran 
tedkike tâbi tutulur. 

Mükellefler tedkik için gelecek memurlara 
münasib bir çalışma yeri göstermeğe, bilcümle 
defter ve evrakı müsbitesini ibraza ve muamelât 
hakkında lüzumlu izahati vermeğe mecburdur. 
Buna riayet etmiyenler hakkında 47 nci madde 
mucibince muamele yapılır. 

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

MADDE 73 — 69 ncu maddede yazılı defter
leri tutmayan veya tasdik ettirmeyen veya mua
melelerini bu deftere kısmen veya tamamen kay
detmeyen veyahud defter veya vesikalarını tah
rif eden mükellefler hakkında 42, 43 ve 44 ncü 
maddelerde yazılı hükümler tatbik olunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı haller hariç olmak 
üzere defterlerini 69 ncu maddede yazılı şekilde 
tutmayanların senelik vergilerine % 20 zam ya
pılır. 

68 nci maddede yazılı beyannameyi vaktinde 
vermeyen veya defter kayidlerinden bir kısmını 
beyannameye dercetmeyen veyahud beyanname 
vermeyi mucib muamelesi olmadığını bildirme
yenler hakkında 48 nci madde hükmü tatbik 
edilir. 

70 ve 71 nci maddelerde yazılı hükümlere 
riayet etmeyenler hakkında 50 nci madde hük
mü tatbik olunur. 

53 ve 54 ncü maddeler hükümleri banka, ban
ker ve sigorta şirketleri hakkında da aynen 
caridir. 

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

Beşinci fasıl 
Tahsilat 

MADDE 74 — Beyanname üzerinden tahak
kuk ettirilen vergiler beyanname itası için mu
ayyen olan müddet zarfında ödenir. 

Resen ve ikmalen yapılan tarhiyatta vergi ve 
zamları 59 ncu madde hükmü dairesinde tahsil 
olunur. 

İşlerini bırakan veya devreden mükelleflerle 
vefat edenlerin, terk, devir veya vefat tarihine 
kadar ödnememiş olan vergileri 71 nci maddede 
yazılı beyannamelerin verildiği tarihte ödenir. 
Fesih ve tasfiye hallerinde de vergi bu suretle 
ödenir. Ancak tasfiyenin başlamasından niha
yetlenmesine kadar geçen zaman zarfında ya
pılan muamelelerin vergisi yukariki birinci fık
ra hükmü dairesinde ve tasfiyenin bitmesi üze
rine verilen beyannamede yazılı muamelelerin 
vergisi de beyannamenin verildiği tarihte öde
nir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Birinci ve ikinci kısımlar arasında müşterek 

hükümler 
MADDE 75 — Mükellefler kendi beyanları

na göre yapılan tarhiyata ve 28 nci maddede 
yazılı şekilde kabul ettikleri götürü vergiye iti
raz edemezler. Ikmalen ve resen tarhedilen ver
giler mükelleflere tebliğ olunur. Mükellefler bu 
tarhiyata karşı ve malmemurları da resen tarh 
komisyonları kararına karşı itiraz ve temyiz ta
lebinde bulunmak hakkını haizdirler. Tebligat 
itiraz ve temyiz muameleleri ve maddî hatala
rın düzeltilmesi 3692 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde cereyan eder. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— 10 ncu satırdaki (tarh) kelimesi kalkacak ye
rine (takdir ve itiraz) yazılacaktır. 

BAŞKAN — Bu tadil ile maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 76 — Vergi zamları, verginin asli-
le birlikte ve ayni müddet zarfında ödenir. Ver
gi asıl ve zamları, muayyen tediye müddetinde 
ödenmediği takdirde tahsili emval kanununa tev
fikan ve % 10 zamla tahsil olunur. 

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

MADDE 77 — Vergiye tâbi muamelelerin ya
pıldığı malî yılın sonundan itibaren her hangi 
sebeble olursa olsun üç malî yıl içinde tarhedil-
meyen ve tarhedilib de katğileştiği malî yılı 
ta'kib eden malî yıldan itibaren beş yıl içinde 
tahsil olunmayan vergiler müruru zamana uğ
rar. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, en
cümende üçü ikiye indirmiştik, beşi de üç teklif 
ettik, dörde sulh olduk. Burada encümenin dü
şündüğü şu olmuştu : Her hangi bir iş müşterek 
yapılır, sonra o iş bırakılır, dağılır, aradan iki 
sene geçer, tekrar böyle bir verginin tahakku
kuna maruz kalınabilir. Yahud babası ölür, oğlu 
maruz kalır. Onun için Hükümet biraz sıkı ça
lışsın, ne yapacaksa yapsın ve kuvvei müeyyi
deyi tatbik etsin. Ne yapıp yapsın iki sene içeri
sinde bitirsin 3 seneye uzatmıyalım dedik. Mu
tabık kalmıştık. Emsalini görüyoruz. Her han
gi bir iş yapılıyor, maliye memuru geliyor, bu 
kadar borcun var diyor, sonra şirket feshedili
yor, arkasından bir daha tahakkuk. Millet için 
çok külfetli oluyor. Dağılan bir müessese sahib-
leri veya ölenin yetimleri için haklarını aramak 
güç oluyor. Binaenaleyh Îktısad encümeninin 
metninin kabul olunmasını rica ederim. Yani 
2 ve 4 olarak. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Vergi kanunlarımızda müruru zaman, tahakkuk 
ve tahsil için, 3 veya 5 senedir. Bunda istisnaî 
bir şey yaratmak doğru olmaz. Yalnız bu ver
gide bir istisna yapalım da, diğerlerinde bu es
babı mucibe gayri varidmiş diye öyle bir mev
kie düşmek doğru değildir. Yapacaksak umum 
hakkında olur. Müsaade buyurulursa tedkik 
edelim, münasib bir şekil bulursak yeni bir tek
lifle gelelim. Fakat burada istisnaî bir şey yap
mak doğru olmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Efendim, görüyorum ki ekseriyet kalmadı. 
müsaadenizle müzakereyi talik mecburiyetinde
yim. Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 19,50 
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Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi hakkın

daki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Beyrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 286 

Kabul edenler : 286 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 142 

Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örge Evren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 

Ziya îsfendiyaroğlu 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali öngöreD 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıratt | 

Aziz Samih llter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemır 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf So'm-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
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Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarham 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
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Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü A km 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Soragman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha DelilbaJşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâ§ 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 
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Manisa 

Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasam Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 

Muğla 
SadullaSh Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Nasit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 

Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
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Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
izzet Akosman 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rrfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım özaılp 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

î : 55 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Haısan Karabacak 

24-5-1940 C : 2 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

/ Eeye iştirak etmeyenler ] 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us (M.) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağrah (V.) 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 

Gl. Refet Bole 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

Izmfo 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Sadri Ertem 
Malatya 

Vasıf Çrnay 
Manisa 

Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
(M.) 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 
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Sivas 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (M.) 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Mi tat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Razi Soyer 
Sami îşıbay 

Yozgad 
Sırn Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

2395 ve 2729 sayılı kanunların tadili hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Beıç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktrn 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Dal d al 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 260 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 168 

Münhaller : i 

/ Kabul edenler j 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osmanı Niyazi Burcu 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 

Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
P^azlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Fazıl Nazmi örkün 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
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Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet SünMtay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıralt 
Aziz Şamili îlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
tzzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
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İçel 

Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem ÜnsaJl 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
FaJkihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Şehime Yunus 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Urgüblü 

KtrklareU 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 
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I Kırşehir 

Dr. Yusuf Ziya Somer 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilba'şı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şe\ket özpazar-
başı 
Mibri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

I Yaşar özey 
Maraş 

Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Halid Menjgi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan ' 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kanıû 
Raif Dinç 

Samsun 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
ibrahim Mete 
tsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işoen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er
dem gl l ( 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 



Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

Afyon Karahis&r 
Ali Çetinkaya (V) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref D emir el 
Palih Rıfkı Atay 
îsmet inönü (Ra. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Yalıya Galib Kargı 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Es. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 
Kasım Gülek 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 

î : 55 24-
Halil Nihad Boztepe 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yen el 

ürfa 
Gl. Ahmed-Yazgan 
Refet Ülgen 
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Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkals 
Avni Yııkaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Rcnda 
(lîaşkan) 

Çoruh 
Asım Us (M.) 
Atrf Tüzüıı 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Beldi 

Edirne 
Osman Şahin baş 

Fasıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arakan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dundu 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Tusuf Ziya özer 

Giresun 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tcciıii (Hasta) 

İçel 
Ahmed Ovacık (M.) 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 

Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhön 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fua)d Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
tbrahim Tolon 
Kemal ettin Olpak ( 
(M.) 
Ragıb Akea 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 

Tevfik Fikret Sılay 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadrı Ertem 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nassuhi Baydar 
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Vasrf Çınay 
ManUa 

Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzını Narai Duru 
Osman Ercin 
Refik tnce 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasaıı Reşid Tankııd 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 
Or. Gl. İzzettin Çalışlar 
(M.) 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

î : 55 24-5 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Oavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Perid Talay 
(M.) 
i'aik Soylu 
I!n/im Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 
İsmail Çamaş 

Rize 
Dr, Saim Ali Dilem re 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

1940 C : 2 
Seyhan 

Damar Arıkoğlu 
Gl. Naei Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenl* 

Sivns 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çin er 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Srrrı Day 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
uvr.) 
Razi Soyer 
Sami Tşbay 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 
Yusuf Ziya özençi 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkındaki 2731 sayılı kanunun bazı hükümlerini 
değiştiren kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
îzzet A koşman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Aza ı adedi : 42 Q 
Reye iştirak edenler : 265 

Kabul edenler : 265 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 163 
Münhaller : ı 

/ Kabul edenler j 
Amasya 

Ksad Uras 
İsmail Hakkı Mumeu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Almıed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 

— 2( 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykanı 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr, Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

>0 — 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşı 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 



Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sah ir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi yeşil-
yurd 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Buna 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Camtea 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabrı Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berk man 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

I : 55 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekih 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiya Elgûn 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

24-5-1940 C : 2 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz
in en 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
FaJkihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Ra'hmi Köken 
Şehime Yunus 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 

Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Yusuf Ziya Som er 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Kopta'gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tüm er 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
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Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfanı Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

I : 55 24-5 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi SelıneD 

Seyhan 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işoen < 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki B ekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
âbdurrahman Naci De-
mirağ 

1940 O : â 
Atıf Esenbel 
GL Akif öztekin Er
dem gil 
ismail Memed Uğur 
Mergubs Gürleyük 
Mi tat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hali! Nihad Boztepe 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Tekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazini Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bofckurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya1 özençi 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Ağrt 

ihsan Tav 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr.Hulûsi Alataş (V.) 

Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 
V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (Mezun) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Smda 
(M.) 

Dr. Zihni Ülf en 
Bursa 

Gl. Naci Tınaz 

Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us (Mezun) 
Atıf Tüzün 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç. 
Fethi Altay 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Oazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Agakay 

Giresun 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
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Ferid C^lâl Güven 
\lsparta 

Kemal Ünal 
istanbul 

Abidin lj)aver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
GL Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cijncoz 

tzmvr 
Celâl Ba|yar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âjli Yücel (V.) 
Mahmud | Esad Bozkurd 
Reşad Mjmaroğlu 
Sadettin | Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Esad özöğıız 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) I 
Şerafettip Karacan 
Zelmi Oıfhon 

Kastamonu 
Rauf Or^ay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin (Serim 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 

t : 55 24-5-
Şcvket Ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik înce 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran (Mezun) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

İÖ40 ö : â 
Edib Ergin (Mezun) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlaı 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay-
(M.) 
Hazini Tepeyran { 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 
îsmail Çamaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirnıen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
ETilmi Uran 

Sürâ 
Ali Rıza Esen 
Hulki Aydın (Mezun) 

Sinob 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi Soyer 
Sami îşbay 

Yan 
tbrahim Arva» 

Yozgad 
Sırn Içöz 

ZonguUUk 
Halil Türkmen 

file:///lsparta


I : 55 24-5 1940 C : 2 
Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolculardan alınacak naldiyat resmi hak

kındaki 472 sayılı kanunu tadilen eden kanuna verilen reylerin neticesi : 
(Kamın kabul edilmiştir) 

A.fyon Karakisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahnıed Ulus 

Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokman 
Türkân Örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

Aza 
Reye iştirak 

adedi : 429 
edenler : 287 

Kabul edenler : 2 87 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etm eyenler : 141 

Münhal 1er : l 

/ Kabul 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Canibe! 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
tbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kam çil 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

edenler ] 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpgar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gi. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Üter 
İskender Artım 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vaııf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
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Hasan Ffehmi Ataç 
Şevket ijrdöğan 
Yusuf 21ya Zarbun 

fyakkâri 
izzet Ulji Aykurd 

\Eatay 
Bekir Sıjtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
61. Cemşl Mersinli 

İsparta 
Hüsnü (fzdamar 
Kemal Ufnal 
Mükerreri Unsal 
Remzi Tjnlü 

istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâm^ Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bağradır 
Dr, Tuğamiral Hakkı 
Şinasd Bı-el 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzııtt Karabekir 
îbrahim (Alâettin Gövsa 
Şükrü AJLi ögel 
Ziya Ka^amursal 

| izmir 
Benal Acıman 
Hasan 4fli Yücel 
Kâmil Diırsun 
Memed 4-ldemir 
Nazmı îlj:er 
Rahmi Kjf>ken 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

I Kars 
Fua'd Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küjntay 
Zihni Orjıon 

Kaişfamonu 
Abidin Öinkaya 
Dr. Tevfjk Aslan 
Hacer üiele 
Muharremi Celâl Bayar 
Nuri Tanjuaç 
Rauf Ortyay 

t : 55 24-5 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D*. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
îzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Reeeb Psker 
Sadrı Ertem 
Yedi t Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 

1940 C : 2 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasulıi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rulvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Hasan Menemeneioğlu 
irfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Hilmi Uran 
îbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 

Tevfik Tarman 
Siird 

Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemseddin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boatepe 
Hasan Saka 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 
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Yozgad 
Alımed Sungur 
Celâl Arat 

î : 55 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

24-5-1940 C : 2 
Zonguldak 

Hasarı Karn bacak 
ibrahim Etem Bozkurt. 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 

Ağrı 
thsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Dalda! 
tsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 
Kasım Gülek 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Çoruh 

Asım Us (M.) 
Atıf Tüzün 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Edirne 
Osman Şahiubaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Ay kaç 
Fethi Al tay 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Dcnıirhan 
NTafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
tzzet Arukan 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli, 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
(M.) 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Berîker 

İstanbul 
Ab i din D a ver 
Ahmed Şükrü Esmer 

Dr. R. Saydam (Bş. 
V.) 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bek 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr, Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad M imar oğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
E «ad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim 
Suad Hayri ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
(Hasta) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Vasıf Çın ay 

Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Refik înce 

Maras 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Resi d Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamnğla 
Or. Gl. Tzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Ca-nib Yöntem 
(M.) 
ismail Çaınaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed. Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 
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Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Üamar Ankoğhı 
Öl. Naci Eldeniz 
İsmail Safa özler 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cemal Aliş 

t : 55 
Sivas 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

(M.) Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

£4-5-1940 Ö : â 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 
Şerif Bilgen 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Sami îşbaj 
Van 

tbrahim Arvas 

Yozgad 
Veled tzbudak 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
Halil Türkmen 

\>m<i 



t."A JfTjf. İfa&ai» 



S.Sayısı: |42 
Türkiye - İngiltere arasında münakid 27 mayıs 1938 tâ-

• rihli müzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasının türkçe met
ninde görülen imlâ farklarile tabı hataları ve tercüme 
farklarının tashihi için teati edilen notalar ile merbutu olan 
musahhah anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve iktisad encümenleri mazbataları (1/287) 

T.G. 
Başvekalet ' 20 -XII -1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü i>>,̂  
Sayı : 6/6391 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

Türkiye üe ingiltere arasında münakid 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel ticaret ve kliring anlaşma
sının Türkçe metninde görülen imlâ farklarile tabı hataları ve tercüme farklarının tashihi için teati 
edilen notalar ile merbtıı olan musahhah anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 15 - XII - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

27 mayıs 1938 tarihinde, Londrada, Türkiye ve İngiltere Hükümetleri arasında akdedilmiş bulu
nan müzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasının Türkçe metninde, imza olunan metin ile Eesmî gazetede 
çıkan metin arasında bazı imlâ farkları ile basılış hataları ve, ayrıca, Türkçe> ve İngilizce metinler 
arasında da ufak tefek tercüme farkları görülmüştür. 

Mukavelenin hini tatbikinde, bu yanlışlardan ve ufak tefek ayrılıklardan dolayı her hangi bir 
tereddüde mahal verilmemek üzere görülen farkların izalesi için, anlaşma metninin iki Hükümet 
tarafından müştereken gözden geçirilmesi, İngiltere Hükûmetile bilitilâf, kararlaştırılmış, ve işbu ted-
kik neticesinde, üzerinde mutabık kalman yeni metin, Londra Büyük Elçimiz Dr. Tevfik Rüştü Araş 
üe İngiltere Hariciye Nazırı arasında yapılan nota teatisile tesbit olunmuştur. 

İşbu notaların merbutu anlaşmanın tasdiki yüksek takdir ve tasviblerine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye encümeni 
Esas No. 1/287 
Karar No. 17 

28 •• III - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İngiltere arasında münakid 27 
mayıs 1938 tarihli müzeyyel ticaret ve kliring 
anlaşmasının Türkçe metninde görülen imlâ 
farklarile tabı hataları ve tercüme farklarının 
tashihi için teati edilen notalar ile merbutu bu
lunan musahhah anlaşmanın tasdiki hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekille
ri Heyetince 15 - XI I - -1939 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte encümenimize havale 
buyurulmakla Hariciye vekilinin huzurile ted-
kik olundu. 

27 mayıs 1938 tarihli mukavelenin metninde • 
ve tercümesinde mevcudiyeti bilâhara anlaşılan 
hataların tatbikatta müşkilât ihdas etmesi tabiî 

görülmüş ve bu hataların tashihini teğminen ya
pılan anlaşma tasvib edilmiştir. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası ile merbu-
tatı havalesi veçhile tktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

M. M. Kâtib 
Konya îstabnul 

M. Göker A. 8. Esmer 
Diyarbakır Diyarbakır 

Dr. I. T. Öngören Zeki M. Alsan 
izmir Kars 

Pertev Demirhan H. Menteşe G. Muhittin Akyüz 
Sivas Tekirdağ Tokad 

N. Sadak Y. K. Bey atlı N. Poroy 

Hariciye E. Eeisi 
Erzincan 
8. Arıkan 

Antalya 
Dr. C. Tunca 

Erzurum 

tktısad encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

tktısad encümeni 
Esas No. 1/287 
Karar No. 21 

10-V -1940 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İngiltere Hükümeti arasında ak-
dedilmişolan 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel Ti
caret ve kliring anlaşmasının Türkçe metninde 
görülen tercüme ve imlâ farkları ile tabı hata
larının tashihi için teati edilen notalar ile bun
lara bağlı musahhah anlaşmanın tasdiki hakkın
da Hariciye vekâletince tanzim edilib İcra Vekil
leri Heyetince 15 kânunuevvel 1939 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası havalesi mucibince Hariciye encümeninden 
encümenimize tevdi kılınmakla tedkik ve mütalea 
olundu. 

Anlaşmanın tatbiki sırasında bu imlâ ve ter
cüme farklarile tâli hataların her hangi bir tered
düde mahal bırakmayacak şekilde tashih ve tav
zihi tabiî görülmüş ve bu suretle mukavelenin da
ha kolaylıkla tatbiki imkânını veren bu müzeyyel 
anlaşma tasvib edilmiş olduğundan bu babdaki 

kanun lâyihası da aynen kabul edilerek Umumî 
Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

İktısad En. Reisi Bu M. M. 
Giresun 

î. Sabuncu 
A. KaraMsar 
Berç Türker 

Denizli 
T ahir Berkay 
Eskişehir 

Emin Sazak 
izmir 

Benal Anman 
Konya 

H. Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Ankara 
A. Ulus 

Edirne 

Kâtib 
Afyon K. 

H. Erkan 
Bursa 

Fatin Güvendiren 
Erzincan 

Temel Göksel S. Başotaç 
Gümüşane istanbul 

Edib S. Tör A. Hamdi Denizmen 
Kars 

K. Arıklı 
Konya 

Kâzım Okay 

Kastamonu 
M. Celâl Bayar 

Zonguldak 
/ / . Karabacak 

{ S. SayMi : 142 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile ingiltere arasında münakid 27 mayıs 
1938 tarihli müzeyyel Ticaret ve kliring anlaşma
sının Türkçe metninde görülen imlâ farkları ile 
tabı hataları ve tercüme farklarının tashihi için 
teati edilen notalar ile merbutu olan musahhah 

anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile İngiltere arasında, 
27 mayıs 1938 tarihinde Londrada akdedilmiş 
olan müzeyyel Ticaret ve kliring anlaşmasının 
türkçe metninde görülen bazı imlâ farkları ile 
tabı hataları ve tercüme farklarmm tashihi hak
kında Londra Büyük Elçiliği ile İngiltere Hari
ciye Nezareti arasmda teati edilen notalar ile 
bunların merbutu olan musahhah anlaşma met
ni kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 

S. 1. M. V. 

Mü. V. 

15 - XII 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

A. Çetinkaya 

-1939 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

II. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

( S. Sayısı : 142 ) 
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Ekselans, 

10 haziran 1938 tarihli ve 446/60 numaralı notasile birlikte Bay Fethi Okyar « 2 eylül 1936 ta
rihli ingiliz - Türk ticaret ve kliring anlaşmasına » zeyil olarak 27 mayıs 1938 de Londrada imzala
nan anlaşmanın Türkçe tercümesinin iki nüshasını Ekselansınıza göndermişti. 

Ekselansınız bu Türkçe metni İnlgilizce metnin doğru bir tercümesi olarak kabul ettiği tak
dirde, mevzubahs müzeyyel anlaşmanın nihaî fıkrasında meşrut kihndığı veçhile onun her hususta 
ingilizce metinle müsavi derecede muteber sayılmasını Bay Okyar teklif etmişti. 

13 haziran 1938 tarihli ve 3440/57/44 E numaralı notanızda Ekselansına mevzubahs metni mezkûr 
fıkranın icab ettirdiği metin olarak kabul etmeğe rıza göstermişti. 

2 - Şimdi mezkûr müzeyyel anlaşmanın muaddel bir Türkçe tercümesinin iki nüshasını (ki bir 
tanesi kendi parafımı ve her ikisi de, kolayca tefrik edilebilmeleri için, « A » harfi işaretini ihtiva et
mektedir) takdim ile ve Ekselansınız kabul ettiği takdirde, bu tercümenin zatı âlinize Bay Fethi Okyar 
tarafından esasen parafe edilmiş tercüme yerine anlaşmanın nihaî fıkrasında bahsi geçen muteber 
Türkçe metin olarak ikamesini teklif ile şerefyabım. 

Ekselans 
Rt. Han. The Visconnt Halifax, P. C, 

( Hariciye Nazırı 

Ekselansınızın en sadık bendesi 
olmakla mübahi 

T. B. Araş 

Hariciye nezareti S. W. T. 
17 temmuz 1939 

Ekselans, 

Ekselansınızın 659/126 numaralı ve bu- günkü tarihli notasile birlikte 2 eylül 1936 tarihli İn
giliz - Türk ticaret ve kliring anlaşmasına zeyil olarak 27 mayıs 1938 de Londrada imzalanan 
anlaşmanın yeniden gözden geçirilib tadil edilen bir Türkçe tercümesinin iki nüshasını (ki bi
risi tarafınızdan parafe edilmiş ve, kolayca tefrik edilebilmek üzere,, her ikisine de « A » harfi 
işareti konulmuştur) aldığımı teyid etmekle şerfyabım. 

2 - Bay Fethi Okyar ile benim tarafımdan parafe edilmiş bulunan evvelki tercüme yerine notanıza 
leffedilen tercümesinin ikame edilmesine muvafakat eylediğimi Ekselanslarına bildirmekle müba-
hiyim. 

3 - Bu sebeble muaddel metnin bir nüshasına inisiyalimi koydum ve leffen Ekselansınıza iade edi
yorum. 

Ekselans 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 

Ekselansınızın sadık bendesi 
olmakla mübahi 

Halifax 

( S. Sayısı : 142 ) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Müttehid Kırallığı Hükü

meti arasında Ticaret ve Kliringe mütedair olmak üzere 2 eylül 1936 tarihinde imzalanmış olan An
laşma (badema «Esas Anlaşma» denilecektir) Türkiye ile Müttehid Kırallık arasındaki ticarî müna-
sebatı teshil için ahkâmı muhtevi bulunmasına ve Âlrid Hükümetler Türkiye ile Müttehid Kırallık 
arasındaki tediyatı kolaylaştırmak maksadile «Esas Anlaşma» ahkâmına ilâvelerde bulunmak arzu
sunda olmalarına binaen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Hü
kümeti berveçhi âti anlaşmışlardır: 

! Madde — 1 

Esas Anlaşmanın (bu müzeyyel Anlaşmanın 5 nci maddesile muaddel) 7 ııci maddesi ve 9 ncu mad
desi 1 nei fıkrası IV ncü bendi mucibince bedelleri hususî hesaba yatırılmak ve kliring hesabının (A) 
talî hesabı vasıtasile transfer edilmek suretile ödenecek olan Müttehid Kırallık emtiası 1938 temmu

zunun birinci gününden itibaren başlıyan her üç aylık devreye aid olmak ve muhtelif sınıf emtia 
için bu Anlaşmaya merbut listede tasrih olunan (Sif) kıymetleri tecavüz etmemek üzere Türkiyeye 
idhal olunabilecektir. Şu şartla ki, eğer 1 temmuz, 1 teşrinievvel yahud 1 kânunusani ile başlayan 
böyle üçer aylık devrelerden her hangi birinde Türkiyeye idhal olunan her hangi bir sınıf emtianın 
kıymeti, listede o sınıf için tesbit edilenden daha aşağı olduğu takdirde bundan sonraki üç aylık 

devrede ayni sınıftan olup idhalleri için müsaade verilecek emtianın kıymeti listedeki mikdardan 
bu noksan derecesinde fazla olacaktır. 1 teşrinievvel yahud 1 kânunusanide başlayan her hangi bir 
devredeki noksan tesbit edilirken, bu devreye aid kıymetlerde bundan mukaddem devredeki nok
sandan mütevellid fazlalık nazarı itibare alınacaktır. 

\ Madde — 2 

(1) Müttehid Kırallık emtiasının Türkiyeye ihracma mütedair olup, Müttehid Kırallıkta Exjort 
Gredits Guarantee Department (badema «Departman» denilecektir) vasıtasile hareket eden Goard 
of Trade tarafından mezkûr Departmanla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1938 senesi ma
yısının 27 nci günü akdedilen anlaşma (badema «Garanti anlaşması» denilecektir) ahkâmı daire
sinde garanti edilecek olan mukaveleler Merkez bankasının ve Kliring Ofisin tahakkukunu teshil 
edecekleri şu şartı ihtiva edecektir k i : Türk parasının satın alınması hakkında bu fıkra ahkâmı 
bu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre talikedilmedikçe, bu gibi mukaveleler dolayısile, bu 
mukavelelerde vaziülimza Müttehid Kırallıktaki eşhasça satın alınması icab eden Türk parası Kli
ring Ofise bu taleb olunan Türk parası mikdarının muadili olan isterlin ödenmek suretile satın alı
nacaktır. Bu tediye, esas anlaşmanın 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası ahkâmı dairesinde Merkez ban-. 
kası tarafından Kliring Ofise bildirilip tediyenin yapıldığı gün Müttehid Kırallıkta neşredilen 
(rayiç) üzerinden yapılacaktır. Kliring Ofis bu tediyelerden Merkez bankasını derhal haberdar 
edecek ve bunları esas anlaşmanın (bu müzeyyel anlaşmanın 5 nei maddesile muaddel) 9 ncu mad
desi 1 nci fıkrası I I nci bendinde mezkûr kliring hesabının (A) tâli hesabına nakleyleyecektir. 
Merkez, bankası bu tediyelerin yapıldığı kendisine ihb'ar edildiği zaman Müttehid Kıralhktaki müte
ahhidin Türkiyedeki mümessillerine bu mikları Türk parası olarak ödeyecektir. 

(2) Esas anlaşmanın 7 nci maddesinde mevzubahs hususî hesaba yatırılmış olan mebaliğin Müt
tehid Kıralhktaki alacaklara transferinde gayri tabiî bir teahhur kalmadığı hususunda her hangi 
bir zaman iki Âkid Hükümet anlaşacak olursa Türk parasının mubayaasına müteallik olan birinci 
fıkra ahkâmı, Âkid Hükümetlerden her hangi birisi gayri tabiî teahhurun tekerrüründen bahs ile 
tekrar tatbikini taleb edinceye kadar talik olunacaktır. 

Madde — 3 
Esas anlaşmanın 4 ncü listesindeki 9 numarada (taze meyveler ve sebzeler) ve 13 numarada (mey

ve ve sebze konserveleri) kelimeleri kaldırılacak ve 30 numarada (hububat) kelimesinden evvel (buğ
daydan maada) kelimeleri ilâve olunacaktır. 
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Madde — 4 

(İ) Esas anlaşmaya mülhak protokolün 4 ncü maddesinin tamamı ve yine bu protokolün 5 nci 
maddesi, «Bu protokol, bu günkü tarihli anlaşmanın bir cüzü gayri münfekkini teşkil eder» kelime
leri müstesna olmak üzere, hazfedilmiştir. 

(2) - (1) Esas anlaşmanın (bu müzeyyel anlaşmanın 5 ilâ 7 maddeierile muaddel) 6 ncı, 7 nci ve 
9 ilâ 14 ncü maddeleri aşağıdaki mukavelelerden mütevellid taahhüdleri ifa için Türkiyeye ihraç 
olunau müttehid Krallık emtiası bedellerinden doğan borçlar hakkında tatbik edilemeyeceği gibi bun
lar için verilecek cirosu kabil senedler hakkında da tatbik olunmaacaktır. 

(a) Sümerbank ile H. A. Brassert and Co., Ltd. arasmda Türkiyede bir demir ve çelik fabrikası te
sisi için 1 kânunuevvel 1936 da imza olunan mukavele, 

(b) Garanti anlaşması ahkâmı dairesinde bundan böyle Departmanca verilecek garantilere mev
zu teşkil eden mukaveleler, 

(c) Türkiyenin müdafaası için lüzumlu mevaddm Müttehid Kırallıkta satın alınmasını kolaylaştır
mak maksadile 1938 senesi mayıs ayının 27 nci günü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Müttehid 

Kırallık Hükümeti arasmda imza olunan Anlaşma (badema « Teslihat kredisi anlaşması » denile
cektir) tasdik edidiği takdirde bu Anlaşmanın 1 nci maddesinde mevzubalıs edilen mukaveleler. 

(II) Madenler, maden cevherleri ve konsantreleri, buğday, kömür, kereste, (meyve olarak kulla
nılan fındıktan maada) taze meyve ve sebzeler vekonserve gıdalar ve şimdiye kadar Türkiyeden id-
hal edilmemekte olub Garanti anlaşmasının 2 nci kısmı 1 nci maddesi mucibince Âkid Hükümetler 
tarafından bunlara ilâve olunabilecek diğer maddeler Müttehid kırallığa idhal olunduğu zaman esas 
anlaşmanın (bu müzeyyel anlaşmanın 5 ilâ 7 maddeierile muaddel) 6 ncı ve 8 ilâ 14 ncü maddeleri, 
bu gibi emtiadan mütevellid vacibüttediye borçlara tatbik olunmayacaktır. Bu emtianın satışlarından 
tahassül eden mebaliğ müttehid Kırallıkta Anglo Turkish Comptoir limited namı altında müesses 
şirket faaliyette olduğu müddetçe bu şirkete ve bundan sonra işbu Anglo - Turkish Comptoir Limi
ted'e halef olmak üzere yine Müttehid Kırallıkta tesis olunacak Anglo - Turkish Commodities Li
mited nammdaki şirkete ödenecektir. Bu bendin ahkâmı, satılmak üzere, doğrudan doğruya An
glo - Turkish Comptoir Limited'e, yahud icabı hale göre Anglo - Turkish Commodities Limited'e gön
derilen ham pamuğa da şamildir. 

(III) Clearing Office'ce, Türkiyeden ihraç olunan incir ve üzümden dolayı kliring hesabı matlu
buna geçen mebaliğin, 1938 senesinden sonra, 31 kânunuevvelde nihayet bulan her sene zarfında 
£. 322 000 den fazla olan kısmı da, faaliyette bulunduğu müddetçe Anglo - Turkish Comptoir Li
mited'e ve bundan sonra da Anglo - Turkish Commodities Limited'e devredilecektir. 

(IV) Aşağıdaki V nci bend hükümlerile mukayyed olmak üzere yukarıdaki I I ve I I I ncü bendler 
mucibince Anglo - Turkish Comptoir Limited ve Anglo - Turkish Commodities Limited'in eline geçe
cek paralarla, garanti anlaşması veya anlaşmayı tadil eden yahud onun yerine ikame edilecek olan 
her hangi bir anlaşma mucibince bu şirketlerin alacağı diğer her hangi paralar aşağıdaki maksadlar 
için kullanılacaktır : 

(A) Anglo - Turkish Commodities Limited'in masarifi ile Anglo - Turkish Comptoir Limited "in 
o şirkete devri tarihinde tesviye edilmemişi olan masrafları, 

(B) 1 kânunuevvel 1936 da H. A. Brassert and Co., Limited ile Sümerbank arasında imzalanan 
mukavele mucibince mezkûr Brassert Şirketine verilen bonolar için ödenecek mebaliğ, 

(Ç) Garanti anlaşmasının 3 ncü kısmında mezkûr olub bu kısım hükümlerine göre departmanca 
garanti edilen bonolar için ödenecek mebaliğ, 

(D) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Aydm demiryolu Şirketi arasındaki, 1 mayıs 1935 tarihli 
mukavele ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile istanbul Telefon Şirketi arasmda akdedilen 9 nisan 
1936 tarihli mukavelenin icabettiği senevi taksitler, 

(E) Teslihat Kredisi Anlaşması tasdik edildiği takdirde işbu Anlaşma mucibince ieabeden tediyat, 
(F) Yukarıdaki A, B, C, D ve E bencilerinde mevzubahs maksadlar için ieabeden mebaliğ tenzil 

edildikten sonra Anglo - Turkish Comtoir Limited'in veya icabı hale göre Anglo - Turkish Commodites 

( S. Sagun : 142 ) 



— 7 — 
Limited'in murakipleri tarafından 1 temmuz 1938 de başlıyan her on iki aylık devre sonunda mev
cudiyeti tasdik edilecek bakiye, her devrenin sonundan itibaren bir ay zarfında kliring hesabına öde
necek ve beryeçhi ati taksim olunacaktır: 

(a) Yüzde 60 ı (A) tâli hesabına ödenecektir. 
(b) Yüzde 30 u (B) tâli hesabına ödenecektir. 
(c) Yüzde 10 u da Türkiye Merkez Bankasının serbestçe emrine amade bulunacaktır, şu kadar ki, 

bu meblâğın, icabettiği derecede Müttehid Krallık emtiasından kliring ve hususî takasla satın alın
ması uygun olmayan gazete, mecmua ve kitab mubayaası için kullanılacağı mukarrerdir. 

(V) 1 kânunusani 1939 dan evvel Müttehid Krallığa idhal olunacak olan Türk buğdayları satı
şından mütevellid mebaliğ azamî £ 250 000 e kadar, vaziyete göre Anglo - Turkish Comtoir Limited 
veya Anglo - Turkish Commodities Limited tarafından Türk müşterilerin Müttehid Krallıkta gemi 
iştirasını finanse etmek için tahsis olunabilir. 

(VI) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, vaziyete göre, Anglo - Turkish Comtoir Limited veya 
Anglo - Turkish Commodities Limited Şirketleri hasılatının yukarıda IV ncü bendin A, B, C, D ve 
E kısımlarında mezkûr tediyatı her zaman karşılamağa kâfi olmasını ve bütün bu tediyat yapılıncaya 
kadar, Müttehid Kırallık Hükümetinin muvafakati olmadan Anglo - Turkish Commodities Limited 
Şirketinin feshedilmemesini ve nizamnamesinde değişiklik yapılmamasını teğmin etmeği deruhde 
eyler. 

K~ Madde — 5 

1938 teşrinievvelinin birinci gününden itibaren Esas Anlaşmanın 9 ncu maddesi 1 nci fıkrası ye
rine âtideki ahkâm ikame olunacaktır: 

«(a) Bu Müzeyyel Anlaşmanın 4 ncü maddesi 2 nci fıkrası TV ncü bendi P kısmı hükmünce, vazi
yete göre, Anglo - Turkish Comptoir Limited veya Anglo - Turkish Commodities Limited tarafından 
ödenen mebaliğ, (b) 1 kânunusani 1939 dan sonra, Müzeyyel Anlaşmanın 4 ncü maddesi 2 nci fıkrası 
III ncü bendi hükümleri mucibince, vaziyete göre, Anglo - Turkish Comptoir Limited'e veya Anglo -
Turkish Commodities Limited'e devrolunacak mebaliğ, ve (c) Müzeyyel Anlaşmasının 2 nci maddesinin 
1 nci fıkrası mucibince (A) talî hesabına tahsis olunacak tediyat haricinde kliring hesabına matlub 
kaydedilen bütün paralar aşağıdaki şekilde tahsis edilecektir: 

(1) Bilûmum mebaliğin yüzde 30 u faizsiz (B) talî hesabına tahsis olunacaktır. (B) talî hesabı 
matlubundaki mebaliğ serbest olarak Merkez Bankası emrine amade bulundurulacaktır. 

(TL) Aşağıda III ncü, V nci, VI nci ve VII nci bendlerde mevzubahs meblâğlardan gayri bilû
mum mebaliğin yüzde 70 i faizsiz bir (A) tâli hesabına tahsis olunacaktır. 

(n i ) Esas anlaşmanın müzeyyel anlaşma ile muaddel 12 nci, 13 ncü yahud 14 ncü maddeleri 
hükümlerince Müttehid Kırallığa ihraç olunan Türk- emtiasından dolayı matlub kaydedilen mebali
ğin yüzde 10 u mezkûr (A) tâli hesabına tahsis olunacaktır. 

(IV)' A tâli hesabı matlubundaki mebaliğ karşılıkları hususî hesaba tevdi edilmiş olan borçların 
tediyesi için kullanılacaktır. Bu tediyeler tevdiat tarihleri sırâsma göre yapılacaktır. 

(V) 12 nci veyahud 13 ncü maddeler ahkâmına göre Müttehid Kırallığa ihraç olunan Türk 
emtiası dolayısile matlub kaydedilen mebaliğin yüzde 60 i faizsiz bir (C) tâli hesabına tahsis olu
nacaktır. (C) tâli hesabı matlubundaki mebaliğ aşağıdaki şekilde kullanılacaktır: 

(a) ihraç edilen Türkij^e emtiasına aid menşe şehadetnamesi üzerinde görülen (Fob) kıymetin 
yüzde 60 i ayni hususî takas muamelesile Müttehid Kırallıktan Türkiyeye idhal olunan emtia bedel
lerinin tediyesi için kullanılacaktır. 

(b) Bakiyenin, (Sif) ve (Fob) kıymetleri arasındaki farkı temsil eden kısmı (B) tâli hesabına 
ve kullanılmayan kısmı da (A) tâli hesabma naklolunacaktır. 

(VI) Esas Anlaşmanın, müzeyyel Anlanşmanm 7 nci maddesile muaddel 14 ncü maddesi hüküm
lerine tevfikan Müttehid Kırallığa ihraç olunan Türk emtiasından dolayı matlub kaydedilen bü
tün mebaliğin yüzde 60 ı faizsiz bir (D) tâli hesabma tahsis edilecektir. (D) tâli hesabı matlu-
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bundaki mikdarlar mezkûr muaddel 14 ncü madde ahkâmına göre transfer edilebilecek mevduat, 
ve mebaliğ için Müttehid Kırallıktaki alacaklıya veya alacaklılara tediyede bulunmak üzere kulla
nılacaktır. Bu maksad için lâzım olmayan bakiye (A) tâli hesabına nakledilecektir. 

(VII) Türkiyeden ihraç olunan incir ve üzümlerden mütehassil olarak matlub kaydedilen me-
baliğin yüzde 70 i faizsiz bir (E) tâli hesabına tahsis edilecek ve günü günüm1 (A) tâli hesabına 
naklol anacaktır. 

Madde — 6 

1938 senesi teşrinievvelinin birinci gününden itibaren esas anlaşmanın 2 nci fıkrası yerine aşa
ğıdaki hükümler ikame olunacaktır: 

«işbu maddenin birinci fıkrasında derpiş olunan her muamelenin ifasında Türkiyeye idhal olu
nan Müttehid Kırallık emtiasının (Fob) kıymeti mezkûr Kırallık ülkesine idhal olunan Türk mal
larının menşe şahadetnamelerinde, gösterilen (Fob) kıymetinin yüzde 60 mı aşmayacak ve bakiye 
Türk emtiasının (Fob) kıymetinin yüzde 30 u, bu anlaşmanın müzeyyel anlaşmanın 5 nci madde
sile muaddel 9 ncu maddesi 1 nci fıkrası 1 nci bendinde mevzubahs (B) tâli hesabına ve yüzde 10 u 
da (A) tâli hesabına geçirilmek suretile devrolunacaktır.» 

h
 ? r • Madde — 7 

1938 senesi teşrinievvelinin birinci gününden itibaren esas anlaşmanın 14 ncü maddesi yerine 
aşağıdaki hükümler kaim olacaktır: 

« (İ) Bu anlaşmanın 7 nci maddesi birinci fıkrasında mezkûr hususî hesaba kendi lehine Türk 
lirası olarak para yatırılmış veya bundan sonra yatırılacak olan Müttehid Kırallıktaki her hangi 
bir şahsın veya (her hâdisede Âkid Hükümetlerin tasvibile) Türkiyedeki şahıslardan alacağı olan 
veya Türkiyede matlubunda bulunan mebaliği isterline transfer etmeğe muktedir olamayan Müt
tehid Kırallıktaki diğer her hangi bir şahsın bu mevduat veya mebaliğin tamamını veya bir kısmı
nı bu Anlaşmaya merbut ve müzeyyel anlaşmanın 3 ncü maddesile muaddel 4 ncü listeye dahil Türk 
malları mubayaası için kullanılmasına ve bu malları Müttehid Kırallığa ihraç etmesine müsaade 
olunacaktır. 

« (2) Bu emtianın isterlin tutarı berveçhi ati tahsis olunacaktır: 
(I) Yüzde 60 ı, bu anlaşmanın müzeyyel anlaşma ile muaddel 9 ncu maddesi 1 nci fıkrası VI nci 

bendi hükümlerine göre muamele görecektir. 
(II) Yüzde 30 u (B) tâli hesabına naklolunacaktır ve ' 
(III) Mütebaki yüzde 10 u (A) tâli hesabına naklolunacaktır.» 

;' " : Madde — 8 

(1) Türk mallarının Müttehid Kırallığa (Fob) satışından mütevellid navlun ve sigorta masraf
ları dolayısile Müttehid Kırallıktaki şahısların Türkiyedeki şahıslara olan borçlarının kliring harici 
tediyesi için isterlinin başka her hangi bir paraya serbestçe tahviline Müttehid Kırallık Hükümeti 
müsaade eylemeğe devam edecektir. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de Müttehid Kırallık mallarının Türkiyeye (Fob) satışın
dan mütevellid navlun ve sigorta masrafları dolayısile Türkiyedeki şahısların Müttehid Kırallıktaki 
şahıslara olan borçlarının kliring harici ödenmesi için isterlin tedarikine devam edecektir. 

• ^ Madde — 9 

(1) Bu anlaşma 1 temmuz 1938 tarihinde meri olmağa başlayacak ve hilafı zikredilmeyen hal
lerde, bütün ahkâmı o tarihte mevkii tatbika girecektir. 

(2) 1 temmuz 1938 den sonra esas anlaşma, bu müzeyyel anlaşma ile yapılan ilâveler ve tadiller 
dairesinde, kendi ahkâmına göre tatbik olunacaktır. 
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(â) Eğer esas anlaşma, İ8 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince (Bu. müzeyyel anlaşma ile ya
pılan ilâveler ve tadillerle birlikte) hitama erecek olursa bu vaziyet müzeyyel anlaşmanın 4 ncü 
maddesi, 2 nci fıkrasının I I nci veya IV nci bendleri hükümlerine tesir etmeyeceği ve yalnız mezkûr 
4 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki I I I ncü bendde Kliring Ofis yerine Merkez Bankası ikame^oluna-
cağı gibi mezkûr 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki IV ncü bendin (F) talî bendindekinden maada 
her hanggi bir hükmü de bu keyfiyetten müteessir olmayacaktır. Bu hükümler mezkûr IV numa
ralı benddeki (C) ve (E) talî bendlerinde mevzubahs edilen anlaşmalar dolayısile yapılacak bilû
mum tediyatm icrasına kadar meriyette kalacak ve iki Âkid Hükümet IV numaralı bendin (F) 
tâli bendinde mezkûr bakiyenin nasıl tahsis edileceğine müştereken karar vereceklerdir. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdikan zirde vaziülimza salâhiyettar murahhaslar, işbu anlaşmayı imza 
etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Londrada, bin dokuz yüz otuz sekiz senesi mayısının yirmi yedinci günü iki nüsha ingilizce 
olarak tanzim edilmiştir. 

Mümkün olduğu kadar süratle Türkçe tercümesi yapılacak ve bu tercüme Âkid Hükümetler tara
fından kabul ve tasdik edilecektir. 

O vakit, her iki metin her hususta ayni derecede muteber olacaktır. 

imzalar : 
•\ . '.. Fethi Okyar 

M. Eriş 
-- ' * Hdlifax 
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M E T I N D E MUTABAKAT HÂSIL OLAN ZABİT 

•2;e^lÛl 1936 tarpıinde imza edilmiş olan ticaret ve kliring Anlaşmasına zeyil olarak hazırla^ 
nan: bu günkü tarihli Anlaşmanın hini imzasında Türkiye ve Büyük Beritanya murahhas heyetle
ri atideki hususatm zabta geçirilmesini arzu ederler. Şöyle ki : 

(1) Müzeyyel Anlaşmanın 1 nci maddesile alâkadar olarak, esas Anlaşmanın l nci ve 4 ncü 
maddeleri ve 1 nci/ve 2 nci listeleri ahkâmı, (I) hususî hesaba tevdiat mukabilinde (A) tâli hesabı 
vasıtasile transfer yapılmak suretile ödenen emtia, (II) esas Anlaşmanın müzeyyel Anlaşma ile tadil 
edilen 12 nci maddesi ahkâmına göre, hususî takas muamelesile ödenen emtia, dahil olduğu halde 
Türkiyeye idhaline müsaade edilen muhtelfi sınıf Müttehid Kırallık emtiasının mecmuu mikdarı 
hakkında tatbik; olunmakta devam edecektir. Müzeyyel Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sının 1 nci bendinde mevzubahs mukavelelere tevfikan Türkiyeye idhal edilen emtia bu mecmuu 
mikdarm tesbiti için hesaba katılmayacaktır. 

(2) Müzeyyel' Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının II nci bendi ve 5 nci maddenin 
VII nei bendi ile alâkadar olarak (322 000 İngiliz lirasının yüzde 70 i) ve Türk üzüm ve incirle
rinin Müttehid Kırallığa idhalleri için (A) tâli hesabına yapılacak transferler için azamî mikdar 
olan 225 000 ingiliz lirası, ismi geçen bu Türk mallarının Müttehid Kırallığa yapılan mecmuu id-
halâtmm 1935, 1936 ve 1937 senelerine aid üç senelilâ vasatisi esası üzerinden tâli hesaba vaeibüt-
tediye olması ieab eden mikdarı göstermektedir. 

v imzalar 
> i v '. * Fethi Okyar 
. r . r . , . . . . . - • • ' • . • T ' M. Eriş 

•--"' ' Halifaks, 

Liste 

Türk ta- Türk 
rife No. Türk tarifesine nazaran tasnif lirası 

98 Merinos, tiftik, alpağa, lama, vigoni, keşmir, deve, şeviyot 19 600 
102 Her nevi yünden ve kıldan iplik (örme ve dokuma makineleri için masuraya 

sarılı iplikler de dahildir) 98 300 
106 Safî yünden mamul başka yerde zikrolunmayan mensucat mevaddı saire ile 

müretteb olsun olmasın 25 600 
366 Pamuk ipliği, kasarsız, yalınkat (tek telli) 31 100 
370 Glase veya merserize, bükülmüş (iki ve daha ziyade telli) kaşarlı, kasarsız 

veya boyalı 34 500 
371 Perakende satılabilecek hale getirilmiş iplikler (kaşarlı kasarsız, boyalı, bükül

müş bükülmemiş, ağaç makara, ufak çile, yumak, zivana ve sair şekillerde) 5 700 
372 Pamuk ağ ipliği ve sicim 4 400 
377 Pamuk mensucat, ham (kasarsız) 9 300 
378 Pamuk mensucat (kaşarlı) 64 500 
379 Pamuklu mensucat, kısmen boyalı, boyalı dokuma, basma 126 500 
417 Keten, kendir, jut, rami ve tarifede gayrı mezkûr sair mevaddı nebatiyeden 

mamulât ve mensucat, sargılık kaba bez ve çuval (rengi tabiîde veyahud boyalı) 15 100 
:445 Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye tekerleklerine mahsus iç ve dış 

lâstikleri ve şeridler (mevaddı saire ile mürekkeb ve gayri mürekkeb) 7 100 
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Türk ta- Türk 
rife No. Türk tarifesine nazaran tasnif lirası 

452 Yere sermeğe mahsus linoleum, kapotolikan muşambaları (parça veya top 
halinde) 4 700 

523 Demir veya çelik saç levhalar (düz veyaoluklu) ve çemberlik veya şerid 33 200 
555 Bakır lama çubuk (maktaı her şekilde) tahta veya yaprak halinde 6 500 
577 Kalay ve halitası 43 500 
618 Telli telgraf ve telefon makineleri ve aksamı fenniyesi (teler ve piller ve otoma -

tik telefon santralının mesned çerçeveleri hariçtir) 4 900 
651 Petrol, benzin, petrol müştekkatı veya sair mahrukat ile müteharrik motörler 

(elektrik motörleri müstesna) portatif müteharrik makineler (kurulmuş veya 
kurulmamış) 5 100 

666 Değirmen makineleri ve hamur, makarna, şeker, sucuk ve sair mekûlâtın imal 
ve ihzarına mahsus makineler, buz makineleri, taktir, tasir ve tebrid makineleri, 
şişeleri yıkayan ve dolduran makineler, vinçler, kavurucu ve öğütücü makine
ler, ütü makineleri, çamaşır yıkama makineleri, ve tarifede zikrolunmayan bil
cümle makineler (kurulmuş, kurulmamış) 7 600 

666/2 Makine ve cihazların mihaniki aksamı demirden, çelikten ve sair adi maden
lerden, sair madenlerle müretteb veya gayri müretteb (tarifede başka yerler
de zikredilmemiş olan) 9 000 

682 Buharlı gemiler , *, t?. 18 700 
694 Mahrukatı madeniye 6 800 
695 Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar (petrol, şist yağları, linyit ve diğer 

madenî yağlar) 4 400 
706 ve 711 Uzvî sunî boyalar (kömür, katran yağından müstahsal) anilinler, alizarinler, 

sunî çividler, ve tasfiye edilmiş, tabiî çividler (her şekilde) ve zikredilmeyen 
sairleri, ve sodyum ve emlâhı 

725 Bakır emlâhı 
749 Kreozot ve emlâhı 
853 Tarifede gayri mezkûr serom ve aşılar, ecsamı kimyeviye, eczayi tıbbiye müs

tahzaratı tıbbiye ve kimyeviyei smaiye 
Bilûmum diğer tarife maddeleri 

- -""" " . , Yekûn 775 000 

32 800 
5 400 
29 100 

6 700 
114 900 

* * • » • 
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S. Sayısı: 147 
Türkiye- İngiltere Ticaret ve tediye anlaşması ile melfufla-
rının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 

encümenleri mazbataları (1/336) 

, T. C. 
Başvekâlet 15 - IH -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Say t: 6/1129 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İngiltere ile aramızda 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilmiş olan Ticaret ve tediye .an
laşması ile merbutlarının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 8- I I I -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Bahsi geçen anlaşma ile merbutlarının îcra Vekilleri Heyetince muvakkaten meriyete konul
muş olduğunu arzederim, 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Son seneler zarfında İngiltere Hükümeti ile, hal ve vaziyetin icabatma göre, akdolunan ve bir
birini bazan tadil bazan da tamamen nakzeyleyen müteaddid Anlaşmalarla bunlara ilâveten teati 
edilen notalar vaziyeti mudil ve muğlâk bir hale sokmuş bulunuyordu. Bu sebebledir ki ahiren, 3 
şubat 1940 tarihinde, Londrada imza edilmiş olan Ticaret ve Tediye Anlaşması ve melfufları yuka
rıda sözü geçen Anlaşmalar ve notalar metinlerinin bu günün ieablarına göre tadilen mezç ve telfik 
edilmiş bir şeklidir. 

Yeni Anlaşma iki memleket arasındaki mübadele rejimini tamamile hususî takas esasına raptet
mektedir. Hususî takas rejimile istihdaf olunan gaye de, kliring rejiminde olduğu gibi hesablarda 
bakiye ve binnetice blokaj tehassülüne mâni olmak ve tesis olunan prim makanizması ile Türk ve İn
giliz piyasaları arasındaki fiat farklarını tevazün ettirmektir. 

Filvaki 22 teşrinisani 1939 tarihinde Londra Büyük Elçiliğimizle İngiltere Hariciye nezareti 
arasında teati olunan notalarla 31 kânunuevvel 1939 dan itibaren kliring sistemi kaldırılmış bulunmak
ta idi ise de, İngiltereye vâki ihracatımız bedellerinden eski Anlaşmalar mucibince sarf ve istimal su
reti bilâhare tesbit edilmek üzere bloke hesaba yatırılan % 10 1ar ile kliring bakiyesinin tasfiyesine 
tahsis kılınmış bulunan % 10 1ar yine idame edilmiş bulunuyordu. Yeni Anlaşmaya mevzu son hüküm
lerle salifüzzikir % 10 1ar tamamile kaldırılmış ve takas rejimi katği olarak 100 ihracata karşı 80 
idhalât esasına istinad ettirilmek suretile mübadelenin teshili imkânı ihzar edilmiştir. Aradaki 
% 20 fark Cumhuriyet merkez bankası emrine serbest döviz olarak yatırılacaktır. 

Bundan başka gerek İngiltereye yaptığımız ihracat bedellerinin tesviyesi imkânını ihzar gerekse 
bilhassa şimdiye kadar dövizle satın almak mecburiyetinde kaldığımız sanayiimizin muhtaç olduğa 
çuval, ham deri ve saire gibi ibtidaî maddelerin teğminini kolaylaştırmak maksadile İngiltereye ya
pacağımız ihracatın % 25 i nisbetinde (Kanada, Honkong, ve Yeni Fondlanddan gayri) impara
torluk arazisi mahsulâtının mubayaası da tahtı teğmine alınmıştır. 

Yeni anlaşmada lehimize tadil olunan noktalan1 an birisi de anlaşmanın fesih şeklinin değiştiril-



- 2 
miş bulunmasıdır. Şimdiye kadar yapılan bütün anlaşmalar üç ay evvelinden haber verilmek şartı 
le, senenin her hangi bir mevsiminde fesih olunab ilmekte, bu hal ise ihracat mevsimimize girerken 
bir fesih hâdisesile karşılaşmamıza imkân bırakmakta idi. Bu mahzuru önlemek için yeni anlaşma
nın meriyeti birinci devre için 31 mart 1941 e kadar tesbit edilmiş ve ondan sonrası için de üç ay 
evvel ihbar yapılmadığı takdirde kendiliğinden birer sene müddetle yenilenmesi teğmin edilmiştir. 

Yeni anlaşma ile birlikte imza edilen munzam anlaşma ahkâmı mucibince (Commiditee) şirketi 
ilga edilmektedir. Bu şirketin menafiimiz noktasından pek de şayanı arzu görülmeyen muhtelit bir 
bünye arzetmesi, şirketin işletme masrafının istisgar edilerniyecek bir yekûna baliğ olması ve bil

hassa şirketin îngiliz piyasalarına şevkini deruhde ettiği ihracat metalarımızm elyevm takas pirimi 
mekanizması ile yapılmasının tahtı teğmine alınmış bulunması dolayısile (Commidites) şirketinin 
artık bu hususta oynayacak bir rolü kalmamış olması şirketin ilgasını derpiş 'ettiren saikler meya-
nındadır. 

Eski anlaşma mucibince İngiltereye yapacağımız buğday, pamuk, kereste, konserve ve taze seb
ze, ve meyve bedelleri, tam amile 16 milyonluk kredinin servisine tahsis edilmiş bulunuyordu. Ancak 
bu mallarımızın satış fiatlarmın ingiltere piyasası fiatlarma uymaması ve bu malların îngiltereye 
ihracını teğmin edecek her hangi bir prim makanizmasınm mevcud bulunmaması dolayısile ihraç
ları teğmin edilemiyor, ve binnetice, bu mallarımızın ihracına muallâk olan kredinin itfası muame
lesi de halile tahakkuk etmiyordu. Yeni anlaşmada yapılan tadilât sırasında bu malların % 80 hususî 
takas mevzuu teşkil etmeleri İngilizlere kabul ettirilmiş olduğundan geri kalan % 20 de salifüzzi-
kir kredi servisine tahsis kılınmıştı. 

Her ne kadar eski anlaşma mucibince kredi servisine tahsis edilmiş olan % 100 nisbetile muka
yese edilince bu ınikdarm ilk nazarda kifayetsiz görülmesi varidi hatır olabilirse de hakikati halde 
bu % 100 nisbeti, sözü geçen mallarımız üzerinde ihracat yapılamadığı için tanıamile nazariyatta 
kalmakta ve bittabi kredi servisleri için de bir şey yaptırılanıamakta idi. Bu itibarla filimi işler 
bir hale getirilmiş olan bu mekanizmanın bilfiil teğmin edeceği % 20 nisbeti şayanı memnuniyet 
görülebilir. 

Bunlardan maada eski anlaşma ile 10 milyonluk kredinin istimali için konulmuş olan müddet 
haddi yeni anlaşma ile bir sene daha uzatılmış ve binnetice kredinin itfasına aid tediye plânı da bir 
sene daha temdid edilmiştir. Bu temdid keyfiyeti neticesi olarak da tediye plânı sonuna bir taksit 
daha ilâve edilmiş ve ilâve edilen mikdar nisbetinde eski taksitlerden tenzilât yapılmıştır. 

Her cihetçe ihtiyaç ve menfaatlerimize uygun görülen işbu anlaşmanın tasdiki Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Hariciye encümeni 28 - IIl - 1940 

Esas No. 1/336 
Katar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

İngiltere ile aramızda 3 şubat 1940 tarihinde Son seneler zarfında İngiltere ile hal ve vazi 
Londrada imza edilmiş olan ticaret ve tediye an- yet icabına göre akdolunan müteaddid anlaşıma-
laşmasile merbutlarının tasdiki hakkında Harici- ların yeni şartların icabına gören tanzimini is-
ye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey e- tihdaf eden ve iki memleket arasındaki ticarî mü-
tince 8 - III -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı nasebetlerin istikrar ve inkişafını teğmine hizmet 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile edeceği ve memleketimizin ihtiyaç ve menfaatleri-
birlikte Encümenimize havale olunmakla Hari- ne uygun olduğu görülen ve İcra Vekilleri He-
ciye vekilinin huzurile tedkik ve mütalea olundu. yeti kararile muvakkaten meriyete konulmuş bu-
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İunan bu anlaşma ile merbutları Encümenimizce 
tasvib edilmiş ve kanun lâyihası aynen kabul 
olunmuştur. 

Havalesi veçhile îktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Konya İstanbul 

S. Arikan M. Göker A. Ş. Esmer 

İngiltere Hükümeti ile aramızda 3 şubat 1940 
tarihinde Londrada imza edilmiş olan ticaret ve 
tediye arilaşmasile merbutu protokol ve notala
rın tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazır
lanarak İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı 8 - III - 1940 tarihinde kararlaştırılan 
kanun lâyihasile esbabı mucibesi ve merbutları 
havalesi mucibince Hariciye encümeninden En
cümenimize tevdi edilmekle Hariciye vekâleti 
Umumî kâtibi huzurile tedkik ve mütalea olun
du : 

Son seneler zarfında İngiltere ile aramızda 
akdelilmîş olan kliring esasına istinad eden mü-
teaddid anlaşmalar tatbik sahasına tamamile 
intikal edemiyerek nazarî kaldığı cihetle bu an
laşmalar yeni vaziyetin icab ettirdiği yeni şart
lar dahilinde ve takas esasına göre tadil olun
muştur. 

Antalya Diyarbakır Diyarbakır 
Dr. Cemal Tunca Dr. î. Tali Zeki M. Alsan 

öngören 
Erzurum İzmir Kars 

Pertev Demirhan Halil Menteşe Gl. Muhittin 
Akyüz 

Sivas . Tekirdağ Tokad 
N. Sadak Yahya Kemal Beyatl! N. Poroy 

Her iki memleket arasında ticarî ve iktisadî 
münasebetlerin inkişafına hadim ve memleketi
mizin menfaatlerine uygun bulunan bu anlaşma 
ile merbutları Encümenimizce de tasvib ve bu 
babdaki kanun lâyihası aynen kabul edilmiş 
olduğundan Umumî Heyete arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Îktısad E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Giresun Diyarbakır Afyon K. 
t. Sabuncu N. Sünkitay H. Erkan 
Afyon K. Ankara Bursa 

Berç Türker A. Ulus Fazlı Güleç 
Erzincan Eskişehir Gümüşane 

S. Başotaç Emin Sazak Edib S. T'ör 
İçel İstanbul İzmir 

Dr. M. Berker A. H. Denizmen Benal Anman 
Kars Tunceli 

K. ArıkU M. Yenel 

Îktısad encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
îktısad encümeni 10 -V -1940 
Esas No. 1/336 
Karar No. 27 . 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

ingiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londarada 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşması ile mel-

fuflarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — ingiltere ile aramızda 3 şubat 
1940 tarihinde Londrada imza edilmiş, olan Tica
ret ve Tediye Anlaşması ve melfufları kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu tatbika îcra Vekil

leri Heyeti memurdur. 
Bş. V. 

Dr. B. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
M İ V. 
Yücel 

S. 1. M. V. . 
Dr. H» Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

A. Çetinkaya 

8 - III - 1940 
M. M. V. 
İV. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

İV. Topcoğlu 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK KIRALLIK HÜKÜMETİ 
TİCARET VE TEDİYEYE MÜTEAALİK ANLAŞMA 

ARASINDA 

Londra, 3 şubat 1940 

Memleketleri arasında ticaretin inkişafm ve tediyatm kolaylaştırılmasını arzu eden Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallık Hükümeti aşağıdaki 
hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Kısım : I -Umumî 

Madde — 1 

2 eylül 1936 tarihli İngiliz - Türk Ticaret ve Kliring Anlaşması, 27 mayıs 1938 tarihli munzam 
Anlaşma, ve 8 kânunusani 1940 tarihli müzeyyel Anlaşma ile 23 ağustos 1939 ve 22 teşrinisani 1939 
tarihlerinde teati olunan notalar işbu Anlaşma ilefeshedilmis ve bunların yerine işbu Anlaşmanın 
aşağıdaki ahkâmı ikame edilmiştir : 

Salifüzzikir Anlaşmalar ve notalar münfesih olmakla beraber bu Anlaşmalar ve notalar ahkâmına 
tevfikan başlanmış olan muamelâtın tasfiyesine yine salifüzzikir Anlaşmalar ve notalar ahkâmı da
hilinde devam edilecek ve işbu ahkâm bu suretle yapılacak tasfiye muamelâtı için işbu Anlaşmanın 
bir cüzü telâkki olunacaktır. 

Kısım : I I -Ticare t 

Madde — 2 

Birleşik Kırallık dahilinde veya Türkiyede yetiştirilmiş, istihsal veya imal edilmiş olan emtianın, 
Türkiye veya Birleşik Kırallığa hini idhallerinde idhalât yapan memleketin idhalât hakkındaki kanunî 
mevzuatına tevfikan Türkiye veya Birleşik Kırallığa idhallerine müsaade edilecektir. 
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Madde — 3 

(1) Bu anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği tarihten itibaren Türkiyeye ihraç edilen bilûmum 
Birleşik Kırallık emtiası ve Birleşik Kırallığa ihraç olunan bilûmum Türk emtiası bir taraftan Birle
şik Kırallıktaki şahıslar ve diğer taraftan Türkiyedeki şahıslar arasında takas muamelâtına mevzu teş
kil edecektir. 

Bununla beraber, 27 mayıs 1938 tarihli garanti anlaşması ile ona munzam olarak bu günkü ta
rihle imzalanan anlaşma ahkâmı mucibince Birleşik Kırallıktan Türkiyeye veya Türkiyeden Birleşik 
Kırallığa ihraç olunan emtia ile, bedelleri Âkid Hükümetler arasında hususî anlaşma mevzuu teşkil 
etmiş bulunan emtia, 6 ncı madde ahkâmile tayin edilen haller müstesna olmak üzere, işbu anlaşma 
ahkâmına tâbi olmayacaktır. 

(2) Âkid Hükümetler arasında kararlaştırılacak Birleşik Kırallık arazisinden gayri arazide yetiş
tirilmiş, istihsal veya imal edilmiş olub Türkiyeye ihraç edilmiş bulunan emtia Birleşik Kırallıktaki 
eşhas ile Türkiyedeki eşhas arasında takas mevzuu teşkil edebilecektir; beanşart ki bu paragraf muci
bince takas muamelâtı için şayanı kabul olan bu emtianın F. O. B. kıymetleri mecmuu, işbu anlaş
manın 6 (3) (c) maddesi ahkâmı mucibince umumî hesabın matlubuna geçirilen mebaliğ mecmuunun 
% 25 ini tecavüz etmiyecektir. 

(3) Takas suretile Türkiyeye ihraç olunan malların P. O. B. kıymetleri, takas suretile Türkiye
den ihraç olunan emtianın P. O. B. kıymetlerinin % 80 ini tecavüz etmiyecektir. 

Madde — 4 

(1) - (a) Birleşik Kırallığa veya Türkiyeye ihraç edilen bilûmum emtiaya, işbu anlaşmaya bağ
lı numunelerine muvafık olarak ticaret odası, veya ihracat yapan memleket Hükümetinin bu.iş için 
kendisine salâhiyet verdiği bir makam tarafından ita edilmiş ve diğer memleketin ihracat yapan 
memleketteki konsolosluk veya diğer sahibi salâhiyet bir makam veya memuru tarafından vize 
edilmiş olan iki nüshadan mürekkeb bir menşe .y?nadetnamesi terfik edilecektir. 

(b) Şehadetnamenin bir nüshası, her defasında, aid olduğu emtianın idhali anında gümrük 
makamatına tevdi olunacak ve bu nüsha gümrük makamatı tarafından mühürlenerek, icabma göre, 
ingiliz - Türk Kliring ofisine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına, diğer müesseseye gön
derilmek üzere, irsal kılınacaktır. Bu suretle tevdi ve irsal edilen Türk gehadetriamesinin nüshası 
(B) nüshası olacaktır. 

(2) Bu maddeye tevfikan verilen menşe şehadetnamesinde malın P. O. B. kıymeti gösterilmiş 
bulunacaktır. 

Kısım III - Tediyat 

Madde —- 5 

(.1) İşbu anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği tarihte takas muamelâtına tâbi malların F. O. B. 
bedelleri dolayısile Türkiyedeki eşhas tarafından Birleşik Kırallıktaki eşhasa vacibüttediye olan 
bilûmum borçlar ile bu tarihten sonra vadesi hulul edecek olan bilûmum borçlar, Türkiye Cumhu
riyet Merkez bankasında «takas hesabı» namı altında açılacak olan faizsiz bir hesaba Türk lirası 
olarak yatırılacaktır. 

(2) Türk lirasından gayri bir para ile vacibüttediye olduğu tasrih edilmiş bulunan borçlar, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez bankasının o para için tediye gününde mevcud kuru Üzerinden, Türk li
rası olarak tediye edilecektir. 

Madde — 6 

(1) İşbu anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği tarihte Türk malları bedellerinden dolayı Birleşik 
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Kıratlıktaki eşhas tarafından mutad mahalli ikametleri Birleşik Kıralhk haricinde bulunan veya 
mutad olarak Birleşik Kıraliık haricinde icrayı ticaret eden eşhasa vacibüttediye borçlarla bu ta
rihten sonra vadesi gelen bilûmum borçlar - Âkid Hükümetlerin başka bir şekilde mutabık kaldıkla
rı halat müstesna olma küzere - İngiliz lirasile, İngiliz - Türk Kliring ofisi kontrolörü hesabına, 
İngiltere bankasına tediye edilecektir. 

(2) Türk lirası olarak vacibüttediye bulunduğu tasrih edilmiş olan borçlar tediyenin yapıldığı 
günü Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tarafından İngiliz - Türk Kliring ofisine tebliğ ve Birle
şik Kırallıkta neşrü ilân edilen kur üzerinden ingiliz lirası olarak tediye edilecektir. İngiliz lirası 
veya Türk lirasından gayri bir para ile vacibüttediye olduğu tasrih edilmiş bulunan borçlar, bu pa
ra üzerinden tanzim edilmiş, ibrazında tediye edilecek poliçelerin borcun tediyesi günü Londra pi
yasasındaki satış kuru üzerinden İngiliz lirası olarak tediye edilecektir. 

(3) - (a) bu maddenin (1) nci paragrafı ahkâmı mucibince, İngiliz -. Türk Kliring ofisi tarafın 
dan işbu anlaşmaya bağlı birinci cedvelin 1 nci grubunda tadad edilen Türk mallarından mütehassıL 
olarak tesellüm edilen paralar, bu günkü tarihle imzalanan müzeyyei İngiliz - Türk Garanti anlaş
ması ahkâmına tevfikan, Londradaki Osmanlı bankasında Cumhuriyet Merkez bankası namına ve 
« Emtita hesabı » ismile açılacak olan bir hesaba yatırılacaktır. 

(b) Bu maddenin (1) nci paragrafı ahkâmı mucibince İngiliz - Türk kliring ofisi tarafından işbu 
anlaşmanın birinci cedvelinin I I nci grubunda tadad edilen Türk malları dolaysile tesellüm edilen 
mebaliğin % 20 si emtia hesabına transfer edilecektir. 

(c) Bu paragrafın (a) ve (b) bendleri mucibince, emtia hesabına yapılacak transferler mahfuz 
kalmak şartile, İngiliz - Türk kliring ofisince tesellüm edilen bütün mebaliğ İngiliz - Türk Kliring 
ofisi kontrolörü tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası namına umumî hesab ismile açüa-
cak olan, faizsiz bir hesabın matlub hanesine geçirilecektir. 

(4) Yukarıda zikredilen Umumî hesabın matlubuna geçirilmiş olan mebaliğ Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankasınca, takas suretiie Türkiyeye idhal edilen ve mahsublarma işbu anlaşmanın 5 nci 

maddesi ahkâmına tevfikan icab eden depozito akçesi Türkiye Cumhuriyet merkez bankasına yatırıl
mış olan mallardan mütevellid tediyatnı Birleşik Kırallıkta ifası için kullanılacaktır, 

Madde — 7 ' 

İşbu Anlaşmanın 5 nci ve 6 nci maddeleri ahkâmına tevfikan yapılmış olan tediyat, her defasında, 
borçluyu bu suretle tediye edilen meblâğ nisbetinde borçtan ibra edecektir. 

Madde — 8 

Umumî hesabın matlubuna geçirilmiş olan bütün mebaliğ aşağıdaki veçhile kullanılacaktır: 
(1) Malların F. O. B. kıymetlerinin % 80. i Takas hesabnıa yatırılmış mebaliğden mütevellid 

olarak Birleşik Kırallıktaki eşhasa yapılacak olan tediyat için istimal olunacaktır. 
(2) Matlub hesabına geçirilmiş olan mebaliğin bakiyesi ve bu maddenin (1) numaralı paragra

fında zikredilen mebaliğin yine o paragraf da'mezkûr tediyat için kullanılmayacak olan her hangi 
bir kısmı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının serbestçe emrine vazolunacaktır. 

Madde — 9 

Birleşik Kırallıktan Türkiyeye idhal olunan, ve mefsuh Anlaşmalar ahkâmı mucibince hesabına 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bir gûna tediyat yapılmamış • olan mallardan mütevellid 
krediler, işbu Anlaşmaya bağlı İkinci eedvelde zikredilen Türk menşeli emtianın iştira ve Birleşik 
Kırallığa ihracı suretiie ingiliz lirasına tahvil edilebilir. 

Bu suretle ihraç olunan malların ingiliz lirası tutarlarının % 30 u İngiliz - Türk Kliring Ofisine 
tediye edilecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının serbestçe emrine vazedilecektir Geri kalan 
% 70 i, namına ihracat yapılmış olan Birleşik Kırallıktaki şahsın emrine amade bulundurulacaktır. 

( S, Sayısı : 147 ) 



— 7 _ 
Madde — 10 

tşbu Anlaşmanın tatbiki için icabeden bilcümle teknik tesviye tarzları, ingiliz - Türk Kliring 
Ofisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında kararlaştırılacaktır. 

Madde — 11 

Bu Anlaşmadaki: 
(a) «Eşhas» tabiri, ferdler, şirketler ve Devlet teşkilât ve müesseselerini de ihtiva etmek üzere, 

korporasyonlar mânasına gelecektir. 
(b) «Türk emtiası» tabiri Türkiyede yetiştirilen istihsal veya imal edilen emtia manasına gele

cektir. 
(c) «Birleşik Kırallık emtiası» tâbiri, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığında 

yetiştirilmiş, istihsal veya imal edilmiş emtia manasına gelecektir. 
(d) «Türkiyedeki eşhas» tâbiri, mutad olarak Türkiyede mukim bulunan veya mutad olarak 

Türkiyede icrayi ticaret eden eşhas ve korporasyonlar manasına gelecek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metini ve Devlet teşkilâtlarını da ihtiva edecektir. 

(e) «Birleşik Kırallıktaki eşhas» tabiri, mutad olarak Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik 
Kırallığında mukim bulunan veya mutad olarak orada icrayi ticaret eden eşhas ve korporasyonlar 
manasına gelecektir. 

Nihaî madde 

îşbu anlaşma 1940 senesi şubatının 19 ncu günü meriyet mevkiine girecek ve 31 mart 1941 e ka
dar meriyette kalacaktır. 

Bu tarihten sonra, Âkid Hükümetlerin her hangi birisi tarafından diplomatik yollarla üç aydan 
az olmamak şartile yapılacak bir ihbarla nihayetlendirilmediği takdirde birer senelik mütevali müddet
lerle meriyette kalmakta devam edecektir. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdikan aşağıda vaziüliraza salâhiyettar murahhaslar işbu anlaşmayı imza et
mişler ve mühürlemişlerdir. 

Londrada 1940 senesi şubatının 3 ncü günü İngilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Anlaşma mümkün olan en kısa bir müddet zarfında Türkçeye tercüme edilecek ve Âkid Hükü

metler arasında tercüme üzerinde mutabakat hâsıl olacaktır. 
Bunun yapılmasını- müteakib her iki metin her hususta ayni derecede muteber telâkki oluna

caktır. 
Dr. T. R. Araş 
D,r. Burhan Sanus 
Halifax 
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Gönderen: 
İsim: 
ikametgâh : 
Sokak: 
Emtianın cinsi: 
Ambalajın tarzı: 
1 )enk adedi: 
Marka No. : 

Gayri 
Siklet 

safi 
Kıymet (fob) : 
Sevkiyat tariki: 

4 ncü maddenin 1 nci fıkrasına merbut 

Menşe şahadetnaünesi 

(Asıl) 

Gönderilen 
İsim : 
İkametgâh: 
Sokak: 

safi Ker. 

Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianın t mahsulât veya masnua tından olduğu ve bu şaha
detnamenin Türkiye Cünıhuiryeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kıratlığı arasında 
Ticaret ve klirige mütedair 3 şubat 1940 tarihli anlaşma hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur. 

(işbu suret, asd menşe şehadetnamesinin seri numarasını taşıyacak ve Türk gümrüklerince 
mühürlendikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına gönderilecektir). 

Menşe şahadetnamesi 

(İkinci nüsha) 

Gönderen : 
Isım: 
ikametgâh: 
Sokak: 
Emtianın cinsi: 
Ambalajın tarzı: 
Denk adedi: 
Marka'No. : 

Gayri safi 
Siklet 

Safi 
Kıymet (fob) : 
Sevkiyat tariki: 

Gönderilen 
isim: 
ikametgâh : 
Sokak: 

Kg. 

Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianrn mahsulât veya masnuatmaan olduğu ve bu şeha-
detnamenin Türkiye Cümhuiryeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Krrallığr arasında 
Ticaret ve klirige mütedair 3 şubat 1940 tarihli anlaşma hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur, 
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Gönderen : 
îsim : 
ikametgâh : 
Sokak : 
Emtianı ncinsi : 
Ambalajın tarzı 
Denk adedi : 
Marka No. 

Sıklet : 

Kıymet (fob) : 
Sevkiyat tariki 

4 neü maddenin 1 nci fıkrasına merbut 

A. Menşe şahadetnemesi 

(Asü) 

Gönderilen 
îsim : 
İkametgâh : 
Sokak : 

Gayrisafi 
Safi 

Kg. 
Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianın Türkiye Cumhuriyeti mahsulât ve masnuatmdan olduğu ve bu şa
hadetnamenin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Bri tanya ve Şimalî îrlânda Birleşik Kırallığı arasında 
Ticaret ve kliringe mütedair 3 şubat 1940 tarihli Anlaşma hükümlerine tevfikan verildiği tasdik 
olunur. 

(îşbu suret A işaretli asıl şahadetnemenin seri numarasını taşıyacak ve İngiliz gümrüklerince mü
hürlendikten sonra Kliring ofise gönderilecektir), 

Gönderen : 
îsim : 
İkametgâh : 
Sokak : 
Emtiam ncinsi : 
Ambalajın tarzı 
Denk adedi : 
Marka No. 

Sıklet : . 

Kıymet (fob) : 
Sevkiyat tariki : 

Menşe şahadetnamesi 

(İkinci nüsha) B. 

Gönderilen 
îsim : 
İkametgâh 
Sokak : 

Gayrisafi 
Safi 

Kg. 
Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianın Türkiye Cumhuriyeti mahsulât ve masnuatmdan olduğu ve bu şa
hadetnamenin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Şimalî îrlânda Birleşik Kırallığı arasında 
Ticaret ve kliringe mütedair 3 şubat 1940 tarihli Anlaşma hükümlerine tevfikan verildiği tasdik 
olunur. 
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Birinci c&dvel 

( 6 ncı maddeye müracaat ) 

Grup 1. - Esas maddeler : 
(1) Madenler 
(2) Maden cevherleri ve konsantreleri 
(3) Maden kömürü 
Grup II. - Tâli maddeler : 
(1) Buğday 
(2) Kereste 
(3) Ham pamuk 
(4) Taze meyveler ve sebzeler (Meyve olarak kuşanılan fındık, ceviz ve emsali gibi kabuklu yemiş

lerden gayri) 
(5) Konserve ve yiyecek maddeleri 
Ye Âkid Hükümetlerin müştereken aralarında tesbit edecekleri mahsulât. 

İkinci cedvel 

( 9 ncu maddeye müracaat) 

(1) Tamamen veya kısmen yün, tiftik, ipek veya sunî ipekten mamul halılar, seccadeler, yol hah-
lan, kilimler, 

'2) Gülyağı 
(3) Süngerler (Ham veya işlenmiş) 
'4) Nebatî kumaş boyaları, nebatî boyalar ve boya maddeleri 
;5) Tababette müstamel nebatlar, çiçekler, kökler ve yapraklar 
'6) Yaprak tütün, kıyılmış tütün ve sigaralar 
[7) Şarablar, alkollü içkiler ve bunların esansları 
[8) Afyon 
'9) Taze meyveler ve sebzeler 
10) Keçi boynuzu, meşe ve çam kabuğu, sumak ve bunların hülâsaları 
11) El işleri ve el ile işlenmiş danteleler 
12) Kuru sebzeler 
13) Konserve meyveler ve sebzeler, sıkılmış meyveler ve sebzeler ve bunların usareleri 
14) Yumurta ve yumurta tozu 
15) Süt tozu 
16) Sanayide kullanılan balık yağları 
17) Bal 
18) Melas 
19) İşlenmiş ve işlenmemiş mermer ve oniks 
20) Keten ve kenevir 
21) Kaplumbağa (deniz) kabuğu, balık derileri ve balık pulları 
22) kurutulmuş veya başka şekilde muhafaza edilmiş balıklar 
23) Balık yumurtaları (siyah havyar dahil) 
24) Pamuk 
25) Pamuk tohumu küsbesi 
26) Kuru üzüm ve incirden gayri kuru meyveler 
27) Fındık içi ve ceviz içi haricinde bilûmum kabulklu, kabuksuz kuru meyveler 
28) Kitre 
29) Zeytin ve zeytinyağı 
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(30) Hububat " ^ 
(31) Kendir tohumu*. 

Metninde mutabık kalman zabıt 

Bu günkü tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasmm imzası anında, Türkiye ve Birleşik Kirallık 
Heyeti Murahhasları, Anlaşmanın tatbik mevkiinde kaldığı müddetçe meri olacak olan zirdeki ahkâm 
üzerinde mutabık kaldıklarının zapta geçmesini arzu ederler: 

(1) Türkiyede matlubunda bulunan mebaliğin ingiliz lirasına transferini başka suretle teğmin 
edemiyen Birleşik Kırallıktaki eşhas, bu gibi mebaliği, her defasında Hükümetlerin muvafakatini 
istihsal etmek suretile, Anlaşmanın İkinci cedvelinde tadad edilen Türk menşeli eşyanın, Birleşik 
Kırallığa idhali maksadile, mubayaasında kullanabilirler. 

(2) Bu gibi eşyanın ingiliz lirası bedellerinin % 40 ı ingiliz - Türk Kliring Ofisine tediye edilerek 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının serbestçe emrine vazedilecek ve mütebaki % 60 ı, namına 
ihracat yapılmış olan Birleşik Kırallıktaki şahsın emrine vazolunacaktır. 

3 şubat 1940 da Londrada iki nüsha olarak imza edilmiştir. 

»« mm^u, M 
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S. Sayısı: |48 
Türkiye-Fransa Ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine 
mûzeyyel anlaşma ile tediye anlaşması ve tetümmatının 

tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/233) 

T.G. 
Başvekâlet 29 -IX-1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5126 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Fransa arasında akdolunau 29 ağustos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain mukavele
namesine mûzeyyel anlaşma ile tediye anlaşması ve tetümmatının tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte, sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Pariste Fransızlarla aramızda cereyan eden ticaret ve tediye müzakeratı intaç edilmiş ve 29 ağus
tos 1929 tarihli tisaret ve seyrisefain mukavelenamesine mûzeyyel anlaşma ve tediye anlaşması ve te-
tümmatı akid ve imza olunmuştur. 

Mûzeyyel anlaşma, mahdud bir listede münderiç eşya müstesna olmak üzere, Türk menşeli emti
anın, Fransaya idhallerinde tarife hususunda en ziyade mazharı müsaade millet muamelesinden 
istifadesini mutazammın bulunmaktadır. 

Diğer taraftan başlıca ihracat maddelerimiz Fransa pazarlarında vâsi .bir placement'a mahzar 
olacaklardır. 

Tediye anlaşması, başlıca hüküm olarak, bu kere % 6 döviz marjını ve memleketimizle Fransa 
arasındaki ticaret mübadelelerinin hususî takas esası üzerine cereyanını mutazammındır. 

Bu anlaşmanın sair hükümleri Cumhuriyet Hükümetinin bu güne kadar akdettiği bu nevi anlaş
malardaki klâsik hükümlerin aynidir. Bu esasların ve haricî ticaretimize teğmin edilen faidelerin 
iki memleket arasındaki ticarî münasebatı esaslı surette tevsie medar olacağı derkâr olub men
faatlerimize ve ticaret hacmimizin tevessü ve inkişafına hadim olan bu anlaşmaların tasdiki yüksek 
rey ve takdirlerine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/233 

Karar No. 8 

30 - A7 -,1!)3!J 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Fransa arasında akdohınan 29 
ağgustos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain mu
kavelesine müzeyyel anlaşma ile tediye anlaş
ması ve merbutatmm tasdiki hakkında Harici
ye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 19 - IX - 1939 tarihinde Yüksek'Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası encü
menimize havale buyıırulmakla mutalea ve ted-
kik olundu. 

Türk menşeli emtiadan bir çoklarının Fran-
saya idhallerinde en ziyade mazharı müsaade 
millet muamelesinden istifadesini teğmin eden 
ve bu suretle mallarımızdan bir çoğunun Fran
sa pazarlarına ihracını kolaylaştıran ve sair 
hükümleri Hükümetimizce şimdiye kadar akde

dilmiş olan anlaşmalardaki esas hükümlere mu
tabık bulunan bu anlaşma ile kanını lâyihası 
eneümenimizee muvafık görülmüştür. 

Havalesi veçhile İktısad encümenine tevdi 
buvurulmak üzeri' Yüksek Reisliğe arzoluuur. 

Hariciye I'JÎI. R. 

Erzincan 
S. Ankem 

Antalya. 
/)/-. C. Tunca İL 

E l â z ı ğ 

V. A. Aykac 
Tok 

.v. r> 

M. M. 
Konya 
M. döker 

Bolu 
. ('!. Çam bel 

Erzurum 
I'. I) emir han 

ad 
oroy 

l) 

Kât ib 
İstanbul 

A. #. Esmer 

Diyarbakır 
r. / . T. Öngören 

izmir 
11. Al enfese 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
tktisad encümeni 
Esas No. 1/233 
Karar No. 23 

10- V - I!) W 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Fransa Hükümetleri arasında 29 
ağustos 1929 tarihinde akdedilmiş oları Ticaret 
ve seyrisefain mukavelesine müzeyyel anlaşma 
ile tediye anlaşması ve merbutlarının tasdiki 
hakkında Hariciye vekâletince tanzim ve îcra 
Vekilleri Heyetince 19 eylül 1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
le esbabı mucibesi ve merbutların havalesi nıu-
ibince Hariciye encümeninden encümenimize 

tevdi edilmekle Ticaret vekâletinden gönderilen 
alâkadar memurların huzuruile tedkik ve muta
lea olundu. 

Türkiye ile Fransa arasındaki ticarî müna
sebetlerin daha esaslı bir tarzda ve geniş mik
yasta tesisini istihdaf ve hususî takas esasına 
istinad eden bu anlaşmanın memleketimizin ti

carî ve iktisadî menfaatlerine uygun olduğu an
laşılarak bu babdaki kanun aynen eneümenimiz
ee de kabul edilmiştir. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
tk. B. Reisi Bu M. M. 

(«iresun Diyarbakır 
/. Sabuncu N. Sünkitay 
Afyon K. Ankara 

Bere T ürker A. Ulus 
Denizli Erzincan 

T ahir Berka/j S. Tiaşoiav 
(lümüşane İstanbul 

Edil 8. T ör A. İT. Denizmen 
Kars 

K. Anklt 
Kastamonu 

M. Celâl Hay ar 

Katîb 
Afyon K. 
TL Erkan 

Bursa 
Fazlı Gider 

Eskişehir 
Emin Sazak 

tznıir 
Ben al Arım ten 

Konya 
Kâzım Okety 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Türkiye - Fransa arasında akdolunan 29 ağustos 
1929 tarihli Ticaret ve Seyrisefain mukavelename
sine müzeyyel anlaşma ile Tediye anlaşması ve 

tetümmaünın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasında 
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TÜRKİYE VE FRANSA AKASINDA 29 AĞUSTOS 1929 TARİHLİ TİCARET VE SEY-
SISEFER MUKAVELENAMESİNE MÜZEYYEL ANLAŞMA 

Türkiye Hükümeti ve Fransa Hükümeti, iki memleket arasında ticaret münasebetlerini kolay
laştırmak arzusile, işbu müzeyyel anlaşmanın devamı müddetince, 29 ağustos 1929 tarihli muka
velenamenin 1, 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm lerile 26 ncı maddenin C fıkrası hükümleri ve bu 
mukavelenameye ilişik protokolün bunlara tekabül eden maddeleri müstesna olmak üzere, diğer hü-
hümlerini tekraren meriyete koymak hususunda uyuşmuşlardır. 

Madde — 1 

İlişik 1 nci listede yazılı mahsuller müstesna olmak üzere, Türkiye menşeli mahsuller Fransaya 
idhallerinde, tarife hususunda, asgarî tarife resimlerinden ve en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesinden, yani, idhalât resimlerinde olduğu kadar bu resimlerin mevzu teşkil ettikleri veya 
edebilecekleri bilcümle munzam resmiler, emsal ve tezyidler hususunda Fransanın tarife tedbirlerine, 
ticaret mukavelelerine yahud gümrük cedvellerinde ve tarifelendirme usullerindeki tadilâta tevfikan 
bilcümle üçüncü Devletlere bahşettiği veya edebileceği en aşağı resim hadlerinden istifade edecek
lerdir. 

ilişik 2 nci listede yazılı mahsuller müstesna olmak üzere, Fransa menşeli mahsuller Türkiyeye 
idhallerinde, tarife hususunda en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden yani idhalât resim
lerinde olduğu kadar bunların mevzu teşkil ettik Leri veya edebilecekleri bilcümle munzam resim, em
sal ve tezyidler hususunda Türkiyenin tarife tedbirlerine, ticaret mukavelelerine veyahud gümrük 
cedvellerinde ve tarif elendirme usullerindeki tadilâta tevfikan bilûmum üçüncü Devletlere bahşettiği 
veya edebileceği en aşağı resim hadlerinden istifade edeceklerdir. 

Madde — 2 

• Bu müzeyyel anlaşma 1 eylül 1939 tarihinde bir senelik bir devre için tatbik mevkiine girecektir. 
1 eylül 1940 tarihinden sonra tatbik olunacak rjimi tayin etmek üzere iki Hükümet mayıs 1940 

ayı içinde temasa gireceklerdir. 
Pariste 23 ağustos 1939 da tanzim edilmiştir. 
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Liste : 1 

Fransaya idhalinde, Türkiyenin en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden 
olmıyacağı eşya: 

Fransız gümrük 
Tarife No. su ' 

52 
54 
62 
75 bis 

102 
106 
107 
108 
118 
119 
144 
205 bis 
211 
213 
07,07 bis) 
08,09 
010 
013 bis 
015 
016 
035 
054 
059 
059 bis 
059 ter 
0137 bis 
0318 
0319 
0321 bis 
0331 
0334 
0336 bis 
0356 

288 
289 
340 

351A ve B 
351 bis 
497 den 509) 
bis kadar ) 
512 B 

Emtianın cinsi 

Balina ve kaşalot beyazı 
Balina çubuğu (İşlenmemiş) 
Fildişi 
Rejim, glüten ekmeği v. s. 
Tarçın 
Karanfil 
Vanilya 
Çay 
Kâfuri 
Hususî cins usareler (balata, kauçuk v. s.) 
Formiyom tönaks, abaka, v. s. 
Demir halitası veya demir madeni haritalar 
Teneke, bakır, kurşun veya çinko kaplı demir 
Çelik raylar 

Hamızı azot 
Asid sülfonitrik 
Gazların tasfiyesinden çıkan amonyaklı sular 
Ticarî saf amonyak 
Mayi amonyak anidr 
Oksiklorür dö karbon t 

Komprime edilmiş idrojen 
Komprime ve temyiedilmiş oksijen 
Kompirme edilmiş azot 
Asetilen, argon; neon 
Karnalit teressübatmdan mürekkeb çamaşır tozu 
Kinaldin, Kinolein 
Metilkinolein v. s. 
Parakresidin 
Nitroso - analgesin 
Benziliden - amino - analgesin 
Diamidodifenilüre 
Glisirisin veya glisirisat damoııyak 
İncelenmemiş pastel hamuru 
Külçe halinde kadı hindî 
Camlaşma derecesine kadar pişmiş toprakdan mamul çanak, çömlek 
şişe v. s. 
Pencere camı v. s. 
Camlı çerçeve v. s. 
Saatler ve saatçilik malzemesi 

Lokomotif 

(S. üazm : 14d ) 



- 5 -
oransız gümrük 

Tarife No. su 

515 
516 
516 bis 
517 
517 bis 
518 
519 
519 bis 

Ex 521 quater 
524 bis G 
527 bis 
544 
561 
631 
634 ter C 
635 

Ex 635 bis A 
648 

Emtianın cinsi 

Garnitürsüz kart (tarak) makinesi ve teferruatı 
Mensucat sanayii için ihzar, mutavassıt ve ikmal makineleri 
Müdevver veya düz tarak v. s. 
Tam teçhizatlı iplik katlama ve büküm makineleri 
Sair iplik makineleri v. s. 
Dokuma tezgâhı 
Trikotaj veya örme sanayii makineleri 
Tül, dantelâ, gipür v. s. makineleri 
Linotipler 
Telsiz telefon ve telgraf cihazları 
Frigorifik cihazlar 
Dikiş iğneleri 
Çelik ve demir kablolar 
Kesilmiş ve hazırlanmış balina çubukları 
Ayar alâtı 
Basarî ve rasadı alât 
Steroskop 
Kimyevî kibritler 

Liste : II 

Türkiyeye idhalinde Fransamn en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesin
den müstefid olmayacağı 

Türk gümrük 
tarifesi No. an 

2 
3 

34 
57 

ex 114 
ex 152 
e 174 

198 
ex 206 
ex 207 
ex 280 
ex 283 

288 
300 

ex 409 
ex 674 
ex 694 

Eşya 

Katır 
Eşek 
Yumurta 
Deniz ve nehir süngeri 
Türk ve Acem halı ve kilimleri 
Çavdar, mısır, deve dişi mısır 

Kuru üzüm 
Taze patates 
Lokum 
Her nevi helva 
Stearin zifti 
Odun kömürü 
Ağaçtan talaş, yonga, iplik yün ve saman 
Tahta kundura deri ile müretteb olanlar dahildir 
Taranmış keten, ve kendir kırıntıları 
Kızaklar 
Linyit, ve turptan mamulât, 
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TÜRKİYE VE FEANSA ARASINDA TEDİYE ANLAŞMASİ 

İki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin tanzimini teshil maksadile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmetile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti atideki ahkâm üzerinde mutabık 'kalmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye ve Fransa arasında ticarî mübedeleler, işbu anlaşmanın mevkii meriyetti girdiği tarihten 
itibaren ve 7 ve 8 ııci maddelerin hükümleri mahfuz kalmak şartile, münhasıran hususî takas yolile 
icra edilecektir. 

Türkiye menşeli mahsullerin Fransız frangı olarak bedellerinin yalnız % 94 ü bu hususî takas 
muamelelerinde kullanılacaktır. Bakiye kalan % 6 sı, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası namına 
açılıp onun tarafından serbestçe tasarruf edilebilecek olan ve (B) hesabı denilen hususî bir Fransız 
frangı hesabına tahsis edilecektir. 

Madde — 2 

Birinci maddedeki şartlar dahilinde idhal olunan bilcümle emtia bedelleri, idhalâtçılar tarafın
dan Fransada Fransız frangı olarak, bundan sonra sadece ofis diye tesmiye edilecek olan Paris Ti
caret odası takas ofisine ve Türkiyede Türk lirası olarak, bundan sonra sadece banka diye tesmiye 
edilecek oln Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına yatırılacaktır. İhracatçılar lehine yapılacak 
tediyat bu iki müessese tarafından icra olunacaktır. Bunlar yukarıda yazılı hükümlerin tarzı tat
biki hususunda aralarında mutabık kalacaklardır. 

Madde — 3 

İdhalâtçıların ofise ve bankaya vaki teslimatı aşağıdaki şartlar dahilinde yapılacaktır: 
1) Türk lirasının Fransız frangına, Fransız frangının Türk lirasına tahvili Türkiye Cumhuriyet 

Merkez bankasının, idhalâtçmın banka veya ofise teslimatta bulunduğu günkü kuru üzerinden icra 
edilecektir. 

2) Fransız frangından veya Türk lirasından başka paraların tahvili, idhalâtçmın ofise veya ban
kaya tediyede bulunduğu günde iki memlekette cari kur üzerinden icra edilecektir. 

Borçlu, aralarındaki alacak tesbit edildiği veçhile, alacaklı alacağım tamamen ahzü kabzettiği za
man ancak borcundan kurtulur. 

Madde — 4 

Banka ve ofis kendilerine yapılan teslimatı ayni- günde mütekabüeiı yekdiğerine bildirecekler
dir. Tahsil ihbarnamesi, alâkadarlara tediyeyi mümkün kılmak için icabeden tarih ve menşe kayıdla-
rım muhtevi olacaktır. 

Madde — 5 

Hususî takas muamelelerinde, Fransa menşeli emtianın Türkiyeye idhali, Türk menşeli.mukabil 
emtianın Fransaya idhalinden evvel veya sonra olabilecektir. Bu muamelelerin mütevazin bulunacak
ları ve en kısa müddet zarfında intaç edilecekleri mukarrerdir. 

Madde — 6 

Hususî takas muamelelerinin ierasmda muhtemel olarak kalacak bakiyelerin, yeni hususî takas 
muamelâtında kullanılması lâzımdır. 

Bununla beraber, eğer bu bakiye yüz türk lirasından veya muadilinden az olur ve muamele esma 
nımn % 5 ini geçmezse alacaklılar Banka veya Ofis vasıtasile bu meblâğı «Hususî Takaslar Bakiye 
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_ 7 — 
leri»denilen ve her iki müessesede Fransız frangı olarak tutulan faizsiz diğer hususî bir hesaba dev
rettirmek hakkına malik olacaklardır. 

Banka ve Ofis «Hususî Takaslar Bakiyeleri» hesabının meveud haddi dahilinde ve tarih sırasile 
tediyat yapmak suretile hususî takas bakiyelerinin tediyesini teğmin edeceklerdir. 

«Hususî Takaslar Bakiyeleri» hesabına geçirilmiş alacakların sahihleri, bu alacaklarını emtia satm 
almak suretile de «Debloke» etmek hakkına malikolacaklardır. 

Madde — 7 

1939 senesi siparişleri neticesinde ve işbu Anlaşmanın tatbik mevkiine vazından sonra fransız 
tütün rejisi tarafından yapılan Türkiye menşeli tütün idhalâtı bedeli, 20 yirmi milyon franga ka
dar, Ofise tediye olunacaktır. Bu yirmi milyonun % 5 i fransız frangı olarak tutulan ve 10 ncu mad
dede tayin edilen şartlar dahilinde ticarî bakayanın tarih sırasına göre tediyesine mahsus faizsiz bir 
«D» hesabına geçirilecektir. 

Bakiye, birinci maddede mezkûr «B» hesabına geçirilecektir. 
Gerek Fransaya ve gerek Hindi Çiniye idhal edilen Türkiye menşeli afyonların bedeli, 10, 4 mil

yon franga kadar «B» hesabına geçirilmek üzere Ofise tediye edilecektir. 

Madde — 8 

Türkiye menşeli emtianın Franko - Türk Ticaret Şirketi tarafından yapılan idhal muameleleri 
yukarıda tayin olunan hususî takas rejimine tâbi değildir. Mezkûr Şirketin idhal edeceği emtia be
delleri âtideki şerait dahilinde istimal edilecektir: 

1) % 6 sı B hesabına geçirilmek üzere Ofise tediye edilecektir. 
2) Bakiye üzerinden : 
A - % 25 i aşağıda tayin olunan şekillere göre ticarî bakayanın tediyesinde kullanılmak için Ofise 

tediye edilecektir. 
B - % 75 i, doğrudan doğruya, Franko - Türk Ticaret Şirketi tarafından iki hükümet arasında 

bu hususta münakid Anlaşmalar ahkâmına tevfikan gayri ticarî alacakların tediyesine tahsis oluna
caktır. 

tki Hükümetin muvafakat ve kabulüne iktiran eden hususî Anlaşmalar mucibince gayri ticarî 
alacakların tediyesine tahsis edilmiş bulunan Türkiye menşeli emtia idhalâtı dahi hususî takas rejimi 
haricinde kalacaktır. 

Madde — 9 

Ticarî bakayadan işbu Anlaşma müfadına nazaran aşağıdaki mâna anlaşılacaktır: 
1) 27 temmuz 1933 tarihli Anlaşmaya tevfikan Türkiyeye yapılan Fransa menşeli malların idha-

1 âtından nıütevellid olub 6 ağustos 1935 tarihli Anlaşmanın 1 eski hesabının matlubuna geçirilmiş 
alacaklar 

2) 6 ağustas 1935 tarihli anlaşmaya tevfikan Türkiyeye yapılan Fransa menşeli malların idha-
lâtmdan mütevellid olub adı geçen anlaşmanın eski hesabı matlubuna geçirilmiş alacaklara 1 temmuz 
1937 tarihinden önce bilfiil Fransız gümrük arazisinden çıkmış bulunan mallara müteallik alacaklar 
A hesabının alacağı addolunacaktır. . 

3) Salâhiyettar daireye muktazi evrakı müsbitenin ibrazı şartile, 27 temmuz 1933 tarihli Anlaş
manın meriyete konmasından önce Türkiyeye yapılan Fransa menşeli malların idhalâtından mütevel
lid alacaklar; bu alacaklar eski A 1 hesabına kaydedilecektir. 

4) 15 haziran 1937 tarihli anlaşmaya tevfikan Türkiyeye yapılan Fransa menşeli malların id
halâtından mütevellid olub adı geçen anlaşmanın eski C hesabı matlûbuna geçirilmiş bulunan alacak
lar, 13 ncü maddede tasrih edildiği gibi bankaya usulü dairesinde tescil ettirilmiş bir hususî takas 
muamelesine mevzu teşkil eyleyen mallar müstesna olmak üzere, işbu anlaşmanın meriyete girmesin-

( S. Sayısı : 148 ) 



den önce Fransız gümrük arazisini bilfiil terketmişbulunan mallara aid bilûmum alacaklar Ç hesabı
nın alacağı gibi addolunacaktır. 

Madde — 10 

Ofis ,9 ncu maddede tayin olunan ticarî bakayanın tediyesini aşağıdaki şartlar dahilinde teğ-
min edecektir: 

1) Franko - Türk şirketinin 8 nci maddede derpiş edilen teslimatından nıütehassıl mebaliğ, 
eski A 1 hesabı alacakları için % 40 ve eski A hesabı alacakları için % 40 ve eski C hesabı ala
cakları için % 20 olmak üzere tarih sırasile alacaklıların emrine amade bulundurulacaktır. 

Bu şartlar dahilinde satın alman alacakların mukabili Türk liraları eski A 1, A ve ö hesabla-
rnidan alınmak suretile Franko - Türk ticaret şirketinin emrine verilecektir. 

2) Yukarıda yazılı tediye şekli, Franko - Türk ticaret şirketinin muamelâtından mütevellid 
mükellefiyetlerin alacaklılarca kabulünü tazammun etmektedir. Bunu Etmeyenlere, yukarıdaki 7 
nci maddede derpiş edilen D hesabı menabii üzerinden ve bu hesabın mevcudu haddi dahilinde, 
eski A 1 hesabı alacakları için % 40, eski A hesabı lacakları için % 40 ve eski O hesabı alacakla
rı için % 20 olmak üzere tarih sırasile tediye yapılabilecektir. 

Madde — 11 

İşbu Anlaşmanın meriyete vazından. sonra sevkolunan emtiaya, iki memleketin salâhiyettar ma
kamlarınca, merbut numuneye tevfikan iki nüsha olarak verilmiş bir menşe şahadetnamesi terfik 
edilecektir. 

Menşe şahadetnamelerinin ikinci nüshaları « B nüshaları » gümrüklerce tasdik edildikten sonra, 
Fransız idhalâtçıları tarafından Ofise ve Türk idhalâtçıları tarafından bankaya bilâtealılnır tevdi 
edilecektir. 

Menşe şahadetnamelerinin idhalâtçı memleket gümrüğünce damgalanmış olan B nüshaları, em
tia bedelinin banka veya Ofise tediyesi anında idhalâtçı tarafından ibraz edilemediği takdirde 
her iki müessese tediye ihbarnamelerini, bu şahadetnameler merbut olmaksızın, mütekabildi birbi
rine göndereceklerdir. 

Maamafih şurası mukarrerdir ki, banka ve Ofis, emtia gümrükten tamamile geçtikten sonra id
halâtçı tarafından bu şahadetnamelerin alâkadar müesseseye tevdiini teğnıin için icab eden tedbir
leri alacaklardır. 

Madde - - 12 

işbu anlaşmaya göre bir malın kıymetinden maksad o malın F. O. B. fiatıdır. 
C. î. F . fiatı ile F. O. B. t'iatı arasındaki fark, yani navlun ve sigorta, memleketlerden her 

birinde merî umumî rejini ahkâmına tevfikan tesviye edilecektir. 

Madde — 13 

Bu Anlaşmanın meriyete girdiği tarihde icra edilmekte olan ve bankaya usulü dairesinde tescil 
ettirilmiş bulunan hususî takas muameleleri 15 temmuz 1937 tarihli tediye Anlaşması hükümleri 
dahilinde tasfiye edilecektir. 

Bu Anlaşmanın meriyete girdiği tarihde yapılmakta olan ve ofiste usulü dairesinde tescil etti
rilmiş bulunan deblokaj muameleleri 15 haziran 1937 tarihli tediye Anlaşması hükümleri dahi
linde tasfiye edilecektir. 

Madde — 14 

Gerek Devlete veya Türk hidenıatı âmme teşkilâtına gerek nal'ia işlerine aid mukaveleleri tatbi-
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kan yapılacak Fransız teslimatının bedelleri işbu Anlaşma ahkâmına tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 15 

Fransız müstemlekeleri, mahmi memleketler ile Fransa mandası altındaki Afrika arazisi menşeli 
mahsulât Fransadan transit geçmek şartile yukarıda tayin edilen hususî takas rejimine tâbi olabi
lecektir. Bununla beraber bu mahiyetteki muameleler için her iki Hükümetin önceden müsaadesini 
almak lâzımdır. 

• Madde — 16 , 

İşbu Anlaşma ahkâmı Fransa ve Czeair hakkında tatbik olunur. 

Madde — 17 

İşbu Anlaşma 1 eylül 1939 tarihinde bir senelik bir müddet için tatbik mevkiine konacaktır. 
1 eylül 1940 tarihinden sonra tatbik olunacak rejimi tayin etmek üzere iki Hükümet mayıs 1940 
ayı içinde temasa gireceklerdir. 

Parisde 23 ağustos 1939 da tanzim edilmiştir. < , ' " ' : ' 

Tediye anlaşmasına 
| merbut vesika 
* Menşe şahadetnamesi numunesi 

' '*** Menşe şahadetnamesi \ 

Mürsil " i 

- . j . - i 
İsim : f:% 
İkametgâh : 
Sokak : 

Mûrseİûnileyh (1) 
İsim ; 
İkametgâh : ' . ;* 
Sokak : 
Emtianın nevi : ' * • ' ' . 
Ambalaj tarzı : 
Koli adedi : 

' Marka numarası : 
Sıklet \ Gayrisafi Kg. 

( Safı Kg. 

X17™* \Z: tv.::::::::::::::: 
Sevk yolu 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasındaki 23 ağustos 1939 tarihli Tediye anlaş
ması ahkâmına tevfikan : Ticaret odası yukarıda muharrer emtianın Türk 
(Fransız) menşeli olduğunu tasdik eyler. 

Tarih 

(1) Takas müessesesine tevdi edilecek idhal beyannamesini imza eden kimsenin adı buraya ya-
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zılacaktır. 

Türk (Fransız) gümrüğünün aşağıda imzaları muharrer memurları yuka
rıda zikredilen emtianın bilfiil 

\ İdhal 
] İstihlâke a:??, 

olunduğunu tasdik ederler. 
Tarih îmza Mühür 

Hamiş : 
Münhasıran takas muamelelerinde kullanılacak olan bu şahadeti.amenin. ikinci nüshası çapraz 

bir çizgi ile çizilecektir. 

»CKt 

( S. hkyiM : 148 ) 



S. Sayısı: 153 
Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleştirilmesi hak -
kında kanun lâyihası ve Iktısad, Maliye, Adliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/290) 

Baş 
Kararlar 

Sayı 

Ereğli 
icra 
esbabı 

sı 28 - XII -1939 
t c . • " * • " 
>ekâlet 
dairesi müdürlüğü 
: 6/6513 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

[kömür havzasındaki ocak1; rm birleştirilmesi hakkında Iktısad vekilliğince hazırlanan ve 
Vekilleri heyetince 20 - XI I - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 

muçibesile birlikte sunulmuştur, 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasmm esbabı mucibesi 

Ereğli kömür havzası yeni faaliyete başladığı devirlerde verilen imal ruhsat tezkereleri teknik 
esaslara isıinad ettirilmemiştir. O zamanlar bu havzanın jeolojik vaziyeti de malûm olmadığından 
sahalar damar üzerinden tahdid edilmiş, hattâ âhududsuz imal ruhsat tezkereleri verilmiştir. Damar
ların teşhisinde vaki olan yanlışlıklar da buna inzimam edince muhtelif imal hakları içinden çıkıl
maz bir vaziyete girmiştir. Bu sebeble ayni sahada müteaddid katlar halinde birbirinin üzerine te-
vezzu eden damarlarda muhtelif şahısların çalışmak mecburiyetinde kalmaları gayri muntazam, 
pahalı ve tehlikeli bir istihsal sistemi meydana getirdiği gibi millî servetin israfına da yol açmıştır. 

Muhtelif imal haklarının zamanla mahdud ellerde toplanmağa meyil etmesi, bilâhare bazı mınta-
kalarda hududları şakulî müstevilerle tahdid edilmiş imtiyazlar verilmesi gibi hareketler ilk karı
şıklıkları kısmen tadil eylemiştir; bununla beraber arzu edilen teknik temerküz hâsıl olamamıştır. 
Bu günkü vaziyetin tipik bir misali ilişik albümdeki haritalarda görülmektedir. 

Demiryollanmızın her sene bir az daha uzaması, sanayiimizin mütemadiyen inkişafı ve ormanla
rımızı daha lüzumlu ve faideli işlere tahsis edebilmek üzere ev mahrukatı olarak odunun yerine kömürü 
ikame etmek yolunda sarfedilen gayretlerin neticesi olarak artan kömür ihtiyacını karşılamak gün 
geçtikçe halli müşkülleşen bir mesele haline gelmektedir. Yalnız başına Karabük demir ve çelik 
fabrikalarının muhtaç bulunduğu kömür havzanm umumî istihsalinin dörtte birine yakındır. Bu 
hakikat göz önüne almırsa bir, iki sene sonra yalnız Akdeniz piyasasındaki mevkiim izi terke 
değil, ecnebi memleketlerden kömür celbine de mecbur kalacağımız kolayca anlaşılır. 

Kömür sanayiimize arzu edilen inkişafı temin etmek için senelerce devam eden hazırlıklar yap
mak icab eder. 

Süratle artmakta olan dahilî ihtiyacımızı tamamen karşılamakla kalmayıp Akdeniz piyasasında 
ki mevkiimizi yükseltmek istediğimize göre derhal tedbir almak zaruretinde bulunuyoruz. 

Alınacak tedbirleri tayin edebilmek için havzada yapılan muhtelif tedkiklerden, memleketin 
muhtaç olduğu kömürün istihsal edilebilmesi için muhtelif işletmelerin bir elde toplanması ve jeo 
lojik icablara uygun rasyonel esaslara dayanan intensif yeni bir işletme tesisi lâzım geldiği anla
şılmıştır. 

Bu sistem bir taraftan istihsalin daha muntazam bir surette artmasmı kolaylaştıracak diğer 
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taraftan da ayrı ayrı müesseselerin yan yana kuracakları bir çok tesisata lüzumsuz yere sermaye 
yatırılmasının önüne geçecek ve muhtelif şirketlerin idare masraflarını ortadan kaldırmak surc-
tile kömür maliyetinde hissedilecek derecede ucuzluk temin eyliyecektir. 

Madenlere kıymet takdiri hususunda madenler hakkındaki iktisadî prensiblere uygun olarak 
münhasıran gelir esasına istinad edilmiş ve biçilecek kıymetin işletmeden dolayı yapılan senelik 
safi kâr ve amortismanlar yekûnunun muayyen bir faiz mikdart ve madenin ömrü esas tutularak 
kapitalize edilmesi suretile tesbiti kabul edilmiştir. 

Bahsedlen faiz mikdarı için madenciliğin rizikoları ve sermayenin işlemesine mukabil beklene
cek temettü fazlası nazara alınarak memlekette cari olan faiz rayicinin en aşağı iki misli ve ek
seriya daha ziyadesi alınır. 

Bizde Devlet tahvili erinin faizi % 7 - 7 l/2olduğuna göre hesaba esas olacak faiz rayici % 
14 - 15 dir. 

Resülmal hesabına esas olacak müddete gelince amortisman mikdarlan için tesisatın ömrü safi 
kârlar için de madenini ömrü nazarı itibare alınmak iktiza1 eder. 

Maden tesisatının ömrü yepyeni olmak şartile 10 ile 20 sene arasında temevvüç eder. Kullanıl
mış tesisat için bu Ömür ve binnetice kapitalizasyon emsali azalır. Fakat bizdeki faiz mikdarının 
yüksekliği ve bunun neticesi olarak kapitalizasyon emsalinin bizatihi alçak bulunması dolayisile, 
madencileri siyaneten; normal işletme halinde bulunan ve cevher ihtiyatlarına göre istihsal mik-
darmı azaltmadan bu işletmeyi en az yirmi sene idame edebilecek olan madenler için tesisat öm
rü ve cevher mikdarı namütenahi imiş gibi hesab yapılmış ve kapitalizasyon emsali olarak 7 ra
kamı bu suretle elde edilmiştir. 

Senelik safi kârla amortismanların tesbitinden objektif ve münakaşadan beri olmasının temini 
ve bazı senelerdeki fevkalâdeliklerin tesirinden masun kalınması için yine madenler hakkındaki 
iktisadî teamüllere uygun olarak bunların doğrudan doğruya bu zamana kadar işletenlerin defter
lerinden çıkarılması ve krymet biçilmesine takakaddüm eden son beş sene vasatisinin alınması 
hükmü vaz olunmuştur. 

Beş senelik mazisi olmıyan madenlerde bahsedilen vesaitin, tesisi için takib edilecek usul tesbit 
edilmiş ve madenlerin ömrü 20 seneden az olduğutakdirde kapitalizasyon emsali olarak 7 rakamı 
alınmıyacağından bu takdirde alelusul kapitalizasyon formülünün kullanılması icab edeceği gös
teri I mistir. 

Madenlerden müstakil tesisatla meskenler ve içtimaî tesisat alelade gayrimenkul telâkki edilmiş 
ve bunların kıymet takdirine aid madde bu bakımdan tanzim edilmiştir. 

Nihayet depo ve mağaza mevcudlarile direk ve kömür stoklarr gibi menkuller için bundan evvel 
Ereğli Şirketi için konulub muvaffakiyetle tatbik edilmiş olan formüle müşabih bir krymet takdiri 
usulü kabul edilmiştir. 

Bazı madenler bu gün kiraya verilmiş vaziyette olduğu için mucirlerin kira akî di erinden doğan 
menfaatlerini mahfuz bulundurmak üzere bu gibi madenler hakkında bu lâyihada derpiş edilen hü
kümlerle birlikte mukavele hükümlerinin de nazara alınacağı tasrih olunmuştur. 

Bu gün ancak ihtiyaçlarımızı karşılayabil en kömür istihsalimizi sarsıntıya maruz bırakmamak ve 
bu yüzden bir buhran husulüne mâni olmak için işletmelerin süratle bir elde toplanması zarurî 
görülmüş, bundan dolayı madenlerin hali hazır vaziyetlerinin )ek kısa bir zamanda tesbitini ve 
bunu müteakib Ereğli kömürleri işletme idaresinin hemen madenlere vaziyed eylemesini temin edecek 
hükümler konmuştur. 

Gerek imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sahihlerinin ve gerek rnüstecir ve intifa hakkı sahihlerinin 
takdiri kıymet neticesinde nakden ifade edilen haklarının her sene bütçeye konacak tahsisata müsteni
den 10 senede ve 10 müsavi taksitte sahihlerine ödenmesi ve bu kıymetlerin işletme idaresinin ser
mayesine ilâve olunması ve mezkûr kıymetlerle fai'deri baliğ'nni tecavüz etmemek üzere1 bono ilıra'cr için 
Maliye vekâletine mezuniyet verilmesini tesbit, eden ayrıca bir hüküm konmuştur. 

Bu kanun hükümlerini icra mabsadile vukubulacak temlik vo ferağ muamelelerinin her nevi 
vergi, resim ve harçtan muaf tutulması hâdisenin mahiyetine ve bu gibi işlerde takib edilen esaslara 
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uygun görülerek bu maksadla lâyihaya ayrıca bir hüküm dereedilmiştir. Ancak 2762 numaralı kâmın 
mucibince Evkaf idaresine tediyesi lâzımgelen taviz bedellerinin bu muafiyetle alâkası olmadığından 
taviz bedeli tediyesini icabcden ahvalde fariğler namına bu bedelin tediyesi lüzumu her türlü tereddüd-
leri izale için ayrıca tasrih olunmuştur. 

Kıymet takdiri işlerinin kıymet takdiri hakkında kabul edilen esaslar sayasesinde büyük ihti
lâflara yol açmiyacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Bununla beraber zuhur edebilecek ihtilâf
ların süratle halli için bir hakem heyetinin ihdası derpiş ve bu heyetin azamî derecede itimat tel
kin edecek surette teşkiline hususî bir ehemmiyet atfolunmuştur. 

Bu kanun lâyihası ile istihdaf edilen gayeye varmak için fennî ve içtimaî bir çok yeni tesisatı 
süratle vücude getirmek mecburiyeti vardır. Esasen tabiatı çok arızalı olan havzada bu tesisatı 
vücude getirmek için yapılacak tesviyei türabiyeler uzun sürecektir. Binaların biran evvel mey
dana gelebilmesi için istimlâk ve tahsis işlerinin süratle intacı zarurî bulunmaktadır. Bu sebeble 
istimlâk ve tahsis işleri hakkında hususî hükümler konmuştur. 

Bu hükümlere göre, Hazineye aid bina ve arazinin, Maliye ve îktısad vekillerile Ereğli kömür
leri işletmesi idaresi tarafından intihab edilecek birer kişiden mürekkeb üç kişilik komisyon ta
rafından takdir edilecek bedel mukabilinde temliki kabul edilmiştir, eşhasa aid olanların da 2495 
numaralı kanun hükümleri dairesinde istimlâki esas tutulmuştur. 

Havzadaki istihsal malzemesinin en mühimlerinden birini direk tedariki teşkil etmektedir. İs
tihsalde vaki inkişaf nisbetinde direkde fazla istihlâk edilmektedir. Bir taraftan direğin tedariki 
başlı başına bir orman işletme meselesi teşkil eylemekle beraber, diğer taraftan da direğin fiatı 
ayrıca mütaleayı icabettirmektedir. Malûmdur ki, kömür fiatları Hükümetçe tesbit edilmekte, 
kömür müstahsilleri satışlarda bu fiata riayete mecbur bulunmaktadır. Bu vaziyete göre pek haklı 
olarak müstahsiller maliyet unsurlarının da mümkün mertebe sabit kalmasını istemektedirler. 

1935 senesinden beri kömür satış fiatları değişmediği halde direklerden alman resimler yüzde 
yüz tezayüt etmiştir. Bu vaziyeti önlemek için direklerden alınacak resmin İktısad vekâleti ile 
Ziraat vekâeti tarafından müştereken tesbiti hakkında bir hüküm konmuş ve bu suretle maliyet 
fiatlarında bu bakımdan hâsıl olacak temevvüclerin önüne geçilmek gayesi takib edilmiştir. 

îktisad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktisad encümeni 
Esas No. 1/290 
Kurar No. 11 

27 -III -1940 

Yüksek Reisliğe 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleş
tirilmesi hakkında îktisad vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 - XII -1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
Başvekâletin 28-XII -1939 tarihli ve 6/6313 
sayılı tezkeresine bağlı kanun lâyihası ve esba
bı mucibesi encümenimize havale buyurulmakla 
îktisad vekâleti Madenler umum müdürü huzu-
rile tedkik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibede zikredilen noktalardan ve 
verilen izahattan son zamanlarda memlekette 
sınaî inkişaf yüzünden ve mahrukat olarak git
tikçe artan istimali dolayısile kömür istihlâ

kinin ehemmiyetli bir surette artması maddî 
bir hâdise olmakla beraber son senelerde ya
pılan gayretlerle Akdeniz havzasında elde edi
len kömür satıcılığı mevkiinin de elde edilmiş 
olması vaziyeti karşısında havzadaki kömür is
tihsalinin rasyonel bir şekilde arttırılması lü
zumu tezahür etmekle beraber son zamanlara 
gelinceye kadar imal ruhsatnamesi ismi altında 
kömürün istismarına devam edilirken jeolojik 
malûmatın azlığı yüzünden imal ruhsat tezke
releri hududlarınrn dar tutulmasından ve da
marların teşhisinde vaki hatalardan naşi hak
ların birbirine karışmış olması ve meselâ 19 kö-
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mür tabakasının hemen hepsinin muhtelif hak
lar sahibi adamlar elinde bulunmasından,teknik 
bir surette çalı§nıağa lâzım tesisatın yapılması 
zorlaşmış ve binaenaleyh ucuz ve fazla randı
manlı istihsal yapılamadığı ve binnetice havza
daki servet kaynağının kâfi ve matlub derecede 
istismar edilemediği anlaşılmıştır. 

Lâyihanın bütün bu mahzurları önlemek, tek 
elden idare ederek teknik tesisat vÜ3ude ge
tirmek suretile havzanın rasyonel bir faaliyete 
kavuşması gayesini istihdaf ettiği kametine va
sıl olan encümenimiz lâyihayı esas itibarile ka
bul ederek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci madde : Teknik zaruretler ve ikti
sadî sebebler dolayisiie birleştirilmesi istenilen 
ocakları kasd etmekte olmakla beraber jeolojik 
vaziyetten naşi ayrılması mümkün olmayanlar
dan muhtelif haklara tealiûk edenlerin de tas
fiyesini istihdaf ettiği anlaşılmakta ise de han
gi ocağın almıb hangisinin alınmayacağı uzun 
zaman alâkadarlar tarafından malûm olamaması 
yüzünden havza faaliyetinin sekteye uğraması 
ihtimali düşünülerek ilân keyfiyetinin bir de
fada yapılması faideli görülmüş ve madde o 
suretle tadil edilmiştir. 

2, 3, 4 neü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
5 nci madde : Komisyon faaliyetinin selâ

metini ve kararların her iki taraf menfaatlerini 
teğnıin edecek ve işi çabuk bitirebiiecek şekilde 
bazı yeni hükümler ilâvesi suretile tadil edil
miştir. 

6 nci madde : Hakemlerin işi bir an bitir
mesi için ikinci fıkrası tevdi olunan işleri «bir 
seneyi geçmemek üzere en kısa bir zamanda» 
şeklinde tadil edilmiştir. 

7 nci madde : Alınacak ocağın kıymetinin 
takdiri keyfiyetine taallûk eden bu madde üze
rinde tevakkuf eden encümenimiz nratahassıs-
lar tarafından her hangi bir maddenin kıymeti
nin takdirinde beynelmilel düstûr ve taamül-
ler hakkındaki izahatını dinlemiş ve kıymet 
takdirinde yirmi seneden fazla çalışma kabili
yeti olub beş seneden fazla faaliyet mazisi, 20 
seneden fazla çalışma kabiliyeti olub beş sene
den fazla faaliyeti olmayan, yirmi sene çalışma 

kabiliyeti olub beş senelik faaliyet mazisi ve 20 
sene çalışma kabiliyeti olan ve fakat beş senelik 
faaliyet mazisi olmayan madenlerin kıymetinin 
takdiri için beynelmilel düstur ve teamüllere tat
biki yolundaki hesabların isabetine kanaat getir
miş ve madde de buna göre ve vuzuh teğmiın 
maksadile tadil edilerek kabul olunmuştur. 

8 nci maddede yazılı « bu günkü tabirinin bir 
takım iltibaslara meydan vermemek ve heyetleri 
muhtelif senelerin defterlerini tedırik ve mukaye
se yoluna gitmeğe sevketmek . için tayyedilmesi 
ve meskenlerin kelimesinden evvel « bilûmum » 
kelimesinin ilâvesi suretile tadilen kabul edilmiş
tir. 

9 ve 10 ncuı maddeler aynen 
11 nci madde ocağın teslimi anında sahihle

rinin ödemek mecburiyetinde kaldığı hesabların 
tesviyesine yardım etmek maksadile lâyihada zik
redilen on müsavi taksitten birine tekabül ede
cek mikdarının peşinen tediyesi ve geri kalan 
taksitlerin de yüzde beş faizle ödenmesini En
cümenimiz daha adilâne bulmuş ve madde buna 
göre tadilen kabul edilmiştir. 

12 nci madde, kanun numarasının tashihi ile 
13 ncü madde aynen 14 neü. madde ay mm kabul 
edilmekle beraber burada mevzubahs olan Evkaf 
hissesinin ancak taj.)uda müseceel vakıf; hisseleri
ne şâmil olub madenler hakkı iııtifaı üzo'rinde vak-
fiyet mevzubahs olmadığının kay di faideli görül
müştür. 

15 - 16 ve 17 nci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi mucibince diğer encümenlere tevdi 
buyurulmak iUere Yüksek huzurlarına sunulur. 

İktısad E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Niğde Afyon K. 

/. Sabuna; Dr. E. F. T alay Ilmnza Erkan 
Bursa Denizli Edirne 

Fazli Güleç T ahir Berkay T. Göksel 
Erzincan Eskişehir Gazianteb 
8. Başotaç Emin Sazak Nuri Pazarbaşı 

'Gümüşane İçel İstanbul ; İzmir 
Edib T ör Dr. M. Berker A.Daver 'B. Anman 

Kastamonu Konya Tunceli 
M. Celâl Bay ar II. Dikmen M. Yenel 

( S . Sayısı -: 153 } 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/290 
Karar No. 27 

13 - IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleş
tirilmesi hakkında İktisad vekilliğince hazırla
narak 28 - Z i l - 1939 tarih ve 6/6313 sayılı Baş
vekâlet tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen ka
nun lâyihası İktisad ve Maliye vekilleri ve bu 
vekâletlerin salahiyetli müdür ve müşavirlerinin 
hazır bulundukları müteaddid içtrmalarda mü
zakere ve tedkik olundu: 

Encümenimiz bu mevzu üzerindeki inceleme
lerinde gerek kanun lâyihasının mucib sebebleri 
arasında gerek İktisad encümeni mazbatasında 
ileri sürülen mütalealar ve mülâhazaları göz 
önünde bulundurmuştur. Neticede : 

Yeraltı servetlerimizin kıymetçe ve mikdarca 
ön safında bulunan maden kömürlerimizin ha
lihazır işletme vaziyetini bu günkü milletlerarası 
istihsal ve ticaret şartlarile gayri mütenasib bu
lan Encümenimiz kömür ve cevherinin hem or
manlarımızı korumağa yarar bir mahrukat mad
desi, hem sanayileşmek yolunda canlı adımlar 
atan memleketimizin iktisadî bünyesinden çok 
lüzumlu bir iptidaî madde olarak bizim için ik-
tisab ettiği ehemmiyeti takdir ve bu sahada 
ileri, verimli, rasyonel bir istihsal seviyesine 
yükseltmek için icabeden bütün teknik ve eko
nomik tedbirlerin süratle alınması lüzumunda 
ittifak etmiştir. 

Filhakika yurdumuzda kömürün istihsal, is
tihlâk ve harice satış seyrini gösteren son beş 
yıllık rakamlar tedkik edilirse görülür ki yıllık 
maden kömürü istihsalimiz 1935 denberi 2 mil
yon 300 bin ile 2 buçuk milyon ton arasında 
hemen duraklamış gibidir. Bu istihsal ve ihracı 
himaye için alman bir çok tedbirler sayesinde 
vâsıl olunmuş bir seviyedir. 

Dahilî istihlâk (1935 - 1938) dört yılda % 
30 a yakın bir artma gösterdiği halde harice kö
mür satışımız % 52 derecesinde düşmüştür. 
Bunda dünya hâdiselerinin de rolü olmakla be
raber bilhassa Akdenizdeki satıcı mevkiimizi 
muhafaza etmek ve Karabük fabrikamızın çalış
mağa başlamasından itibaren bir kat daha ar

tan kömür ihtiyacımızı karşılayabilmek için 
esaslı tedbirlere müracaat zaruretile yüz yüze 
gelmiş bulunmaktayız. 

Encümenimiz bu maksadla hazırlanmış olan 
ve Ereğli havzasındaki ocakların bir elden ida
re ve işletilmesi için birleştirilmesine dair olan 
kanun lâyihasını heyeti umumiyesile müzakere
ye şayan bulmuştur. 

Maddelerin müzakeresinde ocak âmillerinin 
ve kaybedecekleri intifa hakkı devredecekleri 
tesisat için kıymet takdirinde tesbit edilen usul
lerin beynelmilel teamüllere uygun ve hak sa
hihlerini izrar etmiyecek mahiyette bulunduğu 
görülmüş maddelerde bazı ufak tadiller yapıl
mıştır. 

Dördüncü madde sonlarında memur ve müs
tahdemlerin devrine aid fıkra kanun mevzuu 
görülmiyerek çıkarılmıştır. 

Altıncı maddede birinci fıkra nihayetine, 
itiraz edilmemesi, komisyon kararlarının ka
bulünü tazammun edeceğine dair bir hüküm 
ilâve edilmiştir. Ayni maddenin son fıkrasına 
umumî hükümlere uy gün bir şekil verilmiştir. 

Sekizinci madde, kıymet takdirine esas ola
cak defter kıymetlerinin samimiyet ve sıhhatini 
teğmine matuf küçük bir tadille kabul edilmiş
tir. 

Dokuzuncu madde kömür stokları hakkında
ki kısım, ocak âmillerine ellerindeki kömürleri 
diledikleri şekilde kullanmak veya piyasa ra-
yicile satmak imkânını vermek için tayyedil-
miştir. 

Onuncu madde imal ruhsat tezkeresi sahib-
lerile müstecir ve müntefiler arasında mevcud 
mukaveleleri haleldar etmiyecek bir hale kon
muştur. 

On birinci madde tadilâtile hak sahiblerinin 
on sene ve on taksitle mukayyed olmadan ve 
isterlerse reeskont yolile defaten paralarını ala
bilmeleri mümkün kılınmıştır. 

Diğer maddeler İktisad' encümeninin tadili 
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veçhile kabul edilmiştir. Afyon K. tîazıantel) tztpir 
Havalesi uyarmca Adlîye encümenine gön- Haydar Çer çel A. Aksu fi. Dşırsun 

derilmek üzere Yüksek .Reisliğe sunulur. İzmir Kayseri Kırklareli 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib R. Mimar oğlu Ömer Taşçıoğlu H. Kuleli 

istanbul Rize Malatya Kırşehir Tokad 
Atıf Bayındır K. Kamu 1. Özkan Cemal Kovalı 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 25 -IV - W40 
Esas No. 1/290 
Karar No. 39 

Yüksek Reisliğe 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların bir
leştirilmesi hakkında îktısad vekâletince ha
zırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 20-XII-1939 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının encümenimize 
de havale ve tevdi Duyurulması üzerine ihtiva 
etmekte olduğu hükümler îktısad vekili ile 
Maadin umum müdürü ve vekâlet hukuk mü
şavirinin hazır bulundukları muhtelif celseler
de tedkik ve müzakere olundu: 

iktisadî inkişafımızda mühim bir yer tutan 
kömür cevherinin daha rasyonel ve müstakbel 
ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir tarzda iş
letilmesi ve ayni zamanda kömür maliyet fia-
tini azaltmak suretile gerek istihsal hacmi ve 
gerek fiat seviyelerinin tesbiti bakımından 
millî sanayi geniş ve müsaid imkânlar ihzarı 
maksadile teklif olunan kanun lâyihası esas 
itibarile encümenimizee de muvafık görülerek 
ihtiva eylediği hükümler bilhassa ocakların 
birleştirilmesi neticesinde tekevvün eden huku
kî vaziyetin tanzimi bakımından ayrı ayrı ted-
kike tâbi tutulmuştur. 

Birinci maddeye göre birleştirilmesi lâzım-
gelen ocakların bir defada tesbit ve ilânı ge
rek havza faaliyetinin sekteye uğramaması ve 
gerek işletme vaziyetini vuzuhla tesbit nokta
sından zarurî addedilerek zikri geçen maddenin 
îktısad encümeninin tadil ettiği şekilde kabu
lü karar altına alınmıştır. 

Takdiri kıymet işinin îktısad vekâleti ile 
imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sahihleri ta
rafından tayin edilecek ikişer mümessilden mü

teşekkil komisyonlar tarafından yapılacağı ve 
bu mümessillerden her hangi birinin i ç celse
de hazır bulunmaması halinde vazifeden çekil
miş addedilerek yerine ikame edilecek azanın 
mahallî hâkim tarafından tayin edileeeği be
şinci maddenin İktısad ve Maliye encümenle
rinde kabul edilen muaddel şeklinde;. münde-
riçtir. Tarafların seçecekleri mümessilin hâkim 
tarafından tayini, kendilerine tanınmış? olan en 
esaslı bir teminatı ortadan kaldıracak njahiyette 
olduğundan bu salâhiyetin ancak komisyon fa
aliyetini sektedar edecek vaziyetlere ve bu iti
barla hazır bulunmayan aza yerine nıuayyen 
bir müddet zarfında bir diğerinin intihab ve 
ikame edilmemiş olması haline hasır ve tahdidi 
ve beşinci maddeye aid üçüncü fıkranin maze
retsiz ve bir birini müteakib üç celsede hazır 
bulunmayan azanın yerine üç gün zarımda bir 
diğer mümessil intihab edilmiş olmaz ise, Zon
guldak mıntakası îktısad müdürlüğünün müra
caatı üzerine mahallin en yüksek derecjeli hâki
mi tarafından yeni bir aza tayin edileceği şek
linde tadili muvafık görülmüştür. B% komis
yonların dört azadan teşekkül etmesi hususunun 
bilhassa reylerde müsavat halinde baz| müşkü
lâta mahal vereceği düşünülerek aza adedinin 
beşe iblâğ edil ib edilemiyeceği hakkında soru
lan suale, her iki taraftan müsavi adejdde mü
messil seçilmesi zarureti karşısında komisyonun 
dört kişiden teşkil edildiği ve ancak treylerde 
müsavat husulünde karar tekevvün etmemiş 
olacağına göre işin hakem heyetine intikal ede
ceği îktısad vekâleti mümessilleri tarafından 
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beyan olunmuştur. Bu komisyonlar tarafından 
verilen kararları itiraz yolu ile tedkik için ku
rulan hakem heyetinin kendisine vukubulan mü
racaatları bir senede intaç edeceği hakkında 
Maliye encümeni tarafından ilâve edilen fıkra 
bu müddetin müruru halinde hakem heyetinin 
tedkik salâhiyetini ref edecek mahiyettedir. 
Hakemlere tevdi olunan tedkik vazifesinin en 
kısa bir zamanda ifa ve ikmali eneümenimizce 
de iltizam olunmakta ise de tatbikatın ne şe
kilde tecelli edeceği şimdiden tesbit edilemiye-
ceğiaıe nazaran tedkiki tahdiıd eder şekilde bir 
müddet vazedilmemesi tercihe şayan görülmüş
tür. Maliye enemeni tarafından altmcı maddeye 

hakem heyeti kararlarının temyiz edilebileceği hak
kında ya«pılan ilâve taraflar için faydalı bir hüküm
dür. Ancak temyiz yoluna müracaat halinde tat
bik edilecek madde metninde tasrih edilen hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 533 ncü madde
sinden ifbaret değildir. Bu babda esasen îktısad 
vekâleti mümessilleri tarafından verilen izahat da 
müddete taallûk eden madde hariç olmak üzere 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun tahkime 
aid hükümlerinin hakemler tarafından yapılan 
tedkiklerde mabihüttatbik olması Hükümet ta-
tarafmdan da iltizam olunduğu beyan edilmiş ve 
bu teklif her iki tarafın haklarını siyanet bakı
mından faydalı görülerek zikri geçen altıncı mad
denin son fıkrası bunu teğmin edecek şekilde ka
leme alınmıştır. r , p . ^ j 

Lâyihanın krymet takdirine ve bu kıymetin 
ödenmesine taallûk eden maddeleri (7, 8, 9, 10, 
11) Encümenin, üzerinde ehemmiyetle tevakkuf 
ettiği hükümler meyanındadır. Kıymet takdiri
ne esas olan unsurların madenlerin ve bunlara 
müteferri tesisat ve müştemilâtın değer pahasmı 
ifade edib etmediği hakkında cereyan eden mü
zakere sırasında îktısad vekâleti tarafından ve
rilen izahatta kıymet takdiri hususunda teklif edi
len esasların mümasil mubayaalarda tatbik edil
mekte olan beynelmilel düstur ve teamüllere is-
tinad etmekte olduğu beyan ve bu cihet muta-
hassıs encümen mazbatasında da vuzuhla ifade 
edilmiş olduğundan teknik mahiyeti haiz olan bu 
mikyasların aynen kabulü muvafık görülmüştür. 
Yedinci maddede yapılan tadil işletmesinin beş 
senelik mazisi olmayan madenlere aid hesablarda 
normal işletmenin nazara almaeağı hususunun 

tavzihinden ibarettir. Yedinci maddenin üçüncü 
fıkrası mevzuuna dahil olan normal işletmelere 
müteallik hesablar bittabi istikbalde tatbik edil
mek üzere yapılan plân ve tasavvurlara şamil de
ğildir. Tesisatın bilfiil kurulmuş olması şarttır. 
Sekizinci, dokuzuncu, ve onuncu maddeler de ya
pılan tadiller her üç madde metnine maksad da
hilinde vuzuh vermeğe, inhisar etmiştir. 

Lâyiha hükümlerine tevfikan birleştirilecek 
ocaklara ve bunların tesisat ve müştemilâtına ve 

.stok eşyaya yedinci, sekizinci, dokuzuncu madde
lerde yazılı esaslar dairesinde takdir edilecek 
kıymetlerin ödeme şekline taallûk eden on bi
rinci madde metninde bir istimval muamelesi 
veya maden imtiyazı veya imal ruhsat tezkere
sinin satın alma ve istirdadı mevcud olduğuna 
göre bir tefrik yapmak zarureti hâsıl olmuş ve 
madde aşağıda yazılı esaslar dairesinde yeni 
baştan kaleme alınmıştır. Lâyihanın dokuzun
cu maddesinde tadad olunan eşya, işletmenin 
mütemmim cüzü addedilemiyeceğine nazaran 
mezkûr eşya hakkında tatbik edilmek istenilen 
muamele bir istimvalden başka bir şey değildir 
ve bu itibarla değer pahasının peşin olarak 
ödenmesi teşkilâtı esasiye kanununun 74 ncü 
maddesi hükümleri icabındandır. Diğer taraf
tan menafii umumiye mülâhazasile madenleri 
işletme rejiminde yapılan değişiklik encümen 
ekseriyetinin rey ve mütaleasma göre maden 
imtiyazını ve imal ruhsat tezkeresini istirdad 
mahiyetinde olduğundan yedinci, sekizinci mad
dedeki kıymetlerin ödenme şekli ikinci fıkra
nın mevzuunu teşkil etmiştir. Aneak bu fıkra
ya tevfikan verilecek bonolarm ocaklara vazı-
7red tarihinden itibaren faiz getirmesi ve ha
kemlere itiraz edilmiven kıymetlere veya itiraz 
mevzuundan hariç kalan kısımlara müteallik 
bonoların altıncı maddede yazılı bir aylık iti
raz müddetinin mürurunda.ve derhal alâkalıla
ra tevdii şarttır. 

On üçüncü madde maden sütunlarından alı
nacak bedelin tesbitinde Ziraat vekâletine aid 
bir salâhiyetin îktisad vekâletüe müştereken 
kullanılmasını istihdaf eylediğinden madde met
ni bunu teğmin edecek şekilde yeniden tanzim 
edilmiş 14 ncü maddenin ikinci fıkrası Hükü
met teklifine vuzuh vermek maksadile değiştiril
miştir. 
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Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

edilmek üzere Yüksek Reislice takdim olunur, 

Ad. E. Reisi M. M. Katil) 
florum Zonguldnk Konya 

Mvvir Çağıl tf. Denin İmzada bulunmadı 
"Balıkesir Bingöl Bursa. 

O. Niyazi Burcv Feridun FiJ:ri Atıf Akgüe 
Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat ifam di Selçuk Ahidin Binhaya 

Kayseri Mardin Rize 
7?. Özsoıj İmzada, bulunmadı S. Ali Dilenire. 

Sinob Toka.d Trabzon 
C. Aday S. Ataç F. A. Barutçu 

Hatay Rize 
M. Tecirh Fuad Sirmen 

Manisa mebusu 
Bu kanun lâyihasına karşı muhalif kaldığım 
noktalar şunlardır : 
T - Birinci madde (lüzum görülen ocaklar) 
tâbiri mutlak olarak yazılmıştır. Bunlar şim
diden söylenmeli, ki ocağm satm almmıya-

cağma kanaat getirenler müsterih ane çalışa
bilsinler ve sermayelerini dökmek korkusun
dan kurtulsuılar. 
TT - 11 nci nııddede bedelleri bono ile verile
cekleri tensib edilecek kısımlardan 80 nci 
maddede yazılı (kok, sönıikok, bîriket fabri-
kalarile müştemilâtının ve meskenlerin ve 
içtimaî tesisatın ve müteferri menkulâtm) ocak 
mefhumuna dahil olmadığına ve ocaktan ayrı 
bulunduğuna kaniim. Ocak mefhumu içine gi
ren ve ocağı işletmeğe muktazî olan menkul, ve 

gayrimenkul hakkında (Satın alma,) salâhiyeti 
Devletçe kullanılabilir ise de ocaktan tamamen 
ayrı mahiyette bulunan yukarıdaki tesisat ve 
mevzuat üzerinde bu salâhiyetin kullanılamı-
yacağına kaniim Binaenaleyh bunlar üzerinde 
(Satm alma) keyfiyeti değil, amme menfaati 
münasebetile (istimlâk ve istimval) muamelesi 
cereyan etmek iktiza eder 
Bu takdirde esas teşkilât kanunumuzun 74 ncü 
maddesi mucibince bunların bedellerinin peşin 

verilmesi lâzımdır. 
Refik İnce 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 78 
Esas No. 1/290 

17 V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleş
tirilmesi hakkında İktısad vekilliğince hazırla
nan ve Başvekâletin 28 - XI[ - 1939 tarih ve 

6/6513 sayılı tezkcresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası encümenimize tevdi buy anıl
makla İktısad, Maliye ve Adliye; encümenleri 
mazbatalarile birlikte Maliye vekili Fuad Ağrnlı 
ve İktısad vekili Hüsnü Çakır hazır oldukları 
htlde tcdkik ve müzakere olundu. 

Mucib sebebi er lâyihasile diğer encümenler 
mazbataları ıııinKİerecatmdan ve İktısad vekili
nin şifahi izahından anlaşıldığı üzere memleke
tin en mühim servet kaynağı o]an Ereğli kömür 
havzasındaki ocakların her gün inkisar etmekte 
olan millî sanayiini izde ve kara ve deniz vasi la
larımızda ve ormanların tahripten korunması 

için yurdun bir çok yerlerinde odun yakılması
nın menedilmesi hasebi!e mahrukat işinde kömü
re olan ihtiyacımızı karşılamak w ayni zaman
da Akdeniz havzasırda elde edilen kömür satıcı
lığı vaziyetimizden daha yüksek istifadeler teğ-
min etmek için kömür havzasında teknik esasla
ra istinad ettirilerek rasyonel bir faaliyet tatbiki 
lüzumu pek bariz bir zaruret okluğu ve bu yokla 
çalışılmak için havzanın tek elden idare edilmesi
nin yegâne çare olacağı izalıdan müstağni bir 
hakikat olarak: tecelli etmektedir. 

Ereğli kömür havzası imal ruhsat tezkereleri 
verilerek hiç bir teknik esasa istinad ettirilmek
sizin çalıştırılmağa başlamış ve jeolojik vaziyeti 
tedkik edilmemiş olduğu için damar üzerinden 
talıdid yapılmış ve salim bir usul olmıyan bu ruh-
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saflarla yapılan çalışmalarda bir çok haklar bir
birine -" karışmış ve bu yüzden çıkan 'müşküller 
hem ihtiyacı teğmin e'kâfi gelmemek ve hem de 
muhakkak olan bir çpk istifadeleri. elde etmemek 
gibi zararlı neticeleri tevliçi etmiştir, ....„.-

Tanzim edilen lâyiha, Ereğli kömür havza
sındaki ocakların Devletçe işletirilmesini istih
daf etmek itibar ile de millî iktisadiyatımızda 
en nafi bir işin Devletleştirilmesi sur.etile ana si
yasetimizden birinin bu sahada tahakkukuna 
imkân vermiş olduğundan encümenimizce de 
diğer encümenlerin mütaleaları veçhile kabule 
şayan görülerek maddeler üzerinde tedkikata 
geçilmiştir. . ı 

Kanunun unvanı hakkında yapılan müzake
re neticesinde ocakların birleştirilmesi suretin
de Hükümetçe teklif edilip diğer encümenlerce 
de kabul edilen şekil'muvafık görülmiyerek asıl 
maksadı ifham eder surette Devletçe işlettiril-
mesi şeklinde olması tensib edilmiş ve bu mak-

. şadla unvan (Ereğli kömür havzasındaki ocak
ların Devletçe işlettir'ilmesi hakkında kanun) 
diye, yazılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi üzerinde yapılan 
münakaşalarda havza dahilindeki bütün ocak
ların Devletleştirilmesi lüzumu ileri sürülmüş-
se de verilen izahlara göre bir kısmı halen Dev
let elinde bulunan ve sekizi şirketler ve yedinsi 
eşhas elinde bulunan ocakların istihsal vaziyet
lerine ve yekdiğerlerine mütedahil bulunma
larına göre bu ocakların tamamının veya bir 

kısmının Devletçe işlettirilmesiniıı Hükümetin 
takdirine bırakılması tasvib edilmiş ve îktisad 
vekâletinin mütaleasma encümenimiz de iştirak 
ederek bu kanunun meriyete girmesini müteakib 
takdir salâhiyetini kullanacak olan Hükümetin, 
Devletçe işlettirilmesi zamanmı bir defaya mah
sus olmak üzere kararname ile tesbit ve ilânını 
maddenin son fıkarsı olarak kabul eylemiştir. 
Devlet işletmesi d en hariç kalacak ocakların son
radan alınmasına lüzum görülürse bir kanun 
neşredilmesi lâzım geleceği tabiî olup bu suret
le eşhas tarafından işlettirilecek ocaklarda ruh
sat sahihlerinin mesailerinde her hangi bir te
reddüde düşmeleri ihtimali bertaraf edilmiştir. 

Hükümetçe verilen kararın ilânından son
ra, ocaklardaki menkul ve gayrimenkullerin 
rnikdar ve vaziyetlerinin tesbiti için ruhsat sa
hihlerine veya mesul müdürlerine mümessil in
tihabı için yapılacak tebligat üzerine tayin 

(S . Sayış 

olunan müddet içinde münlesSil^ seçtiklerini 
bildirmeyenlerin rVeyâ bildirdikleri mümessil
lerin toplantıya gelrhemeleri halinde mıhtaka 
iktısad müdürünün müracaati üzerine Zonglıl-
daktaki en yüksek dereceli hâkimin ' mümes
sil tayin edeceğine dair lâyihanın ikinci mad
desi Hükümetin teklifi gibi kabul edilmiş ve 
ancak hâkim tarafından mümessil intihabının 
yalnız alâkalıların mümessil seçtiklerini bildir-
memelerine inhisar ettirilmeyib seçtikleri mü
messillerin yapılacak toplantıya gelmedikleri 
takdirde de yine hâkim tarafından iktısad mü
dürünün talebile mümessil' intihab edileceği 
hakkında encümenimizce maddeye bir hüküm 
konmuştur. * M > , f -" ; i 

Üçüncü madde Hükümetin teklifindeki esas
lar dairesinde aynen kabul olunmuş ve yalnız 
ihtiva ettiği hükümlere göre fıkralara ayrıla
rak yeniden kaleme alınmıştır. 

Maliye encümeninin tanzim ettiği dördün
cü madde encümenimizce de kabul olunmuş
tur. Bu madde hakkında dermeyan edilen bir 
mütaleaya göre ocakların bütün menkul ve 
gayrimenkulleri zabıt varakasile tesbit edile
rek işletme idaresine tevdiini takib eden ay 
başından itibaren bu idarece ocaklara ve bü
tün müştemilâtına vazıyed edilirken ocaklar
da çalışan amelenin de idarece olduğu gibi işe 
alınması suretile hem faaliyetin durdurulma
ması ve hem de amelenin işsiz kalmamaları 
maksadını teğmin edici bir hüküm konması 
teklif olunmuşsa da millî korunma kanunu mu
cibince Hükümetin haiz olduğu salâhiyet bu 
hususları ihtiva etmekte olduğundan maddeye 
bir şey ilâvesin 3 lüzum görülmemiştir. 

Beşinci madde Adliye encümenince tesbit 
edilen esaslar dairesinde kabul edilmiş ve an
cak yazılış şeklinde değişiklik yapılmıştır. 

Hakem^ heyetinin teşkili suretine dair al
tıncı madde de encümenimiz alâkalıların hu
kukunu teğmin bakımından bu hükümlerin 
Temyiz mahkemesi birinci reisile Devlet şûrası 
ve Divanı muhasebat reislerinden müteşekkil ol
masını musib görmüş ve ancak bu zevatın her 

hangi bir sebeble mazeret serdedecekleri ihtima
lini de nazara alarak her hangi reis hakemliği 
kabul etmediği takdirde mensub oldukları he-
yetlerdeki daire reisleri veya azaları meyanın-
dan birini kendileri seçerek hakem heyetinin 
teşkil edilmesine karar vermiş ve maddeyi bu 
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suretle değiştirmiştir. 

Lâyihanın Adliye encümenince hazırlanan 
yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birin
ci, on üçüncü ve on dördüncü maddelerile lktı-
sad encümeninin hazırladığı on ikinci madde 
Encümenimizce de aynen kabul olunmuştur. 

Hakemlerin 3656 sayılı kanuna göre ücret al
maları caiz olamıyacağından bu cihetin tasrihi ve 
ancak mahallerine gitmek icab ederse zarurî 
masraf larile yol parası alabilecekleri hakkında 
15 nci madde Encümence kaleme alınmıştır. 

16 ve 17 nci maddeler de Hükümet teklifi 
gibi kabul edilmiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine ar/olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

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

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Gümüşane 
I). Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muğla 
H. Kitabçi 

Trabzon 
Sırrı D ay 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
Suad. II. Ürgüblü 

Malatya 
M. öker 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Yozgad 
A. Sungur 

Bursa 
A. N. Ay as 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
S. Serim 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Sivas 
Remzi Çiner 

Konya 
R. Türel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleştiril
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ereğli kömür havzası dahi
lindeki kömür ocaklarından lüzum görülenle
rin bir elden işletilmesine karar vermeye İcra 
Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. Birleştirilecek 
ocaklarla birleştirme zamanı kararnamelerle 
tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ve
rilen kararın ilânından sonra Zonguldak mm-
takası Iktısad müdürlüğü tarafından imtiyaz 
ve imal ruhsat tezkeresi sahihleri namına ocak
larındaki mesul müdürlüklerine ikişer mümes
sil intihab ederek bunları üç gün içinde Zon
guldak mıntakası îktısad müdürlüğüne bildir
meleri tebliğ olunur. Bu müddetin hitamında 
bildirilmeyen mümessilleri mezkûr müdürlü
ğün müracaatı üzerine Zonguldak vilâyetinin 
en yüksek dereceli hâkimi tayin eder. 

Mümessiller mesul müdürlüklere vukubu-
lan tebliğ tarihinden itibaren en geç bir hafta 
içinde 3 ncü maddede yazılı işe başlarlar. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince tayin 
edilen mümessiller İktısad vekâletinin tayin 
edeceği ayni sayıdaki mümessillerle birlikte 
ocaklardaki menkul ve gayrimenkullerin mik-
dar ve hali hazırını gösteren zabıt varakaları
nı tanzim ederler. Bu zabıt varakalarının işe 
başlandığı tarihten itibaren 15 gün zarfında 3 
nüsha olarak tanzim edilip bir nüshasının alâ
kadar müesseseye, bir nüshasının Ereğli kö
mürleri işletme idaresine verilmiş, diğer nüsha
sının da İktısad vekâletine gönderilmiş olması 

İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİIİİŞİ 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleştiril
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — iEreğli kömür havzası dahilin
deki kömür ocaklarından lüzum görülenlerin bir 
elden işletilmesine karar vermeğe İcra Vekilleri 
Heyeti salâhiyettardır. 

Birleştirilecek ocaklarla birleştirme zamanı 
bir defaya mahsus olmak üzere kararname ile 
tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 
nen. 

Hükümetin 3 ncü maddesi ay-
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MALİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRÎŞt 

Ereğli kömür havzasındanki o-
cakların birleştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — îktısad encüme
ninin birinci maddesi aynen. 

MADDE 2 —Hükümetin ikin
ci maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin ü-
çüncü maddesi aynen. 

— 13 — 
ADLİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Ereğli kömür havzasındaki ocak
ların birleştirilmesi hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — îktısad encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 -
2 nci maddesi 
edilmiştir. 

Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 3 
3 ncü maddesi 
edilmiştir. 

— Hükümetin 
aynen kabul 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
* DEĞİŞTİRİŞİ 

Ereğli kömür havzasındaki 
ocakların Devletçe işlettiril-
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ereğli kömür 
havzası dahilindeki kömür o-
caklarınm tamamının veya bir 

kısmmm Devletçe işlettirilmesine 
karar vermeğe îcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

Bu ocakların Devletçe işetti-
rilmesi zamanı bir defaya mah
sus olmak üzere kararname ile 
tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 2 — Birinci madde 
mucibince verilen kararm ilâ
nından sonra Zonguldak mmta-
kası îktisad müdürlüğü tara
fından imtiyaz ve imal ruhsat 
tezkeresi sahibleri namma ocak
larındaki mesul müdürlere iki
şer mümessil intihab edilerek 
bunları üç gün içinde Zongul
dak mmtakası iktisad müdürlü
ğüne bildirmeleri tebliğ olunur. 
Bu müddetin hitamında mümes
silin intihab edildiği bildiril
mez veya intihab olunduğu bil
dirilen mümessiller üçüncü mad
dede yazılı işlerin görülmesi 
için davet olundukları toplan
tıya gelmezlerse, mezkûr mü
dürlüğün müracaatı üzerine 
Zonguldak vilâyetinin en yük
sek dereceli hâkimi bu mümes
silleri tayin eder. 

MADDE 3 — İkinci madde 
mucibince intihab veya tayin 
edilen mümessiller îktisad ve
kâletinin, ayni sayıda tayin ede
ceği mümessillerile birlikte ocak-
lardaki menkul ve gayrimen-
kullerin mikdar ve hali hazır 
vaziyetlerini gösteren bir zabıt 
varakası tanzim ederler. 

İmtiyaz ve imal ruhsat tezke
resi sahibleri mesul müdürleri 

( S. Sayısı : 153 ) 



14 -

Hü. îk. E. 

lâzımdır. 

MADDE 4 — Zabıt varakalarının 3 ncü 
madde mucibince Ereğli kömürleri İşletme ida
resine tevdiini takib eden ay başından itiba
ren bu idare ocaklara ve bütün müştemilât ve 
teferruatına vazıyed eder. 

Birinci fıkra mucibince Ereğli kömürleri 
İşletme idaresinin el koyduğu tarihten itibaren 
imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sahiblerinin, 
müstecirlerin ve intifa hakkı sahiblerinin ocak
lar ile alâkaları kesilmiş olur. Bu ocaklarda 
çalışan bütün memur ve müstahdemler ayni ta
rihten itibaren birinci fıkrada yazılı müessese 
emrine geçerler. 

MADDE 5 — Takdiri kıymet işi İktısad ve-
kâletile imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sa
hihleri tarafından ocaklarındaki mesul müdür
lüklerine 2 nci madde mucibince yapılacak 
tebliğ tarihinden itibaren bir aylık mühlet 
zarfında tayin edilecek ikişer mümessilden mü
teşekkil komisyonlarca yapılır. 

Bu komisyonlarda kararlar ekseriyetle veri
lir. 

Komisyonlar el koyacakları işleri birinci fık
rada yazılı mühletin hitamından itibaren altı 
ay içinde karara bağlamaya ve taraflara bu ka
rarın birer suretini tevdi eylemeye mecbur
durlar. 

Komisyonlarca karara bağlanmayan işler 
altıncı maddede yazılı hakem heyetine tevdi 

MADDE 4 
nen. 

Hükümetin 4 ncü maddesi ay, 

MADDE 5 — Takdiri kıymet işi İktisad ve
kâleti ile imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sa
hihleri tarafından ocaklardaki mesul müdürlük
lerine ikinci madde mucibince yapılacak tebliğ 
tarihinden itibaren bir aylık mühlet zarfmda ta
yin edilecek ikişer mümessilden müteşekkil ko
misyonlarca yapılır. 

Bu komisyonlar kararlarını dört azanın huzu-
rile ve ekseriyetle verirler. 

Mazeretsiz üç celse hazır bulunmayan azanm 
yerine mahallin en yüksek rütbeli hâkimi tara
fından Zonguldak mmtakası İktısad müdürlü
ğünün müracaatı üzerine aza tayin edilir. 

Komisyonlar el koyacakları işleri birinci fık
rada yazılı mühletin hitamından itibaren altı ay 
içinde karara bağlamağa ve taraflara bu karar-
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MADDE 4 — Zabıt varakala
rının üçüncü madde mucibince 
Ereğli kömürleri işletme idare
sine tevdiini takib eden ay ba
şından itibaren bu idare ocak
lara ve bütün müştemilât ve te
ferruatına vazıyed eder. 

Birinci fıkra mucibince Ereğ
li kömürleri işletme idaresinin 
el koyduğu tarihten itibaren 
imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi 
sahihlerinin, müstecirlerin ve in
tifa hakkı sahihlerinin ocaklar 
ile alâkası kesilmiş olur. 

MADDE 5 — İktısad encüme 
ninin beşinci maddesi aynen. 

— 15 
Ad. E. 

MADDE 4 — Hükümetin 
4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Takdiri kıymet 
işi iktısad vekâletile imtiyaz ve 
i nal ruhsat tezkeresi sahibleri 
tarafından ocaklardaki mesul 
müdürlüklerine ikinci madde 
mucibince yapılacak tebliğ ta
rihinden itibaren bir aylık müh
let zarfında tayin edilecek iki
şer mümc:;3İld^. müteşekkil ko
misyonlarca yapılır. 

Bu komisyonlar kararlarını 
dört azanın huzurile ve ekseri
yetle verirler. 

Mazeretsiz ve biri birini mü-
teakib üç celsede hazır bulun
mayan azanın yerine üç gün 

B. E. 

tarafından müntahab veya ha
kim tarafından tayin edilen mü
messiller yukarıki fıkrada ya
zılı zabıt varakasının tanzimi 
için mmtaka İktısad müdürü 
tarafından yapılacak tebliğ 
üzerine en çok bir hafta için
de işe başlamaları lâzımdır. 

îşe başladıktan sonra on 
beş gün içinde zabıt varaka
larının tanzimi mecburidir. Za
bıt varakaları üç nüsha olarak 
tanzim edilib bir nüshası alâ-
kalı zat veya müesseseye, bir 
nüshası Ereğli kömürleri işlet
me idaresine ve bir nüshası da 
İktısad vekâletine gönderilir. 

MADDE 4 — Maliye encü
meninin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Zabıt varaka-
larile tesbit edilen ocaklardaki 
menkul ve gayrimenkullerin 
kıymetleri ikisi İktıcad vekâle
tinden tayin edilecek ve ikisi 
Ocak mesul müdürleri tarafın
dan intihab edilecek dört mü
messil tarafından takdir olu
nur. 

İkinci maddede yazılı za
bıt varakası tanzimi işi için 
mümessil intihabı hakkındaki 
tebliğ ile beraber kıymet tak
diri için de bir ay içinde iki 
mümessil sscilmesi Ocak mesul 
müdürlerine bildirilir. Bu müd-
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olunur. 

MADDE 6 — Temyiz mahkemesi birinci re
isi ile Şûrayi devlet ve Divanı muhasebat bi
rinci reislerinin seçecekleri birer azadan mü
teşekkil bir hakem heyeti kurulur. 5 nci mad
dede yazılı komisyonların kararları aleyhine 
taraflara tevdilerinden itibaren bir ay içinde 
hakem heyetine itiraz edilebilir. 

Hakem heyeti, vukubulan itirazları ve ken
disine 5 nci madde mucibince tevdi olunan iş
leri en kısa zamanda tedkik eder ve kararını 
verir. 

îk. E. 

larm birer suretini tevdi etmeğe mecburdurlar. 
Komisyonlarca karara bağlanamayan işler al

tıncı maddede yazılı hakem heyetine tevdi olu
nur. 

MADDE 6 — Temyiz mahkemem: birifcci reisi 
ile Şûrayi devlet ve Divanı muha&obat t birinci 
reislerinin seçecekleri birer azadan müjfceşekkil 
bir hakem heyeti kurulur. 5 nci maddede yazılı 
komisyonların kararları aleyhine taraflara tevdi
lerinden itibaren bir ay içinde hakem bey etine 
itiraz edilebilir. 

Hakem heyeti, vukubulan itirazları ve ken
disine beşinci madde mucibince tevdi olunan il
leri bir seneyi geçmemek üzere en kısa gamanda 
tedkik eder ve kararmı verir. 
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MADDE 6 — Temyiz mahke
mesi ile Şûrayi devlet ve Di
vanı muhasebat birinci reisle
rinin seçecekleri birer zattan 
müteşekkil bir hakem heyeti 
kurulur. Beşinci maddede yazılı 
komisyonların kararları aley

hine taraflara tevdilerinden iti
baren bir ay içinde hakem he
yetine itiraz edilebilir. İtiraz 
edilmemesi komisyon kararları-

— 17 — 
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zarfında bir diğer mümessil in-
tihab edilmiş olmazsa mahallin 
en yüksek dereceli hâkimi ta
rafından Zonguldak mıntakası 
iktısad müdürlüğünün müraca
atı üzerine aza tayin edilir. 

Komisyonlar el koyacak işle
ri birinci fıkrada yazılı mühle
tin hitamından itibaren altı 
ay içinde karara bağlamağa ve 
taraflara bu kararların birer 
suretini tebliğ etmeğe mecbur
durlar. 

Komisyonlarca karara bağla
namayan işler altıncı maddede 
yazılı hakem heyetine tevdi 
olunur. 

MADDE 6 — Temyiz mah
kemesi, Şûrayi devlet ve Di
vanı muhasebat birinci reisleri
nin seçecekleri birer zatten mü
teşekkil bir hakem heyeti kuru
lur. 

Beşinci maddede yazılı ko
misyonların kararları aleyhine 
taraflara tebliğ tarihinden iti
baren bir ay içinde hakem he
yetine itiraz edilebilir. Müd-

B. E. 

det zarfında mesul müdürler 
mümessil intihab etmezler veya 
intihab edildikleri halde kıy
met takdiri için birbirini mü-
teakib üç toplantıya gelmez, 
yahud gelemiyecek mümessil 
yerine üç gün içinde yeni bir 
mümessil seçilmezse mmtaka 
İktısad müdürünün müracaati 
üzerine bu mümessiller de ma-" 
hallin en yüksek dereceli hâki
mi tarafından tayin olunur. 

Kıymet takdiri işi vekâlet ve 
mesul müdürlerin tayin ve in
tihab edeceği dört mümessil
den teşekkül edecek komisyon 
tarafındar. yapılır. Komisyon
lar dört mümessilin huzurile 
toplanırlar ve kararlarını ek
seriyetle verirler. Komisyon
lar el koydukları işleri altı 
ay içindo intaç ederek kara
ra bağlamağa mecburdurlar. 
Verilecek kararların birer nüs
hası iktisat! vekâletile alâkalı 
sat veya müesseseye tebliğ olu
nur. Altı ay içinde karara 
bağlanmıyan işbr altıncı mad
dede yazılı hal:em heyetine 
tevdi olunur. Komisyon ka
rarlan aleyhine bu kararların 
tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içinde altıncı maddede ya
zılı hakem heyetine itiraz olu
nabilir. Bu müddet içinde iti
raz edilmeyen komisyon karar
ları katğidir. 

MADDE 6 — Hakem heyeti, 
temyiz mahkemesi birinci rei-
sile Devlet şûrası ve Divanı 
muhasebat reislerinden teşekkül 
eder. 

Reislerden birinin mazereti 
bulunduğu takdirde mensub 
oldukları heyetlerin daire reis
lerinden veya azalarından ken
dilerinin seçecekleri birer zat ha
kem heyetine dahil olur. Ha-
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Hakem heyetinin kararları katği ve nihaî 
olup bunların aleyhine hiç bir makam ve mer
cie müracaat olunamaz. 

MADDE 7 — Kıymet takdirinde, 8 nci 
maddede yazılı olan tesisatın irad ve amor
tismanları hariç olmak üzere, yıkama tesisa
tı da dahil olduğu halde madenlerin bilcümle 
tesisatı ile işletmeye mahsus demirbaşlar için 
maden işletmesinden temin edilecek safi kâr 
ve amortismanlar yekûnu esas tutulur. Safi 
kâr, bilançolarda görünen safi kârdan başka 
Eti banka ödenmesi iktiza eden icar bedelleri
ni de ihtiva eder. 

Normal işletme halinde bulunan ve cevher 
ihtiyatlarına göre istihsal mikdarmı azaltma
dan bu işletmeyi en az yirmi sene idame ede
bilecek olan madenlerde safi kâr ve amortis
manlar yekûnu olarak kıymet takdirine tekad-
düm eden son beş sene vasatisi alınır. Madene 
takdir edilecek kıymet bu meblâğın yedi mis
lidir. 

İşletmesinin beş senelik mazisi olmayan ma
denlerde safi kâr ve amortismanlar yekûnu 
mevcud işletme neticeleri nazara alınmak su
retile istihsal kabiliyetleri ve maliyet fiatleri 
takdir edilmek ve satış fiati olarak kömürün 
dörtte üçü iç, dörtte biri dış piyasaya sevke-
dildiji farzile 1939 senesi temmuz ayına mah 
sus resmî nisbî cedvellerine esas tutulan hamu
le fiatleri alınmak suretile tesbit olunur. 

Madenin ömrü yirmi seneden az olduğu 
takdirde kıymet, yerine göre ikinci veya üçün 
cü fıkra mucibince tesbit olunacak safi kâr ve 
amortismanlar yekûnuna, yüzde on dört faiz 
mikdarma ve madenin devamı müddetine müs

teniden hesab olunacak resülmalden ibarettir. 

18 — 
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Hakem heyetinin kararları katği ve nihaî 
olub bunların aleyhine hiç bir makara ve mercie 
müracaat olunamaz. 

MÂDENE 7 — Kıymet takdirinde, 8 nci mad
dede yazılı olan tesisatın irad ve amortismanları 
hariç olmak üzere; yıkama tesisatı da dahil ol
duğu halde madenlerin bilcümle tesisatı ile işlet
meğe mahsus demirbaşlar için maden işletmesin
den teğmin edilecek safi kâr ve amortismanlar 
yekûnu esas tutulur. Safi kâr, bilançolarda gö
rünen safi kârdan başka Etibanka ödenmesi ik
tiza eden icar bedellerini de ihtiva eder. 

Normal işletme halinde bulunan ve cevher 
ihtiyatlarına göre istihsal mikdarmı azaltmadan 
bu işletmeyi en az yirmi sene idame edebilecek 
olan madenlerde safi kâr ve amortismanlar ye
kûnu olarak kıymet takdirine tekaddüm eden 
son beş sene vasatisi alınır. 

İşletmesinin beş senelik mazisi olmayan ma
denlerde safi kâr ve amortismanlar yekûnu mev
cud işletme neticeleri nazara almmak suretile 
istihsal kabiliyetleri ve maliyet fiatları takdir 
edilmek ve satış fiati olarak kömürün dörtte üçü 
iç, dörtte biri dış piyasaya sevkedildiği farzile 
1939 senesi temmuz ayma mahsus resmi nisbî 
cedvellerine esas tutulan hamule fiatları alın
mak suretile tesbit olunur. İkinci ve üçüncü 

fıkralar mucibince tesbit edilmiş senelik kârm 
yedi misli madene kıymet olarak kabul olunur. 

Madenin ömrü yirmi seneden az olduğu tak
dirde kıymet; yerine göre ikinci veya üçüncü 
fıkralar mucibince tesbit olunacak safi kâr ve 
amortismanlar yekûnu, yüzde on dört iskonto 
haddi ve madenin devamı: müddeti üzerinden he 
sab olunacak resülmalden ibarettir. 
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nm kabulünü tazammun eder. 
Hakem heyeti vukubulan iti

razları ve kendisine beşinci mad-
de mucibince tevdi olunan iş
leri bir seneyi geçmemek üzere 
en kısa zamanda tedkik eder ve 
kararını verir. 

Hakem heyetinin kararları 
Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 533 ncü maddesi hü
kümleri dairesinde temyiz edi
lebilir. 

MADDE 7 — İktısad encü
meninin yedinci maddesi ayneıa 

— 19 — 
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deti zarfında itiraz edilmeyen 
komisyon kararları katğidir. 

Hakem heyeti vuku bulan 
itirazları ve beşinci maddeye 
tevfikan kendisine tevdi olu
nan işleri en kısa bir zamanda 
tedkik ederek karara bağlar.. 

Hakem heyeti tarafından ya
pılan tedkiklerde hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 529 
ncu maddesi hükmü müstesna 
olmak üzere mezkûr kanunun 
tahkime aid hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 7 — Kıymet takdi
rinde, sekizinci maddede yazılı 
olan tesisatın, irad ve amortis
manları hariç olmak üzere; yı
kama tesisatı da dahil olduğu 
halde madenlerin bilcümle tesi
satı ile işletmeye mahsus de
mirbaşlar için maden işletme
sinden teğmin edilecek safî kâr 
ve amortismanlar yekûnu esas 
tutulur. Safî kâr, bilançolarda 
görünen safî kârdan başka Eti-
banka ödenmesi iktiza eden icar 
bedellerini de ihtiva eder. 

Normal işletme halinde bulu
nan ve cevher ihtiyatlarına gö
re istihsal mikdarını azaltma
dan bu işletmeyi en az yirmi 
sene idame edebilecek olan ma
denlerde safî kâr ve amortis
manlar yekûnu olarak kıymet 
takdirine takaddüm eden son 
beş sene vasatisi alınır. 

Normal işletmesinin beş sene
lik mazisi olmayan madenlerde 
safî kâr ve amortismanlar ye
kûnu mevcud işletme neticeleri 
nazara alınmak suretile istihsal 
kabiliyetleri ve maliyet fiatları 
takdir edilmek ve satış fiatı 
olarak kömürün dörtte üçü iç, 
dörtte biri dış piyasaya sevke-
dildiği farzüe 1939 senesi tem-

B. E. 

kem heyeti vukubulan itirazları 
ve beşinci maddeye göre kendi
lerine tevdi olunan işleri en 
kısa bir zamanda tedkik ede
rek karara bağlar. 

Hakem heyeti tarafından ya
pılan tedkiklerde hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 529 
ncu maddesi hükmü müstesna 
olmak üzere tahkime müteallik 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 7 — Adliye encüme
ninin 7 nci maddesi aynen. 
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MADDE 8 — Santraller, kok, sömikok, bri
ket fabrikaları gibi tesisatın ve bunlarm tefer
ruat ve müştemilâtının, meskenlerin ve içti
maî tesisatın ve bunlara müteferri menkullerin 
bu günkü defter kıymetleri alınır. Defterlerde 
kıymeti hazırası mukayyed olmayan tesisat 
için takdir tarihindeki tesis veyahud satm 
alınma fiatinden normal amortismanlar çıka
rılmak veya tesisatın bakım vaziyetleri ve bu 
günkü halleri nazara almak suretile kıymet tak
dir olunur. 

MADDE 9 — Depo ve mağazalarda mevcud 
yedek alât ve malzemeye fatura bedelleri üzerin
den, direk stoklarına takdir tarihindeki piyasa
ya göre, kömür stoklama kezalik takdir tari
hindeki fob hamule fiatları ve stok mahalli ile 
fob arasındaki rüsum ve masraflar tenzil edil
mek suretile kıymet takdir edilir. 

MADDE 10 — Üzerlerinde icar veya intifa 
hakkı teessüs etmiş olan madenlerin de kıymet
leri kezalik 7, 8, ve 9 ncu maddeler mucibince 
takdir olunur. Şu kadar ki, takdir edilen kıy-

MADDE 8 — Santrallar, kok sömikok, bri
ket fabrikaları gibi tesisatın ve bunların tefer
ruat ve müştemilâtın m, bilûmum meskenlerin 
ve içtimaî tesisatın ve bunlara müteferri men
kullerin defter kıymetleri alınır. Defterlerde kıy
meti hazırası mukayyed olmayan tesisat için tak 
dir tarihindeki tesis veyahud satm almnta fia 
tından normal amortismanlar çıkarılmak veya 
tesisatın bakım vaziyetleri ve bu günkü halleri 
nazara almmak suretile krymet takdir olunur. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 10 
aynen. 

Hükümetin 10 ncu maddesi 
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MADDE 8 — Santrallar, 
kok, sömikok, briket fabrika
ları gibi tesisatın ve bunlarm 
teferruat ve müştemilâtının, 
bilûmum meskenlerin ve içtimaî 
tesisatın ve bunlara müteferri 
menkullerin defter kıymetleri 
alınır. Defterlerde kıymeti 
hazırası mukayyed olmayan ve
ya defter kıymetleri vaziyetle-
rile nisbetsiz derecede yüksek 
görünen tesisat için takdir ta
rihindeki tesis veyahud satın 
alınma fiatmdan normal amor
tismanlar çıkarılmak veya tesi
satın bakım vaziyetleri ve bu 
günkü halleri nazara alınmak 
suretile kıymet takdir olunur. 

MADDE 9 — Depo ve 
zalarda mevcud yedek alât ve 
malzemeye fatura bedelleri üze
rinden, direk stoklarına tak
dir tarihindeki piyasaya göre 
kıymet takdir edilir. 

MADDE 10 — Üzerinde icar 
veya intifa hakkı teessüs et
miş olan madenler için takdir 
edilen krymet mukavelelerinde-

Ad. E. 

muz ayma mahsus resmi nisbî 
cedvellerine esas tutulan hamule 
fiatları alınmak suretile tesbit 
olunur. İkinci ve üçüncü fık
ralar mucibince tesbit edilmiş 
senelik kârın yedi misli madene 
kıymet olarak kabul olunur. 

Madenin ömrü yirmi seneden 
az olduğu takdirde kıymet; ye
rine göre ikinci veya üçüncü 
fıkralar mucibince tesbit oluna
cak safî kâr ve amortismanlar 
yekûnu, yüzde 14 iskonto had
di ve madenin devamı müddeti 
üzerinden hesab olunacak re-
sülmalden ibarettir. 

MADDE 8 — Santrallar, kok, 
sömikok, briket fabrikaları gi
bi tesisatın ve bunların tefer
ruat ve müştemilâtının, bilû
mum meskenlerin ve içtimaî te
sisatın ve bunlara müteferri 
menkullerin kıymetlerinin tes-
bitinde defter kıymetleri esas 
tutulur, 

Defterlerde kıymeti hazırası 
mukayyed olmayan veya defter 
kıymetleri vaziyetlerile nisbet
siz derecede yüksek görünen te
sisat için takdir tarihindeki te
sis veyahud satın alınma fiatm
dan normal amortismanlar çı
karılmak veya tesisatın bakım 
vaziyetleri ve bu günkü halle
ri nazara alınmak suretile kıy
met takdir olunur. 

MADDE 9 — Depo ve mağa
zalarda mevcud yedek alât ve 
malzemeye faturaya müstenid 
maliyet fiatları üzerinden, direk 
sütoklarına takdir tarihindeki 
piyasaya göre kıymet takdir 
edilir. 

MADDE 10 — Üzerinde icar 
veya .intifa hakkı teessüs etmiş 
olan madenler için ,takdir edi
len kıymetten, hilâfına muka-

B. E. 

MADDE 8 — Adliye encüme
ninin 8 nci maddesi aynen. 

MADDE 9 — Adliye encüme
ninin 9 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Adliye encü
meninin 10 ncu maddesi aynen. 
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metten mağaza mevcudlarma ve stok halindeki 
işletme malzemesine karşılık teşkil eden kısmı 
tamamen müstecirlere aid olmak üzere bakiyyesi 
mukavelelerdeki esaslar dairesinde imal ruhsat 
tezkeresi sahiblerile müstecirler arasında intifa 
hakkı sahiblerinin hakları da nazara alınmak su-
retile taksim edilir. 

MADDE 11 — Takdir edilecek kıymetler her 
sene bütçeye konacak tahsisata müsteniden on 
senede ve on müsavi taksitte hak sahihlerine 
ödenir, ve bu kıymetler işletme idaresinin ser
mayesine ilâve edilir. 

Tutarı birinci fıkrada yazılı kıymetlerle fa
izleri baliğini tecavüz etmemek üzere bono ihra
cına Maliye vekili mezundur. 

MADDE 12 — Ereğli kömürleri işletme ida
resinin çalışması için lüzumlu olduğu îktısad ve
kâletince tasdik edilen arazi ve binalardan eş
hasa aid olanlar 2497 numaralı kanun hüküm
leri dairesinde istimlâk edilir. 

Hazineye aid bina ve arazi Maliye ve İktisad 
vekâletlerile Ereğli kömürleri işletmesi idaresi 
tarafından intihab edilecek birer kişiden mü-
rekkeb üç kişilik komisyon tarafından takdir 

Ik, E. 

MADDE 11 — Takdir edilecek kıymetler her 
sene bütçeye konulacak tahsisata müsteniden 
on senede ve on müsavi taksitte hak sahihlerine 
ödenir ve bu kıymetler işletme idaresinin ser
mayesine ilâve edilir. Şu kadar ki ilk takdirin 
onda biri peşin olarak tesviye olunur. 

Tutarı birinci fıkrada yazılı kıymetlerle yüz
de beş hesabile faizleri baliğini tecavüz etmemek 
üzere bono ihracma Maliye vekili mezundur. 

MADDE 12 — Ereğli kömürleri işletme ida
resinin çalışması için lüzumlu olduğu Iktısad 
vekâletince tasdik edilen arazi ve binalardan 
eşhasa aid olanlar 3710 numaralı kanun hüküm
leri dairesinde istimlâk edilir. 

Hazineye aid bina ve arazi Maliye ve Iktı
sad vekâletlerile Ereğli kömürleri işletmesi 
idaresi tarafından intihab edilecek birer kişi
den mürskkeb komisyon tarafından takdir edi-
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ki esaslar dairesinde imar ruh
sat tezkeresi sahiblerile müste-
cirler ve intifa hakkı sahihleri 
arasmda taksim edilir. 

MADDE 11 — Takdir edile
cek kıymetler, işletme idaresi
nin sermayesine ilâve olunur ve 
mukabillerinde hak sahihlerine 
Hazinece % 5 faizli bono ve
rilir. 

Bu bonolar takdir muamele
sini takib eden malî sene ihti
dasından itibaren Maliye vekâ
leti bütçesine konacak tahsisat
la on sene içinde ve on müsavi 
taksitle itfa oıunur. 

MADDE 12 — İktısad encü
meninin 12 nci maddesi aynen 

Ad. E. 

yelelerinde sarahat olmadıkça 
mağaza mevcudlarile ve stok 
halindeki işletme malzemesine 
karşılık teşkil eden kısmı müs-
tecire aid olmak üzere bakiyesi 
mukavelelerindeki esaslar dai
resinde imtiyaz veya imal ruh
sat tezkeresi sahiblerile müste-
cirler ve intifa hakkı sahihleri 
arasında taksim edilir. 

MADDE 11 — Dokuzuncu 
maddede yazılı eşya bedelleri 
kıymet takdiri muamelesinin 
katğileşmesini müteakib peşin 
olarak ödenir. 

Birinci fıkra haricinde tak
dir edilecek kıymetler muka
bilinde hak sahihlerine Hazine
ce % 5 faizle bono verilir. Fa
iz, dördüncü maddede yazılı va-
zıyed tarihinden itibaren hesab-
lanır. Takdir edilecek kıymet
lerin itiraz edilmeyen kısmına 
aid bonolar altıncı madde hük
müne tevfikan yapılacak itiraz 
neticesi beklenmeksizin derhal 
verilir. 

Bonolar takdir muamelesini 
tokib eden malî sene ihtidasın
dan itibaren Maliye vekâleti 
bütçesine konacak tahsisatla on 
sene içinde ve on müsavi tak
sitte itfa olunur. 

Bu madde hükmüne tevfikan 
bedeli ödenecek kıymetler iş
letme idaresinin sermayesine 
ilâve edilir. 

MADDE 12 — İktısad encü
meninin 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 11 — Adliye encü
meninin 11 nci maddesi aynen. 

MADDE 12 — İktısad encü
meninin 12 nci maddesi aynen. 
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edilecek bedel mukabilinde mezkûr işletmeye 
temlik edilir. Komisyon kararları katğidir. 

MADDE 18 — Maden sütunlarından alınacak 
orman resmi îktisad ve Ziraat vekâletlerinde 
müştereken tesbit olunur. 

MADDE 14 — Bu kanunun tatbiki için ya
pılacak bilûmum nakli mülkiyet ve ferağ mua
meleleri her türlü vergi, resim ve harçtan mu
aftır. 

Evkaf idaresine tediye edilmesi icabeden 
taviz bedelleri fariğlerin hesabından mahsub 
edilmek üzere Maliye vekâleti tarafından tesviye 
edilir. 

MADDE 15 — Bu kanunun tatbikatının istil
zam edeceği masraflar Eti Bank tarafından te
min edilir. 

Ik. E. 

lecek bedel mukabilinde mezkûr işletmeye tem
lik edilir. Komisyon kararlan katğidir. 

MADDE 13 — Maden sütunlarından alına
cak orman resmi İktısad ve Ziraat vekâletle -
riııce müştereken tesbit olunur. 

MADDE 14 
aynen. 

Hükümetin 14 ncü maddesi 

MADDE 15 
aynen. 

Hükümetin 15 nci maddesi 

MADDE 16 
muteberdir. 

MADDE 17 
Vekilleri Heyet: 

Bş. V. 

— Bu kanun neşri tarihinden 

— Bu kanunun hükümleri İcra 
L tarafından icra olunur. 

20 - XII - 1939 
Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam F. Okyar N. Tınaz 
Da. V. 

F. öztrak 
Mf. V. 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkay 

Ha. V. Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Na. V. tk. V. 
A. F. Cebesoy II. Çakır 

('.!. İ. V. Zr. V. 
lî. Karadeniz M. Erkin en 

Ti. V. 
a N. Topçoğlu 

MADDE 16 
aynen. 

MADDE 17 
aynen. 

Hükümetin 16 nci maddesi 

Hükümetin 17 nci maddesi 
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MADDE İŞ — tktısad encü
meninin 13 ncü maddesi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin 14 
ncü maddesi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 15 
nci maddesi aynen 

MADDE 16 — Hükümetin 16 
nci maddesi aynen 

MADDE 17— Hükümetin 17 
nci maddesi aynen 

- 2 5 -
Ad. E. 

MADDE 13 — 3444 sayılı ka
nunun üçüncü maddesinde gös
terilen maden sütunlarına aid 
bedel tarifeleri İktısad ve Zi
raat vekâletlerince müştereken 
tesbit olunur. 

MADDE 14 — Bu kanunun 
tatbiki dolayısile yapılacak bi
lûmum nakli mülkiyet ve fe
rağ muameleleri her türlü ver
gi, resim ve harçtan muaftır. 

Bu kanun mucibince mülki
yeti naklolunacak gayri men
kullerin taviz bedelleri fariğle
re verilecek bedellerden ayrıla
rak Maliye vekâleti tarafından 
bir defada ödenir. 

MADDE 15 — Hakem ücret
leri de dahil olmak üzere bu 
kanunun tatbikatının istilzam 
edeceği masraflar Etibank ta
rafından tesviye edilir. 

MADDE 16 — Hükümetin 
16 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 13 —- Adliye encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14 — Adliye encü
meninin 14 ncü maddesi aynen. 

MADDE 15 — Hakem heye
tinin tedkik edecekleri işlerden 
dolayı ücret verilmez. Ancak 
bu tedkikatm istilzam edeceği 
zarurî masraflarile harcırahları 
ve bu kanunun tatbikatının icab 
ettireceği diğer masraflar umu
mî hükümlere göre Etibank ta
rafından tesviye edilir. 

MADDE 16 — 
teklifi aynen . 

MADDE 17 -
teklifi aynen . 

Hükümetin 

Hükümetin 

»o-« 
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S. Sayısı: IGO 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 
1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere-
sile Devlet demiryoları ve limanları işletme umum müdür
lüğü 1937 malî yılı katği hesabı hakkında kanun lâyihası ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/246.1/319) 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu. Riyaseti tezkeresi (3/246) 

30 -IV -1940 

Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat; beyannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı muhasebat reisi 
8. Oran 

Beyanname 

1 —• Teşkilâtı esasiye ve muhasebe! umumiye kanunları hükümlerine tevfikan Münakalât vekâle
tince tanzim olunarak bir nüshası Divanı muhase bata gönderilmiş olan Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1937 malî yılı katği hesabı muhasibliğin Divanca tedkik ve mu
hakemesi icra edilmiş olan idare hesabı ile karşılaş tırılarak görülen farklar ve sebebleri aid oldukları 
oedvellerde arz ve izah olunmuştur. 

2 — İdarenin 1937 bütçe kanununun beşinci maddesinde gösterilen hizmetlerin ifası için icrasına 
salâhiyet verilen 4 milyon liralık istikrazın akdine lüzum hissedilmeksizin bu hizmetlerin normal va
ridat ile idare olunduğu anlaşılmış olmakla mezkûr madde ile ifasına lüzum gösterilen irad ve tahsi
sat kaydi muamelesine ihtiyaç kalmamıştır. 

3 — Bütçe kanununun 6 ncı maddesinde 1937 senesi nakdî muamelâtının tedviri ve 600 000 lira
ya kadar kömür, 1 000 000 liraya kadar malzeme ve ahşab travers stokları yapmak için kısa vade
li istikraz akdine ve bono ihracına dair olan salâhiyet istimal edilmeyerek idarenin normal varidatı 
ile 1 454 758 lira 40 kuruşluk malzeme ve 11 952 lira 77 kuruşluş kömür iddilıar olunduğu ve ahşab 
travers stokunun yapılmamış bulunduğu anlaşılmıştır. 

4 — Şark hattının sermayesi olarak tahakkuk ettirilen 6 220 493 lira 75 kuruş satın alma mu
kavelesi hükümlerine göre tesbit edilmiş bir mubayaa bedelinden ibaret olub uzunluğu 337 kilomet
reyi bulan ve mülkiyeti Devlete aid bulunan bu hat tın ancak işletme imtiyaz ve menafii ile malzeme
sinin sabit tesisat kiynıetine tekabül edebilen nuıbuyaa bedelinden başka bu günkü kıymetinin takdir 
ve tesbiti ile sermayeye ilâvesi için takdiri kıymet muamelesinin ifasına tevessül edilmiş bulunduğu 
dairesinden bildirilmiş ise de bunun bir an evvel ikmali ile sermayenin mikdarı hakikiye iblâğı şa
yanı temenni bulunmuştur. 

7. C. 
Divanı muhasebat 

8 j V 164584 
J II. 1134 
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5 — Cedvellerde yazılı meşruhat nazarı dikkate almmak şartüo hesabı kalğide gösterilen rakkartı 

larm kabule şayan bulunduğunu arzeyleriz. 

Birinci Reis D. : 1 Reisi D. : 2 Reisi D. : 3 Reisi D. : 4 Reisi . Aza 
S. Oran Faik Eke A. Yurdakul Â. Özgen V. Erinç B. Esen 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Y. Z. Aslan (!. Dincer M. Menemencioğhı R. Bakuy /. Er enli il. D emir soy 

Aza Aza Aza Aza Aza 
N. Başak E. U. Ayla F. Özbudun Z. A. Orbal M. A. Apak 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1937 mali yılı katği hesabı hakkında 
Kanun lâyihası (1/319) 

T. C. 
Başvekâlet o - Tl T •• 1940 

Karalar müdürlüğü 
Sayı : 6/925 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve linıanları işletme umum müdürlüğünün 1987 malî yılı hesabı katğisi hak
kında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 2 0 - 1 1 - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Esbabı mucibe 

Devlet demiryolları ve limanları İşletme umumî idaresinin 1042 sayılı teşkilât kanununu ta
dil eden 1488 sayılı kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre ihzarı gereken 1987 malî yılı katği 
hesabı, inşaat dairesinin .1818 sayılı kanunla Nal'ia vekâletine bağlanması dolayısile yalnız iş
letme katği hesabını ihtiva etmekte bulunmuş ve aşağıdaki kısımlardan terekküb etmiştir: 

1 - E'atği hesab kanunu projesi, 
2 - Masraf katği hesab eedveli «A cedveli», 
3 - Varidat katği hesab cedveli «B cedveli», 
4 - İdarî nakliyat hesabı, 
5 - işletme hesabı ( «A» Devlet demiryolları, «B» Bağdad şirketi j , 
6 - Kâr ve zarar hesabı, 
7 - Bilanço. 
1 — 1937 malî yılı bütçe sarfiyatı «32 309 454,72» liradır. İşbu sarfiyatın: 
a) 29 787 962,20 lirası 1937 yılı bütçesine konulan 29 870 850,--- liraya 3877 sayılı kanunla, 

verilen 1 809 750,— lira munzam tahsisatın inzimamile ceman 31 680 600 liraya baliğ olan tahsi
sata mukabil; 

b) 2 421 492,52 lirası bütçe kanununun 5 nci maddesile 4 000 000 liraya kadar verilen mezuni
yete istinaden; 

c) 100 000 lirası Havayolları Devlet işletme idaresinin 1937 malî yılı 3200 sayılı bütçe kanunu 
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mucibince; 
sarf olunmuştur. 
Masraf bütçesinin : 
a) 6 ncı faslının 5 nci mahkeme masrafları maddesinin 23 000 lira tahsisatına mukabil 1 821,90 

lira fazlasile 24 821,99 lira; • 
b) 7 nci faslının 9 ncu tahmil ve tahliye ücretleri maddesinin 203 000 lira tahsisatına mukabil 

169 880,35 lira fazlasile 372 880,35 lira; 
c) 9 ncu faslının 3 ncü reddiyat ve bilet satışı aidatı maddesine konmuş olan 400 000 lira tahsi

sata mukabil 79 653,65 lira fazlasile 479 653,65 lira; 
sarfolunmuştur. 
Konulan tahsisata nazaran sözü geçen üç maddeden yapılan ceman 251 355,99 lira fazla sarfi

yat bütçe kanununun 9 ncu maddesine istinad eder. 
Sarf olunmayan 2 143 993,79 lira tahsisatın iptali teklif olunmuştur. 
2 — Trabzon - İran hudud transit yolu otobüs, kamyon ve otomobil işletmesinin masrafları 

139 991,67 liradır. Varidatı ise: 
26 725,12 lirasıa Yolcu 
2 714,42 » Yolcu ağırlığı 

28 227,96 » Paket ve ticarî eşya 
161,48 » Muhtelif olmak üzere 

57 828,98 lira trafik hasılatı ve 3163 sayılı kanunun muvakkat 
2 nei maddesi mucibince Nafia vekâletinden alman «15 000» lira ile birlikte «72 828,98» liradır. Bu 
rakamlara göre transit işletmesinin açığı 67 162,69 liradır. 

3 — Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 1937 malî yılındaki umumî masrafı 32 309 454,72 
lira ve umumî varidatı da 35 570 207,43 lira tutmuştur. 

Bu rakamlara göre varidat fazlası 3 260 752,71 liraya baliğ olmuştur. 
4 — Bağdad kısmı masrafı ise 1 645 980,22 liraya ve varidatı da 2 549 680,95 liraya baliğ ol

muş ve 506 sayılı kanunun 7 nci maddesine tevfikan Bağdad demiryolları şirketi hesabı zimmet ve 
matlubun a naklolun muştur. 

Bu münakaleden sonra işletme masrafı 25 776 608,67 lira ve mubayaa taksitlerile birlikte 
30 663 474,50 lira; işletme varidatı de 33 020 526,48 lira olarak tesbit edilmiş ve bilançoya bağlı 
işletme hesabı bu rakamlara göre tanzim olunmuştur. 

Bağdad kısmı masraf ve varidatı hariç olmak üzere tanzim olunan işletme hesabına nazaran va
ridat fazlası «2 357 051,98» liradır. 

Bütçe kanununun 5 nci ve 6 ncı maddelerile yapılmasına mezuniyet verilen hizmetler, istikraz 
salâhiyeti kullanılmadan normal varidatla ifasına imkân hâsıl olduğundan yukarıda varidat fazlası 
olarak gösterilen 2 357 051,98 lira kâr ve zarar hesabına naklolunmuştur. 

5 - 1937 malî yılı işletme emsali 
Masraf Varidat Emsal 

işletmeler 27 422 588,89 35 570 207,43 77,09 
Mubayaa taksitleri 4 886 865,83 — _ 

32 309 454,72 35 570 207,43 90,83 

Beher 100 lira varidata mukabil yapılan masrafı gösteren işletme emsali yukarıda görüldüğü 
üzere mubayaa taksiti hariç olmak üzere 77,09 ve mubayaa taksitile birlikte 90,83 tür. 

6 —• 1938 yılma devreden kâr ve zarar hesabı zimmet, bakiyesi 32 874 987,82 liraya baliğ ol
muştur. Bakiyenin bu mikdara yükselmesi 1042 sayılı teşkilât kanununun 47, 49 ve 50 nci mad-
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deleri mucibince itfa ve teedid sermayelerinin kâr ve zarar hesabı zimmetine kaydedilmek sureti]e 
tahakkuk ettirilmelerinden ileri gelmiştir. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
D. M. Encümeni 

Esas No. 1/319, 3/246 
Karar No. 39 

20 - V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Devlet' demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı kat-
ğisi hakkında Başvekilliğin 5 - I I I - 1940 tarihli 
ve 6/925 sayılı tezkeresi ile teklif olunan kanun 
lâyihası Divanı muhasebat riyasetinin 30 nisan 
1940 tarih ve 164584/1134 sayılı tezkeresile gön
derilen mutabakat beyannamesi Divanı muha
sebat reisi Seyfi Oranın ve idarenin Maliye ve 
muhasebe işleri reisi Vehbi Çökerin huzurlarile 
tedkik ve müzakere olundu. 

1 — Hesabı katğinin muhassasat cedvelinde 
yazılı tahsisat ile tediyatın Divanı muhasebatça 
tesbit olunan mikdara uygun olduğu görülerek 
kabul edilmiştir. 

2 — Hesabı katğinin varidat cedvelinde ya
zılı tahsilatın Divanı muhasebatça tesbit edilen 
mikdara nazaran 2422,85 lira noksan olduğu gö
rülmüş ve bu da bütçeye aid bir varidatın ida
rece varidat hesabı yerine kâr ve zarar hesabına 
kaydedilmesinden ileri geldiği anlaşılmış ve bu 
sebeble idarenin varidatı 2422,85 lira fazlasile 
33 022 979,33 lira olarak kabul edilmiştir. 

3 — 1483 numaralı kanunun 12 nci maddesi 
mucibince hesabı katğiye eklenen cedvellerden iş-N 

letme hesabına aid cedvelde Bağdad kısmı masrafı 
olarak tahakkuk eden 1 645 980,22 lira ve mezkûr 
hattın varidatı olarak tahakuk eden 2 549 690,95 
lira 506 numaralı kanunu tadil eden 1483 numa
ralı kanunun 17 nci maddesi mucibince Bağdad 
şirketini temsil eden hesabın zimmet ve matlubu
na münakalesinden sonra işletmenin hakikî mas
rafı 30 663 474,50 lira varidatı da 33 020 556,48 
lira olarak yazılı olduğu görülmüş ise de ikinci 
maddedeki izahata göre işletme varidatı olarak 
kaydedilmesi lâzımgelen 2422 lira 85 kuruştan 
başka idarece muhtelif hasılat olarak irad kay
dedilen paralarla bakımı işletme idaresine dev

redilen hatların noksanlarının ikim; i i için 1937 
senesinde ikmali nevakıs namile umumî muvaze
neden alman paralardan Bağdad hattına hisse 
ifraz edilmemesi icab ederken bu m em balardan 
elde edilen hasılattan mezkûr hatta ayrılmış olan 
ceman 85 652,09 liranın da işletme varidatına 
götürülmesi icabettiğinden ve bu takdirde de ida
renin işletme varidatının 88 074,94 lira tezayüd 
edeceği anlaşıldığından işletme varidatı 88 074,94 
lira fazlasile 33 108 631,42 lira ve biunetiee kâ
rı da 2 445 126,92 lira olarak kabul edilmiştir. 

4 — 1937 senesinde yapıldığı gibi idarenin 
işletmeler üzerine taksimatlı olarak tertibedil-
miş olan masraf katği hesab cedveilerinde Umum 
müdürlük ve Merkez başlığı altında gösterilen 
sarfiyat yekûnunun idarenin müşterek masrafı 
telâkki edilib bundan mubayaa taksiti ile mevcud 
olduğu takdirde inşaata taallûk eden sarfiyatın 
tenzilinden sonra kalacak bakiyeden Bağdad hat
tına hisse tefrik edilmesi lâzımgelirken 1929 -
1936 senelerinde bu esasa muhalif olarak kaimi 
edilmiş olan bir formüle istinaden hisse tefriki 
cihetine gidildiği anlaşılmış ve yapılan tedkikat 
sonunda bu formüle tevfikan hisse tefriki neti
cesi olarak mezkûr hatta müşterek masraftan 
1 058 271,82 lira noksan hisse ayrıldığı teayyün 
etmiş olduğundan bu para ile 1930 senesinde ya
pılan ve ahiren icra edilen inceleme sonunda ka
bule lâyık bir ieabe istinad etmediği anlaşılan 
tashihi hesab dolayısile mezkûr şirketin matlu
buna geçirilmiş olan 152 465,04 liranın ve bir de 
3 ncü maddede sözü geçen 85 652,09 lira ile ke-
zalik muhtelif hasılattan ve ikmali nevakıs namı 
ile alman paradan 1936 malî senesinde ayrılmış 
olan hisseyi teşkil eden 52 351,88 liranın Bağdad 
hattı hesabı carisine zimmet kaydi suretile vazi
yeti hesabiyenin İslahı cihetine gidilmesi lâzım-
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geleceği kararlaştırılmıştır. 
5 — Beyannamenin 2 ve 3 ncü fıkralarında 

yazılı muamele ve hareket tarzları hakkında ka
rar ittihazına mahal görülmemiş ve 4 ncü fık
rasında yazılı temenniye Encümenimizce de iş
tirak edilmiştir. 

Divanı M. E. Reisi M, M. Kâtib 
Niğde Çanakkale Kastamonu 

Faik Soylu R. Bulayırlı H. Dicle 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî 
idaresinin 1937 malî yılı katği hesab kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresinin 1937 malî yılı 
masrafı bağlı «A» cedvelinde gösterildiği üzere 
«32 309 454,72» liradır. 

MADDE 2 — Sözü geçen idarenin aynı yıl 
varidatı bağlı «B» cedvelinde gösterildiği üzere 
«35 570 207,43» liradır. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunmayıp 
«A» cedvelinin aid olduğu sütununda gösteri
len «2 143 993,79» lira tahsisat bakiyesi iptal 
olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

20 - 11-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

Afyon K. 
Cemal Akçın 

Bolu 
E. Yerlikaya 
Kastamonu 

Nuri Tamaç 

Sivas 
M. Gürleyük 

Balıkesir 
JET. Şeremetli 

Burdur 
M. Sanlı 

Mâraş 

Öolu 
Cemil özçağlar 

Erzurum 
N. Dundu 

Ordu -
M. Erten Ahmed İhsan Tokgöz 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRÎŞI 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1937 malı yılı hesabı katği kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1937 malî yılı 
masarifi bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 
32 309 454 lira 72 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen Umum müdürlüğün 
ayni yü tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösteril
diği üzere 35 572 630 lira 28 kuruştur. 

MADDE 3 •— Muhassasattan 1937 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 2 143 993 lira 79 ku
ruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Münakalât vekilleri memurdur. 
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A - CEDVELİ 

F. Muhassasatın nevi 

O 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

10 

17 

18 

F. M. 

Ücret ve yevmiyeler 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Devir ve teftiş harcırahı 
İdare teşkilâtına dahil memur ve müs
tahdemlere yardım 
İdare masrafları 
İşletme masrafları 
Mütenevvi masraflar 
Borçlar 
Tesisat ve tevsiat masrafları 
Sigorta ücret ve sermayesi 
Tekaüd, dul ve yetim maaşları 
Mubayaa olunan hat ve limanların sene
lik faiz ve itfa karşılıkları ve sair mas
raflar 
3071 numaralı kanunun 2 nci maddesi 
mucibince Sivas cer atelyesi tezgâh ve 
sair tesisatı masrafı 
Trabzon - İran hudud transit yolu oto
büs, kamyon ve otomobil işletmesi mas
rafları 
Ecnebi misafirlere mahsus servis vagonu 
bedeli 
171.5 numaralı kanunini 8 nci maddesi 
mucibince Cumhuriyet Merkez bankası
na verilecek itfa karşılığı 
Bakımı idareye devredilen hatların nok
sanlarının ikmali masrafı 
Ankara gar binası inşaatının ikmali ile 
tesisat ve tezyinatı 
Sivas atelyesi inşaatının ikmali ile tesisat 
ve iltisak yolları masrafı 
Geyve - Vezirhan arasındaki 57 kilomet
relik hattın tecdidi masrafı 
Hat tevsiatı ile muhtelif istasyon binala
rı ve hangar ve ambar inşaatı masrafı 
Vagon ve rotatifkar makineleri ve tez
gâh mubayaası masrafı 
Havayolları Devlet işletme idaresine yar
dım 

Muhassasat 
Lira K. 

7 917 990 
16 600 
55 700 

.102 200 

Sarfiyat 
Lira K. 

7 081 902 27 
10 527 13 
48 040 94 
09 033 04 

İptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

934 025 9.12 043 08 
1 218 525 99 1 130 443 26 

13 207 510 35 13 191 075 45 
238 500 
531 153 05 
978 000 
02 000 
l 800 

4 975 909 

500 000 

271 881 

80 000 

295 751 

148 137 28 
480 904 36 
843 884 25 
02 000 

780 84 

4 880 805 83 

43 975 57 

139 991 07 

0 

295 751 

830 087 73 
6 072 87 
7 059 00 
32 500 90 

22 581 32 
82 082 73 
75 834 90 
90 302 72 
50 249 29 
134 115 75 

0 
1 073 10 

89 043 17 

450 024 43 

131 889 33 

80 000 

0 

483 750 

440 938 

073 500 

941 884 

358 787 

376 

100 000 

55 

05 

23 

25 

44 

434 799 

440 938 

(573 500 

941 884 

358 787 

370 

100 000 

03 

55 

05 

23 

25 

44 

48 950 37 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Yekûn 34 453 448 51 32 309 454 72 2 143 993 79 
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B - CEDVELİ 

M. Varidatın nevi 

Dem iryolları hasılatı 
Yolcu 
Yolcu ağırlığı 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Muhammenat 
Lira K. 

8 328 750 
205 000 
461 750 

1 100 750 
17 610 000 

750 000 

28 456 250 

Tahsilat 
Lira K. 

Liman ve rıhtım ve iskeleler hasılatı 
Haydarpaşa liman ve rıhtımı 
Derince limanı 
İskeleler 

Fasıl yekûnu 

Sıhhiye tevkif atı 
Mütenevvi hasılat 
İstimalden ıskat edilen vagon, lokomotif ve hurda demir
ler satışı 
Memurlardan alınacak tahsil ücreti 
Çıraklardan alınacak pansiyon ücreti 
İdareye aid binalardan alınacak icar bedeli 
1 haziran 1912 tarihli titlâf namesine tevfikan İzmir li
man idaresinden senevi maktu an alınacak bedel 
Faiz 

Fasıl yekûnu 

Trabzon - İran hudud transit yolu otobüs, kamyon ve 
otomobil işletmesi hasılatı 
Bakımı işletmeye devredilmiş hatlardaki noksanlar be
dellerine mahsuben umumî muvazeneden alman 

600 000 
150 000 

50 000 

800 000 

220 000 

5 000 
2 500 

20 000 
35 000 

7 500 
50 000 

120 000 

274 600 

9 779 566 18 
246 914 66 
502 066 53 

1 401 236 34 
20 411 373 16 

1 079 455 24 

33 420 612 11 

791 616 33 
175 221 05 
82 855 36 

1 049 692 74 

266 298 99 

14 515 14 
3 353 63 

196 38 
111 632 38 

0 
149 749 93 

279 447 46 

72 828 98 

483 750 

Umumî yekûn 29 870 850 35 572 630 28 
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S. Sayısı: |6I 
Muamele vergisi hakkında kanun lâyihası ve İktısad, Güm 

rük ve İnhisarla, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/340) 

T. C. 
Başvekâlet 20 - III - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
' Sayı : 6/1214 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muamele vergisi kanunile ek ve tadillerinin tatbikat vaziyetlerini tamamen şümul sahasına alacak 
ve vergi kontrolünü müsmir ve müessir kılmak ve verginin müsmiriyetini tezyid etmek üzere Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 19 - I I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Şimdiye kadar tedvin edilmiş olan muamele vergisi kanunlarımız üzerinde bir takım tadiller ya
pılmış ve vergi tatbikatının İslahı yolunda bir çok tedbirler ittihaz edilmiş olmakla beraber, bu vergi 
matlup olan mütekâmil şeklini henüz alamamış, iktisadî hayat üzerindeki farklı tesirleri tamamen 
izale edilerek, randımanı da normal ve hakikî seviyesine yükseltilememiş bulunmaktadır. 

Bu noktai nazardan; tekniği, şümulü ve tesirleri itibarile vasıtalı vergilerimizin mihverini teşkil 
eden ve teğmin ettiği varidatın mikdarı itibarile gittikçe ehemmiyet iktisab eden muamele vergisinin, 
mevzu ve şümul sahasının genişliğile mûtenasib ve iktisadî hayatımızın hususiyet ve ilerileyişlerine 

uygun mütekâmil bir şekle ifrağ edilmesinde katği bir zaruret vardır. 
Yeni prensiplerden hareket edildiği, bilhassa mTLlî endüstrimizin ve ticarî hayatımızın bu günkü 

hususiyet ve icablarma intibak edildiği takdirde bu verginin tatbikat bakımından çok müsbet bir 
hale getirileceği ve iş hayatının genislemesile mûtenasib olacak surette varidatında da bir tezayüd 
teğmin edilmiş olacağı şüphesizdir. 

Bu itibarla bu vergiye, malî bünyemize ve memleketimizin iktisadî şartlarına en uygun şek
lin verilebilmesi için, lâyihanın hazırlanmasında bir çok cihetlerden tamamile yeni esas ve pren
siplere istinad edilmiş, bu suretle vasıtalı vergiler sahasında memleketimize has, bir « ana kanun » 
un tedvini gayesi istihdaf edilmiştir. 

Lâyihada muamele vergisi üç büyük gruba ayrılarak mütalea edilmiştir : 
1 - İmalât 'muamele vergisi, 
2 - Banka - sigortalar muamele vergisi, 
3 - îdhalât muamele vergisi. 
Verginin bu suretle üç gruba ayrılmasının sebebi, muamele vergisinin bu üç iktisadî faaliyet sa

hasında gerek vergi esasları, gerekse vergi tekniği bakımından biri birinden tamamile ayrılmış bu-
lunmasmdandır. 



Filhakika mahiyetleri tamamile değişik olan muamelâtın, kanunun bir ve ayni fasıl ve maddeleri 
içerisine sıkıştırılması vuzuhu ihlâl etmesi ve tatbikatta da bir takım müşkülât tevlidine saik 
olması bakımından mahzurludur. 

Diğer taraftan mamul mevaddan toplu olarak alınacak vergide, « ehiffres d'affaires » şeklinde 
olan esas muamele vergisi.prensiblerinden gerek nazariye gerekse tatbikat balmnlarmdaıt tamamile 
uzaklaşılmış ve bu vergiye istihsalde alman bir vergi mahiyeti verilmiştir. Bu itibarla memle
ket dahilinde imal edilen maddeelrden alınacak muamele vergisine lâyihada « Türkiyede imal edi
len maddelerden alman muamele vergisi » denilmekle bu verginin karekteri daha vazih bir surette 
ifade edilmiş ve verginin tatbik ve şümul sahası da katği olarak gösterilmiş olmaktadır. 

Lâyihanın tanziminde istinad edilen esas prensipler hakkında aşağıda izahat verilmiştir: 
İmalât muamele vergisinde mevzu : 
a) Vergi mevzuu, yani vergiyi tevlid eden hâdise, lâyihada «Türkiyede imâl edilen maddelerin 

teslimine» istinad ettirilmiş ve ayrıca «imâl» ve «teslim» mefhumları da istihdaf edilen jnaksad ve 
gayelere uygun bir şekilde tarif edilmiştir. 

Vergi mevzuunun bu suretle katği olarak çerçevelenmesinden maksad, muamele vergisi tatbika
tında ötedenberi bu noktada mevcud olan tereddüd ve ihtilâfların külliyen izalesini teğmin etmektir. 

Bu noktai nazarla imâlin tarifinde 2430 sayılı kanunda olduğu gibi, muamele vergisinin mâna 
ve mahiyetine uygun olmayan teşviki sanayi kanununun birinci maddesindeki tarife istinad edilme
miş; «imâl» mefhumu doğrudan doğruya bu verginin maksad, mahiyet ve şümulünü tazammun ve 
ifade edecek bir şekilde, mutlak ve umumî bir tarife bağlanmak; tatbikatta bir çok tereddüd ve ihti
lâflara yol açmış olan «toplu imalât» «kıymetlenme» gibi unsurlar terkedilmek suretile formüle edil
miştir. 

Vergiyi tevlid eden hâdisenin tesbitinde ikinci esas nokta vergi mevzuunun müsbet ve maddi bir 
hâdise olan «teslim» filine yani müşteriye tevdi veya irsal hâdisesine istinad ettirilmiş olfnasıdır. 

Avrupa kanunlarının ekserisinde olduğu gibi, vergi mevzuunun teslim esasına istinad ettirilme
sinde, mükellef cephesinden olduğu kadar verginin tarh ve tahakkuk formaliteleri ve bilhassa kontr >lü 
cephesinden de büyük bir fayda vardır. Mücerred bir satış akdinde satılan malın bu akidden sonıvı 
ve bazan daha evvel teslim edileceği, ve bir satışın mal teslim edilmeden de feshedilebileceği düşü
nülürse; tatbikat bakımından verginin malın doğrudan doğruya teslimi esasına istinad ettirilmesindeki 
fayda, vuzuh, gerek mükellef ve gerekse maliye için teğmin edilecek pratik kolaylıklar, kendiliğinden 
tezahür eder. 

b) «Vergiyi tevlid eden hâdise» izah edildiği şekilde teslim esasına istinad ettirilmekle beraber 
ayrıca lâyihada vergi mevzuu içerisine : 

1 - Sınaî müessese sahibinin kendi ihtiyacı için müesseseden bilâbedel mal alması, 
2 - inşaat sahihlerinin inşaat işlerinde satış ve teslim vaki olmadan kendi mamulâtmı sarf etme

leri, 
Şeklinde tatbikatta tecelli edecek hâdiseler de sarahaten alınmıştır. 
Bu suretle gittikçe genişlemek istidadını gösteren gayri tabiî muamele şekillerinin önüne geçil

mesi teğmin edildiği gibi, bilhassa teklif adaleti bakımından mevcud olan menfî bir vaziyete de 
nihayet verilmiş bulunmaktadır. 

c) Yukarıda izah edilen esaslara istinaden verginin tatbik edileceği saha, lâyihada smaj istihsal 
ve toptan ticaret sahalarını şümulüne alacak surette genişletilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle verginin en mühim ve esas yeniliği, mevzuun, yerli mamulâtm toptan ticaretine kadar 
teşmil edilmesinde temerküz etmektedir. 

Bu teşmili icabettiren başlıca sebebler şu suretle telhis olunabilir : 
1 - Malûm olduğu üzere, haddi zatinde ehiffres d'affaires şeklinde olan muamele vergisi ikti

sadî faaliyetin her safha ve kademesinden % 1 ilâ % 3 gibi cüzî bir nisbet üzerinden fakat müker
rer olarak alman bir vergidir. Bu iktisadî safhalar şematik olarak altı kısma ayrılabilir : 

1) Ham madde istihsali, , 
2) Nim mamul madde istihsali, 
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3) Nim mamulün toptan ticareti, 
4) Tam mamul istihsali, 
5) Tam mamulün toptan ticareti, 
6) Tam mamulün perakende ticareti. 
Bu altı safhadan veyahud muameleden ayrı ayrı alınacak yerde, iktisadî hayatı bir takım for

maliteler altında fazla tazyik etmemek, ve cibayet ve kontrolünü daha basitleştirmek gayesile, ver
giyi iktisadî faaliyetin muayyen bazı safhalarına irca etme ve toplu olarak evvelden alma esasına 
müstenid bulunan muamele verggisinin bu günkü şekli ilmî ve pratik bakımdan en mütekâmil bir 
şekildir. 

Memleketimizde 1341 senesinde umumî istihlâk verggisi kanunu ile yapılan ve müsbet bir netice 
vermemiş olan bir tecrübeden sonra verginin toplu olarak muayyen bir iktisadî safhaya ircaı esası 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu iktisadî safha; şimdiye kadar tedvin edilmiş olan muamele vergisi 
kanunlarile münhasıran « sınaî istihsal » yani tam mamul mevaddm sınaî müesseselerden satıldığı 
safhadan ibaret kalmıştır. 

Verginin tarhına esas olacak safhanın tayininde bir takım münakaşalar cereyan etmekte ve bil
farz verginin toplu olarak sadece ham maddelerle nim mamul maddelerin istihsaline ve idha-
lâta teşmili ileri sürülmektedir. Halbuki, umumiyet itibarile kabul edildiiğ üzere, muamele ver
gisinin toptan alınacağı safhanın, istihlâke en yakın olan bir noktasında teessüs ettirilmesinde 
gerek mükellef ve gerekse vergi adaleti ve vergi tekniği bakımından katği bir zaruret verdir. 
Ancak verginin bilfarz tam mamulün perakende ticaretine yani doğrudan doğruya müstehlik
lere vaki satışlara teşmilinde pratik bir takim müşkülât bulunduğu cihetle, verginin tatbik 
edileceği sahanın bundan daha evvel gelen iktisadî faaliyet sahalarına ircaı şüphesiz faydalı 
olacaktır. Bittabi bu safhalar da tam mamulün imali ve bunu takib eden tam mamulün toptan 
ticaret sahaları olabilir. 

Bizde olduğu gibi her ne kadar nim mamul maddeler tenzilâtı yapılmak suretile verginin 
doğrudan doğruya tam mamulün sınaî müesseseden vaki satışlarından alınması usulü mükellefle
rin mahdud bulunması itibarile en sade ve pratik gibi görünen bir sistem ise de, bu usul filiyatta 
tam ve mutlak olarak işleyeni emekte ve iktisadî hayatımız üzerinde menfi tesirler yapmakta, 
gayri tbii hareketlere sebebiyet, vermekte, ve vergi randmanınm iş hacmi ve sınaî faaliyetimi
zin inkişafile mütenasib olarak artmasına mâni olmaktadır. 

Bunun sebebleri şu suretle hulâsa edilebilir: 
Malûm olduğu üzere, muamele vergisi (ad valorem) yani kıymet esasına müstenid bulunan 

vasıtalı bir vergidir. Verginin toplu bir nisbet üzerinden muayyen bir kıymete istinad ettiril
mesi, bu kıymetin mümkün mertebe istikrarlı ve doğru bir kıymet olmasını icabettirir. Hal
buki sınaî müessesenin satış kıymetinde, bilhassa memleketimizde, bu istikrar mevcud değildir. 

Zira; 
1 — Bir malın imali ile istihlâki arasında mesafe uzundur. îmal ile istihlâk arasına giren 

saha, muvazaa, sipekülâsyon ve kaçakçılığa en ziyade müsaid olan toptan ticaret sahasıdır. 
2 - Bizde hususî sanayi büyük bir kısmı itibarile doğrudan doğruya ticaretten gelmekte ve ti

carete sıkı bir surette bağlı bulunmaktadır. Memleketimizdeki hususî fabrikaların bir çoğu, eskiden 
ayni malların idhalâtı ile iştigal eden toptancı tacirler tarafından tesis edilmiş ve işletilmekte bu
lunmuştur. Bu itibarla sınaî müesseseye ve bunun imalât ve.muafrıelâtma tamamen hâkim olan top
tancı tacirin kendisidir. Sınaî müessese ile toptancı tacir arasındaki ayrılık, zahirî bir ayrılık olub 
bir muvazaadan ibarettir. 

3 - Bir sınaî müessese, işinin tabiî ve ticarî bir icabı olarak satışlarını hususî bir satış servisi, 
satış bürosu marifetile tedvir edecek yerde ayni işıi görmek üzere ekseriyetle bir yazıhaneden ibaret 
bulunan ve şeklen müstakil görünen bir ticarethane ile bağlanmakta ve satışlarını kamilen, yahud 
ekseriyeti itibarile bu kanaldan geçirmektedir. 

tşte bu vaziyetlerin neticesi olarak « sınaî müessese toptancı tacir » kombinezonu şeklinde sınaî 
istihsalin birbirine merbut bulunan imal ve satış cebheleri gayri tabiî bir surette yekdiğerinden ay-
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rılabilmekte ve bu suretle sınaî müesseselerin muamele ve kazanç vergilerine esas olacak muamelâtının 
kıymet itibarile gayri hakikî, dahilî ve nâzım bir takım fiatlar üzerinden cereyan etmesi ve hatta 
kemiyet itibarile de kolaylıkla gizlenmesi mümkün olabilmektedir. 

Bu vaziyeti kolaylaştıran âmillerden başlıcası vergi bakımından defter tutmak ve vesaik kullan
mak mecburiyetinde olan sınaî müesseselerin karşısında bunların toptan ve tek alıcısı vaziyetinde 
olan şahıslar veya ticarethanelerin bu mecburiyetten vareste bulunmaları ve bu itibarla « sınaî mü
essese - toptancı tacir » kombinezonu sayesinde sınaî müessese faaliyetinin satışa taallûk eden ticarî 
kısmının gizi eneb ilmesidir. 

Bazı maddelerde istihlâk vergisi ile beraber yürüyen muamele vergisi gibi nisbeti yüksek toplu 
bir vergide « sınaî müessese - toptancı tacir » kombinezonu müesseselere ehemmiyetli mikdarda hu
susî menfaatler teğmin edebilecek mahiyettedir. Maliye cebhesinden muamele vergisinin kontrolün
de ıslahat yapıldığı nisbette bu yakalanması gayetle güç ve hatta ekseriyetle muhal olan satış 
kombinezonları vüsat ve ehemmiyet kesbetmektedir. Bunun neticesinde, bittabi Hazinenin önüne' 
geçilemeyen zararından ayrı olarak, umumiyyetle iktisadî hayatımız müteessir olmakjta, teessüs ve 
inkişaf halinde bulunan millî endüstrimizin bünyesi de sarsılmaktadır. L 

Bilhassa bu kombinezonlu yollardan giden ve gidemeyen müesseseler arasında bu vaziyet, norma} 
ve dürüst çalışan veya çalışmak mecburiyetinde olan müesseselerin aleyhine ve zararına tecelli et
mektedir. 

2 - Yerli mamulâtm satışına inhisar eden toptan ticaretin, iktisadî hayatımızda oynadığı rol 
büyük bir ehemmiyet kesbetmiştir. Millî sanayiimizin inkişafı ve idhalâtm azalması neticesinde mem
leketimiz iş hacminin büyük bir kısmı bu sahaya intikal etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan toptan 
ticaret müesseseleri ayni zamanda kendi işlerinin tabiî ve mutlak bir /icabı olarak defter tutmak, sa
tışlarını vesaika istinad ettirmek suretile vergi formalitelerine bağlanmakla, kendilerf için gayri ka
bili tahammül olan bir külfet karşısında bırakılmış olmayacaklardır. 

Bu mülâhazalarla toptancı tiearethaııeleı mükellefiyet sahasına alınırken, sınaî müessese - top
tancı tacir kombinezonunun başka bir şekilde tezahür etmesini önlemek maksadile bir nevi top
tancı tacir vaziyetinde bulunan müteahhidlerle sınaî müesseselerin toptancı şube ve satış mağa
zaları ayni esaslar dahilinde vergiye tâbi tutulduğu gibi bütün bu birinci el toptancılardan muba
yaa suretile satış yapan ikinci el toptancıların da yine mubayaa ve satış fiat farkı üzerinden mü
kellef tutulmaları muvafık görülmüş ve bu suretle sınaî müesseseleri, normal satış yollarından ayrıl
mağa sevketmeğe müsaid bulunan vasıtaların tamamen ortadan kaldırılması maksadı istihdaf 
olunmuştur. 

Verginin toptan ticaret sahasına teşmili hususunda lâyihada istinad edilmiş bulunan sistemin 
ana hatları şu noktalarda hulâsa edilebilir: 

I - Vergiye, nim ve tam mamul maddelerin sınaî müesseselerden satışları ile bu maddelerin top
tancı tacirler tarafından satışlara tâbi tutulmaktadır. 

Toplu muamele vergisi bu maddelerin toptan satış kıymetleri üzerinden yalnız % 10 nisbe-t 

tinde alınacak, bu kıymetlerden, toptan satış kıymetine dahil bulunan ve evvelce üzerinden vergi 
alınmış olan mubayaa kıymetleri, sınaî müesseselerde (maddei ibtidaiye tenzilâtı) ve toptancılarda 
(alım - satım fiat farkı) esasına müsteniden indirilecektir. 

Bu uslu sayesinde mamul bir maddenin toptan satış kıymeti üzerinden binnetice yalnız % 10*" 
vergi alınmış olacaktır. Şu halde toptancı tacir alıp sattığı yerli mamulâtm ancak alım, satım 
kıymeti arasındaki fark üzerinden vergi ödemek mecburiyetinde bırakılmaktadır. Normal olarak 
toptan ticarette alım ile satım arasındaki kıymet fazlalığı % 5 nisbetinde kabul edilirse, muvazaasız 
ve dürüst çalışan bir toptancı tacir sattığı bir inalın satış kıymetine yüzde yirmi nisbetinde cüzî 
bir fark ilâve etmekle iktifa etmiş olacaktır. Bu fark ise toptancının muamelâtı üzerinde en ufak 
bir tesir yapacak mahiyet ve ehemmiyet arzetmekten uzaktır. 

Ancak verginin nisbet ve mikdarı muvazaalı çalışan veya spekülâsyon yapan tacirlerin muame
lâtından tahassül edecek gayri tabiî farklarda 1abiî ve haklı olarak fazlalaşacaktır. 

ü - Yukarıki izahattan anlaşılacağı üzere verginin, satış kıymeti içerisinde mutlak olarak devre-
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dilmesi imkânı mevcuddur. Maamafih nazarîolarak verginin bazı ahvalde mutlak şekilde devre-
dilemiyeceği kabul edilse bile, bu vaziyet dahi toptan ticaret sahasında her hangi bir tesir yapa
cak bir mahiyet iktisab edemez. Zira evvelâ, toptancı tacirlerin iş sahasındaki bu günkü mevkileri 
ve işlerinin hacim ve mahiyeti, bunların muamelâtına normal olarak gayetle cüzî bir kısmı isabet 
edecek olan muamele vergisini doğrudan doğruya tediye etmeğe müsaid olduğu gibi esasen bu ta
cirler bir kaçı müstesna, iradı gayri safi üzerinden maktu kazanç vergisine tâbi olduklarından, filen 
iş hacimlerile mütenasib hiç bir vergi ödememektedirler. 

III - Muamele vergisinin toptan ticaret sahasına teşmili yani verginin toptan satış kıymetine 
ircaı yerli mamulât fiatlarının yükselmesine ve dolayısile hayat pahalılığına sebebiyet vermiye-
cektir. Çünkü bir malın fabrika satış kıymetile toptan satış kıymeti arasında tahassül edecek ve 
vergiye matrah teşkil edecek olan fark normal şerait dahilinde % 5 üzerinden hesab edilirse bu 
% 5 üzerinden alınacak muamele vergisinin bu malın toptan satış kıymeti üzerinde ancak yüz
de yarım kadar bir tesiri olacaktır. Aynı malın ikinci el toptoncıya da geçtiğini farzedersek bu 
tesir nihayet yüzde birden fazla bulunmıyacaktır. Diğer taraftan bir , malın toptan satış kıy-. 
meti ile, perakende yani istihlâk kıymeti arasında vergi matrahı haricinde kalacak olan ve nor
mal olarak % 20 nisbetiııde hesab edilen bir kıymet farkı mevcud olduğuna göre, toptancı ta
cirden alınacak olan verginin, malın istihlâk kıymeti üzerindeki tesiri 1/5 nisbetinde daha az, 
yani yüzde 0,4 den ve ikinci el toptancıdan da geçmesi halinde yüzde 0,77 den yani yüz kuruşta 
otuz paradan ibaret bulunacaktır. Bunun, mamul maddenin fiatmı yükselttirecek, ve istihlâki 
üzerinde müessir olabilecek yeni bir vergi yükü teşkil etmiyeceği bedihidir. 

Şu halde muamele vergisi toptan satış kıymetine irca edilmekle bu günkü vaziyete nazaran 
mamulâtın istihlâk kıymetlerinde filen kabili ihmal olmayan bir değişiklik husule gelmiye-
c ektir. 

IV - Perakendeci tacirler vergğinin tatbik sahası haricinde bırakılmıştır. Filiyatta bunlarla 
sınaî müesseseler arasında muvazaa ve vergi kaçakçılığına müstenid bir rabıta teessüs edememektedir. 
Bununla beraber perakende satışların vergi mevzuu haricinde bırakılmasından bilistifade haki-
katta sınaî müesseslerin satış şube veya teşkilâtından ibaret olan ve sermayeleri sınaî müessese-, 
lerce teğmin edilen bir takim şirketlerin veya ticarethanelerin ı>erakendeci şekli altında zuhu
runa meydan verilmemek üzere sınaî müesseselerin veya bu müesseselere imalât yaptıran top
tancı ticarethanelerin sermayelerile veya bunların şerik ve akrabaları ve memur ve müstahdem
leri vasıtasile kurulacak şirketlerin ve perakende satış mağaza ve şubelerinin de mubayaa ve satış 
fiatları arasındaki fark % 20 den fazla olduğu takdirde fazlası üzerinden vergiye tâbi tutulması 
derpiş edilmek suretile bu yüzden vukuu melhuz suiistimallerin de bertaraf edilmesine itina olun
muştur. 

Hulâsa muamele vergisinin toptan ticaret sahasına teşmili yani vargi matrahının (toptan satış 
kıymeti) olarak alınması halinde: 

A - Muvazaaların ve gayritabiî bir surette vücud bulan ve gittikçe genişlemek istidadını göste
ren (sınaî müessese - toptancı tacir) kombinezonunun önüne geçilmesi, 

B - Bu kombinezonlara müsteniden vaki olan kemiyet ve bilhassa kıymet kaçakçılıklarının ken
diliğinden ve külliyen ortadan kaldırılması, 

C - Bu sayede verginin hakikî bir muameleye müsteniden ve nisbeten müstakar bir kıymet üze
rinden seyyanen alınması, 

D - Verginin, muamelâtın piyasa kıymetleri üzerinde farklı tesir yapmasına mâni olunarak, 
açık veya muvazaalı vergi kaçakçılıkları yüzünden yapılabilen gayri meşru rekabetlerin millî sana

yiimiz üzerindeki menfi ve tahribkâr tesirlerinin izale edilebilmesi, 
E - Vergi varidatının, muhtelif şekillerdeki kaçakçılıkların önlenmesi suretile fazlalaştırılması 

ve ayni zamanda verginin tibayet edildiği sahanın normal haddine göre genişletilmesi suretile, nis-
bet tezyid edilmeden ve mamul maddelerin istihlâk fiatları filen pahalılaştırılmadan bu varidatta 
effektif bir tezayüdün dahi teğmin edilmesi kabil olacaktır. 
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tnıalât vergisinde istisnalar : 
İstisnalar lâyihada iki büyük grupta mütalea edilmiş objektif ve sübjektif muafiyetler şeklinde 

olarak ayrı ayrı nazarı itibare alınmak suretile eski kanunların tatbikatında bir birine karışmakta 
olan, ve bu bakımdan yanlış telâkki ve içtihadlara meydan veren muafiyet şekillerine katği bir ma
hiyet verilmek istenilmiştir. 

Mamul maddenin bizatihi kendisine muzaf olan ve nerede, ne şekilde imal edilirse edilsin vergi
den istisnaiyeti tazammun eden objektif muafiyetler üzerinde yeniden durulmuş ve bunların muafi
yeti muayyen esas ve maksadlara istinad ettirilmiştir. 

Doğrudan doğruya müesseseye matuf olan sübjektif muafiyetler meyanma, vergi bakımından 
kavranması müşkül ve hatta imkânsız olan ve vergi yüküne ve formalitelerine bünyeleri icabı müte
hammil bulunmayan « küçük sanat » müesseseleri, ev sanatları, köy değirmenleri de idhal edilmiştir. 

.Muamele vergisi tatbikatının en müşkül taraflarından birisini teşkil eden « küçük sanatlar » 
muafiyeti üzerinde bilhassa durulmuştur. Küçük sanatlar muafiyeti için şimdiye kadar muhtelif 
kanunlarla kabul edilmiş olan evvelâ (5 beygir - 10 amele) bilâhare (yalnız 10 amele) ve yalnız 10 
amele ile bazı sanatlar da (5 beygir - 10 amele) istihsal kapasitesine müstenid muafiyet ölçüleri
nin, memleketimizin sınaî bünyesine katiyen uygun olmadığı ve muamele vergisi gibi nisbeti yük
sek bir vergide bu mahiyetteki kıstasların bir çok sanayi branşlarında tahribkâr ve geriletici tesir
ler yaptığı ve bu yüzden bazı ufak sanayiin tabiî inkişaflarına engel teşkil edecek ve buna mukabil 
büyük ve orta cesamette olan bir çok fabrikaların muvazaalı yollardan imalâtını parçalamasına se
bebiyet verecek mahiyette okluğu görüldüğü cihetle, bu vaziyetin önüne geçilmek istenilmiştir. 

Bu itibarla, çıkarılan istatistiklere ve bu sahadaki vergi tatbikatından elde edilen netayice 
istinad edilmek ve verginin bu muafiyet d olayı sile sinaî hayatımız üzerindeki , tesirleri göz 
önünde tutulmak suretile memleketimizin sınaî bünye ve seviyesine en uygun olacak bir tarzda 
küçük sanayiin karekteri araştırılmış ve' bu suretle bu sanayide muafiyet kıstasları, 

1 - 'El işçiliğinin hâkim bulunacağı hususnî bir faaliyet tarzının, 
2 - Umumiyetle (2 beygir - 3 işçi) ve toprak sanayiinde (yalnız 3 işçi) lik istihasl kapasite

sinin, tahakkuk etmesine istinad ettirilmiştir. 
Bu çerçevenin içerisine dahil bulunmakla beraber, yaptıkları işin mahiyeti itibarile, küçük 

sanatlar meyanında mütalea' edilmesi doğru görülemeyen tarak gibi plâstik eşya, kundura kalıbı, 
kadın, ayakkabı ökçesi, ve markalı şişe ve kutular içerisinde satılan boyalar, cila ve çivitler ve 
imalâtın parçalanmasına müsaid olub bu itibarla kalitenin düşürülmesine sebebiyet verebilecek 
olan debağlanmış derilerin imal işleri «Küçük sanatlar • muafiyetinin» dışında bırakılmış yani 
mutlak olarak vergiye tâbi tutulmuştur. 

Küçük sanatlar muafiyetinin tatbikini müşkilâtsız ve hatasız teğmin gayesile lâyihada bir de 
«Muafiyet karnesi» usulü ihdas edilmektedir. Bu usulle, şimdiye kadar olduğu gibi vergi mua
fiyeti dahiline girib girmediklerinin takdir ve tayini, müesseselerin kanaatlarma bırakılma-
makta ve muafiyetin tamamile Maliyenin kontrolüne müsteniden müesseselere izafesi teğmin edilerek 
hem Hazine zararına, ve hem de kendilerini piskolojik sebeblerle ve şahsî telâkkilerle muafiyet haddi 
dahilinde görmeğe mütemayil bulunan ve bu sebeble sonradan cezalı olarak birikmiş bir vergi ödemek 
mecburiyetinde kalacak olan bir çok mükelleflerin de müşkül vaziyetlere düşmesine imkân bırakıl
mamış bulunmaktadır. 

İmalât muamele vergisinde matrah : 
Lâyihada vergiye matrah olarak nim mamul maddeden başlıyarak toptan satışa kadar hakikî 

satış bedelleri yani, satıcı ile alıcı arasında takarrür ve teessüs eden piyasa kıymetleri esas ittihaz 
edilmiştir. 

Ancak, ücretle yaptırılan imalâtta, dahilî istihlâkatta inşaatta, kullanılan mamulâtta, satış ma
ğazalarına veya komisyonculara yapılan satışlarda bu hakikî satış bedelleri tezahür etmediğinden ver
giye matrah ittihaz edilmesi iktiza, eden fiatların sırf muamele vergisi bakımından mütalea edilmesi 
icabetmektedir. Bu itibarla hakikî satış bedellerinin yanında birde «emsal satış bedeli» şeklinde bir 
matrah meydana gelmektedir. "E evvel ki kanunlarda bu «emsal satış bedelleri» üzerinde lâyik olduğu 
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ehemmiyetle durulmadığı cihetle, tatbikatta bir çok müşkülâtla karşılaşılmış ve mükelleflerle ihtilâf
lara düşülmüştür. Lâyihada bu vaziyet göz önünde tutularak bir sınaî müessesenin kendi satışları 
üzerinden hesablanan emsal kıymetleri ve bir müessesenin maliyet hesablarma müstenid satış kıy
metleri, emsal satış kıymetlerinin tayin ve tesbit edilmesi için esas ittihaz edilmiş ve bunların ayrı 
ayrı tarzları ve tatbik şekil ve sahaları açık olarak gösterilmiştir. 

Tarh ve tahakkuk formaliteleri: 
Halen meri olan kanunda olduğu gibi bu formaliteler iki esasa istinad ettirilmiş ve tarhiyatın, 

büyük sınaî müesseselerle toptancılarda mükellefler tarafından verilecek beyannamelere müsteni
den ve beş beygir 10 amele istihsal kapasitesine kadar olan orta ve ufak sınaî müesseselerde ise 
resen takdir heyetlerince tayin edilen senelik matrahlar üzerinden icrası kabul edilmiştir. 

Ancak, bu iki usul de lâyihada daha katği ve vazıh şekillere ifrağ edilmek üzere ıslah edildik
ten başka verginin bünyesinde yapılan değişikliklere de intibak ettirilmiştir. Bu meyanda götürü 
verginin takdir ve tayininde istinad edilecek olan ölçü ve karineler tesbit edilmiş, toptancı tacirler 
için de senelik beyanname usulü kabul edilmiştir. 

Toptancı tacirleri senelik beyanname üzerinden teklif etmenin sebebleri, bu sahada vergi tatbi
katını basit ve umumî muhasebe tarzlarına uydurmak ve'yeniden mükellefiyete girecek olan top
tancı tacirleri vergi formalitelerile sıkmamak gayesine matuftur. 

Mükelleflerin mecburiyetleri: 
Muamele vergisi kanunlarında verginin tahakkuk ve kontrolüne esas teşkil eden kayidlere mü

teallik mecburiyetler natamam ve sathî bırakılmış olduğundan, bu yüzden tahakkuk ve kontrol iş
lerinde büyük müşkülât tahaddüs etmekte, hattâ bir çok ahvalde esaslı ve sıhhatli vergi kontrolleri 
yapılması, mümkün olamamakta ve mükelleflerin de bu yüzden formalite hatalarına düşerek müş
kül vaziyetlere girdikleri görülmektedir. 

Muamele vergisi gibi şümullü bir vergide verginin tahakkuk ve kontrolüne esas olacak defter, 
vesika ve bunların tutulma ve kayid şekillerinin muayyen presiblerden gidilerek kanunda tasrih 
edilmesindeki zaruret aşikârdır. Bu itibarla, lâyihada mükelleflerin tutacakları defterler ve kulla
nacakları vesikalar hakkındaki mecburiyetler tesbit edilirken, bu defter ve vesikaların ticarî ve sı
naî bakımdan da müesseseler için lüzumlu ve faydalı olmalarına ve kayid şekillerinin, işletmenin 
icablarıua ve muhasebe kaidelerine uygun bulunmasına bilhassa dikkat edilmiştir. Böylelikle vergi 
formalitelerile ticarî icablar arasmda bir ahenk teğmin edilmiş, tahakkuk ve kontrol işlerinin mü
esseselerin muhasebelerine dahil bulunacak olan muntazam ve irtibatlı defter ve kayidler üzerin
den yürütülmesi imkân dahiline girmiş olacaktır. 

Sınaî müesseselere, toptancı tacirlere ve mükellef olmayıp ta sınaî müesseselere, ibtidaî madde 
satan müesseselere lâyihada tesbit edilen bazı defterleri tutmak mecburiyeti tahmil edilmektedir. 
Bu defterler sayesinde mevaddı ibtidaiyenin mubayaasından başlanarak mevaddı mamulenin toptan 
satışına kadar olan emtia hareketlerinin ticarî esaslara ve muhasebe kaidelerine uygun bir suret
te tamamen ve muntazaman kayidlere intikal ettirilmesi ve bu kayidler üzerinden takibi mümkün 
olacaktır. 

Defter kayidlerinin evrakı müsbitesini teşkil ve bunlar arasındaki' irtibatı teğmin edecek olan 
evrak ve vesaik üzerinde de durulmuş ve bunların şekil ve mahiyetleri ayrıca tesbit edilmiştir. Bu 
evrak ve vesaika yeni olarak (yollama pusulaları) iİâve edilmiştir. Teslim esasına istinad eden mu
amele vergisine aid kuyudatın esas vesikasını teşkil edecek olan (yollama pusulası) esasen muame
lâtı muntazam olan sınaî müesseseler tarafından kendiliğinden kullanılmaktadır. Filhakika, mües
seselerden sevk ve ihraç edilecek malların muntazam bir muhasebenin icablarma ve ticarî teamülle
re göre de bir irsaliye pusulasına istinad ettirilmesinde katği bir zaruret vardır. 

Defter ve vesikaların tutuluş ve tanzim tarzları hakkında da yeni esaslar vazedilmiş ve bilhassa, 
şimdiye kadar kanunlarımızda yer almamış bulunan fakat muhasebe bakımından büyük bir ehem
miyet arzeden emtia envanterlerine aid kayidler de bir intizam ve inzibat altına alınmıştır. 

Tedkik ve kontrol: 
Hazinenin menfaati noktasından olduğu kadar dürüst mükelleflerin de menfaatnini korumak 
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bakımından vergi kaçakçılığına sureti ınutlakada mâni olunması, kontrollerin müesseseleri tazyik 
ve muamelelerini sektedar etmeyecek bir surette yapılmasının teğmin edilmesi, kontrollerin ticarî 
muamelâtın tabiî seyirlerine intibak ettirilmesi,kontrollerin mutahassıs elemanlar vasıtasile ve 
hatalara mahal verilmiyecek surette yaptırılması gibi bazı prensib ve esaslara istinaden, tedkikat 
ve kontrol işleri de, lâyihada muamele vergisinin şümul ve ehemmiyetile mütenasib olacak bir suret
te tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu gayeleri teğmin maksadile kontroller, sevkiyat ve hesab kontrolleri şeklinde iki kısma ayrıl
maktadır : 

Sevkiyat kontrolleri (Yollama puslaları) üzerinden yapılacak olan basit kontrollerdir. Vergiye 
tâbi malların sevkiyatı (yollama pusulaları) üzerinden vaki olacağı cihetle, sevkiyat kontrollerinde 
bu puslalar aranacak ve bunların defterlere geçirilip geçirilmediğine bakılacaktır. Suiniyetle meluf 
olan müesseselerin muamelâtında bu sevkiyat kontrolleri daha şiddetli bir surette tatbik edilecek ve 
hattâ bu gibi.müesseseler nezdinde daimî kontrol memurları bulundurulabilecektir. 

Hesab kontrolleri müessesenin bilûmum hesab ve muamelâtı üzerinden ve normal olarak, senede 
bir defa ve muamele vergisi hesab mutahassısları tarafından yapılacak olan etraflı ve şümullü kon
trolleridir. 

Kanunî müeyyideler : 
Muamele verggisi kanununun tam randman verebilecek şekilde tatbik edilebilmesini ve iktisadî 

hayatımız üzerindeki tesirlerinin müsavi ve farksız bir surette tecelli edebilmesini teğmin edebilmek 
için, verginin adil, vazih ve kuvvetli müeyyideler üzerine iptina ettirilmesinde zaruret vardır. Mua
mele vergisinin şimdiye kadar olan tatbikatından alman neticeler göz önünde tutularak bu müeyyi
delerin vazmda şu esaslardan hareket edilmiştir : 

1 - Mükelleflere tahmil edilen her bir mecburiyetin sarih bir müeyyidesi vardır. Böylelikle ka
nunî müeyyidelerin hâdiselere tatbikinde tereddüdlere düşülmiyeeek ve kıyas yollarından gidilmek 
mecburiyetleri ortadan kalkacaktır. 

2 - Vergi cezaları, cezayi istilzam eden ihmal veya suçun ehemmiyetile mütenasib olacaktır. Sui
niyete makrun olmayan ahvalde cezalar hafif tutulmuş buna mukabil doğrudan doğruya vergi ka
çakçılığına matuf olan hâdiselerde bu cezalar kaçakçılığın teğmin edeceği menfaatin ehemmiyetile 
mütenasib olarak şiddetlendirilmiştir. 

3 - Muamelâtın defterlere geçirilmemesi veya kısmen ketmedilmesi ve bunların adiyen veya 
defter ve vesaikin tahrifi suretile yapılması hallerinde, sınaî müesseselerin ve toptancı ticarethane
lerin muhasiblerinden veya bu vazifeyi ifa eden memurlarından da, müesseseden alınacak cezanın 
bir misli derecesinde para cezası alınması hakkında lâyihaya hüküm konulmuştur. 

Müesseslerin vergi kaçakçılığına teşebbüs etmelerinde mütenevvi muhasebe hileleri vüctıde 
getiren muhasiblerin büyük bir dahi ve tesiri ol luğu aşikârdır. Esasen muhasebe, kayıdlarını bu 
yolda hilelerle tahrif edenler mükellef müessesenin kaçakçılığına filen iştirak ve bunu teshil 
etmiş olmak bakımından böyle bir ceza müeyyidesi karşısında bulundurulması liizımgelen kim
selerdir. Bir müessesede muhasibin malûmat ve muvafakati olmaksızın muamelâtın defterlere 
geçirilmemesi veya kayıdlarm ve vesikaların tahrif edilmesi imkânsız denecek derecede müstebad 
bulunduğundan bu gibi hallerde muhasibleri de suçta müşterek saymak ve cezalandırmak çok 
yerinde bir hareket telâkki edilmiştir. 

4 — İmalât kontrolleri neticesinde randıman nisbetleri ve fire şeklinde tecelli edecek imialât 
zayiatında vergi kaçakçılığına ihtimal verdirecek normalin fevkinde nisbetler tesbit edildiği 
takdirde, bu vaziyetin tedkiki salâhiyettar bir ihtisas heyetine havale edilmesi lâyihada kabul 
edilmektedir. 

Şimdiye kadar filiyatta görülen vaziyetlere nazaran, randıman kaçakçılığı tâbir edilmesi müm
kün bulunan ve ibtidaî maddeden istihsali kabil mikdarları az, fire ve zayiatı çok göstermek 
şeklinde tecelli eden bu kaçakçılık; eşkâlinin fazlalığı ve meydana çıkarılmasındaki güçlük 
dolayisile muamele vergisinde en fazla revaç bulan ve en çok tatbik olunan bir kaçakçılık şek
lidir. Bu itibarla müesseselerde yapılacak hesab kontrollerinde, anormal fire ve zayiat mikdar-
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larına tesadüf edildiği ve müessesece bu vaziyet itminan verecek sebeblerle izah edilemediği tak
dirde vaziyetin mutahassıs bir heyet m arif etile tedkik edilmesi ve ortada bir kaçakçılık meveud 
-olduğu-bu heyetçe de kabul edilir ise ancak o takdirde müesseseye cezalı vergi tarhma gidilmesi 
muvafık görülmüş ve bu suretle imalât hesablarında tesbit edilecek anormal farklar üzerinden bazan 
mükellef, bazan Hazine aleyhine tecelli edeeek surette indi mukayese, mütalea ve görüşlere müste
niden muamele yapılmasına meydan bırakılmayarak hem mükellefler için bu hususta bir teğminat 
vüeude getirilmiş, hem de bu nevi kaçakçılıkların önlenmesine çalışılmıştır. 

Bu tedkikatı yapacak olan heyet bir ihtisas heyeti, bir vukuf ehli olmak itibarile bunların 
buldukları neticeye kaza mercilerinde itiraz edilebilmesi, sistemin faydalarım hiçe indirebilecek 
bir mahiyet arzettiği gibi teknik hususlarda ihtisas sahibi olmayan kaza mercilerince bu heyetin bul
duğu neticeleri incelemeğe maddeten imkân da bulunmadığından, bu heyetin raporlarına karşı iti
raz edildiği takdirde, yine ayni şekilde ve fakatbaşka şahıslardan teşekkül edecek ikinci bir he
yetin keyfiyeti tedkik etmesi ve bu heyetin vereceği raporun-her iki tarafça katği olması işin icabı
na en uygun bir şekil olarak kabul edilmiştir. Ancak İstanbul haricindeki vilâyetlerde bu tedkika-
tın ifası işini, resen takdir heyetlerine bırakmak zarurî bulunduğundan mezkûr mahallerde ikinci 
derece tedkik usulüne gidilememiştir. 

Tahsilat 

Yerginin tahsiline müteallik hükümler esas itibarile halen meri olanların aynıdır. Bu hüküm
ler arasına toptancı ticarethanelerden alınacak verginin tahsili hakkında icab eden hükümler ilâve 
olunmuş, yıllık götürü vergi ile resen ve ikmalen tarholunan vergilerin tahsili hakkında meri ka
nundaki hükümler kâfi derecede sarih bulunmadığından bu hükümler tavzih ve ikmal edilmiştir. 

Sınaî müesseselerin vergilerinin bu gün cari hükümlerde olduğu gibi peşin satışlar için ertesi 
ayın on beşinci o;imü akşamına kadar ve veresiye satışlarla şube ve komisyonculara gönderilen 
mallar için de daha ertesi ayın on beşinci günü akşamına kadar tahsili esası kabul edilmiştir. 

Toptancı ticarethanelerin vergisinin tahsilinin, tarh ve tahakkukunda olduğu gibi mümkün mer
tebe basit bir esasa raptı muvafık görülerek beyanname verilmesi için muayyen olan müddet zarfın
da ve bir defada tahsili için hüküm konulmuştur. Bu ticarethaneler bir senelik muamelelerinin 
neticesi üzerinden ve senede bir defa vergiye tâbi tutulduklarından, satışları sırasında vergiyi de 
satış bedeli arasında müşteriden almış bulunacakları cihetle vergilerinin sene nihayetinde ve bir de
fada tahsili kendileri için bir müşkülât tevlid edecek mahiyette görülmemiştir. 

Meri kanunda yıllık götürü verginin tahsili hakkmda meveud hüküm bütün tatbikat vaziyetle
rini ihata edecek derecede şümullü olmadığı cihetle bir az tevsi edilmiş, resen ve ikmalen yapılan 
tarhiyatta verginin tediyesi için mükelleflere münasib bir mühlet verilmesi lüzumlu görüldüğün
den, bunların da tahakkukundan itibaren bir hafta içinde ödenmesi esası konulmuştur. 

Muamele vergisi sınaî müesseselerden alınmakla beraber mahiyeti itibarile istihlâke müteveccih 
ve istihlâk üzerine mevzu bir vergi olması itibarile, vergiye mevzu teşkil eden mevaddm bu verginin 
tahsili hususunda bir teğminat mahiyetinde tutulması zaruridir. Nitekim gümrük mevzuatımız dahi, 
idhal eşyasını gümrükte alman vergilerin tahsili için teğminat hükmünde tutmuştur. Muamele ver
gisi kanununda şimdiye kadar böyle bir hüküm bulunmaması, Hazine haklarının tahsilini güçleştiren 
ve bazı hallerde büsbütün akim bırakan muvazaalara sebebiyet vermekte idi. Gerek umumî hüküm
lerimizde, gerekse gümrük mevzuatımızda yer almış olan bu kaidenin, muamele vergisi için de 
kabulü her cihetçe lüzumlu ve faydalı görüldüğünden lâyihaya bu hususta hüküm konulmuştur. 

Vergi kanunlarımızda tahsil müruru zamanı umumiyetle beş sene olarak kabul edildiği halde 
meri muamele vergisi kanununda, bu verginin hususiyeti mülâhaza edilerek müruru zaman müddeti 
o nsene olarak kabul edilmiş ise de, çok uzun olan bu müddet, filiyatta esaslı bir-fayda teğmin etme
diği gibi tahsil kayidlerinin de uzun müddet tasfiye edilememesini intaç eylemekte olduğundan, 
lâyihada tahsil müruru zamanı diğer vergilerde olduğu gibi beş seneye indirilmiştir. 

Banka ve sigorta muamele vergisi : 
Muamele vergisinin banka ve sigortalara taallûk eden kısmında verginin mevzuu iltibas ve tered-
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düdlere mahal vermeyecek surette mutlak ve umumî olarak yeniden çerçevelenmiştir. Eski kanun
larımızda vergi mevzuunun vazih olarak tesbit edilmemiş olması neticesinde banka - banker ve si
gorta şirketleri ile sonu gelmeyen ihtilâflara düşülmüş ve hatta Devlet şûrasının takarrür eden 
içtihadlarına nazaran, bankalar bilûmum muameleleri üzerinden vergiye tâbi tutulurken, işlerinin 
tabiî ve zarurî bir icbaı olarak ayni mahiyette banka muamelâtı yapan sigorta şirketleri yalnız sigor
ta primleri üzerinden vergiye tâbi tutulmuş ve banka muameleleri dolayısile mükellefiyet harici bıra
kılmışlardır. 

Banka ve sigortalarda muamele vergisinin mevzuu bu suretle umumî ve katği bir şekilde tayin ve 
tesbit edildikten sonra, vergiden muaf olan muamelât ta ayrıca tasrih edilmiştir. Bu suretle reassüraıis 
muamelâtında yalnız primlerin değil ayni zamanda reassürans muamelâtına bağlı olan komisyonların 
da sarahaten vergiden muaf tutulmasile, tatbikatta tahaddüs etmiş olan bir çok ihtilâfların ©nü alın
mış olacaktır. 

Muafiyetler meyanma yeni bir hüküm olarak ihracata aid nakliyat sigorta muameleleri de idhal 
edilmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi ihracat muamelelerine verilmiş olan muamele vergisi muafiye
tine sigortaya da şamil olmak üzere umumî bir mahiyet vermektedir. 

Banka ve sigortaların vergiler' esas itibarile aylık beyannameye müsteniden tahakkuk ettiril
mekle beraber, muamelâtı geniş ve şube'eri çok olan bankalardan takvim yılı sonu hesabı caıi muame
lelerinin beyanname müddeti içinde kapa iması mümkün olmadığını isbat edenlerin, bu muamelelerden 
mütevellid vergileri takvim yılı sonundan itibaren üç ay içinde tahakkuk ettirilebilecektir. Bu su
retle bu bakımdan büyük bankaların maruz kaldıkları müşkülât bertaraf edilmiş olacaktır. 

Banka - sigorta muamelâtında verginin nisbeti % 1/2 bir zamla % 2,5 dan % 3 çe çıkarılmıştır. 
Bu nisbet kambiyo muamelâtında, bu muamelâtın mahiyetleri icabı olarak satılan kambiyonun tutarı 
üzerinden on binde bir olarak maktuan hesab edilecektir. Bu suretle kambiyo muamelâtında satış esa
sının almmasile, karşılıklı alım - satımlar ve arbitrajlar şeklinde tezahür eden kambiyo mua
melâtı yüzünden mükerrer hesablara ve tatbikatta bankalarla Maliye arasında ihtilâflara sebebi
yet veren bir vaziyet de islâh edilmiş olacaktır. 

îdhalât muamele vergisi 

Türkiyeye idhal edilen mamul maddelerden gümrüklerde alman muamele vergisi hakkında 
meri kanunda mevcud esaslar umumiyet itibarile muhafaza edilmiş ve yalnız gümrük resminin 
tahakkuk ve tahsilinde cari usullerle hem ahenk olması vergi tekniği bakımından zarurî görü
len hallerde, lâyihaya bu ahengi teğmin edecek hükümler konulmuştur. 

îdhalât maddelerine aid vergi muafiyetleri, tarife tekniğine uygun bir şekilde tertib edil
miş, tarh ve tahakkuk muamelelerine aid hükümlerde zorluk ihdas eden, kayıdlar kaldırılmış, 
mükellef ve idare için verginin kolayca tarh ve tahsilini teğmin edecek hükümler konulmuştur. 

îdhalât muamele vergisinde yapılan en mühim yenilik, idhalât ticaretile iştigal eden! toptan
cıların da dahilî toptancılar gibi muamele vergisine tâbi tutulmalarıdır. Dahilî toptancılar böyle 
bir vergiye tâbi tutuldukları halde idhalâtcılarm bundan hariç kalması teklif müsavatı bakı
mından caiz bulunmadığı cihetle, idhalâtcılarm ayni mükellefiyete tâbi kılınması zarurî gö
rülmüştür. 

îdhalâtçılardan alınacak verginin tarh ve tahsili de dahilî toptancılarda olduğu gibi senede 
bir defa ve alış bedellerile satış bedelleri arasındaki fark üzerine istinad ettirilmiş ve ayni hü
kümlere tâbi tutulmuştur. Bu mükellefler, kazanç vergilerini beyanname usulile vermekte ve 
defter de tutmakta oldukları cihetle bu mükellefiyetle kendilerine bir külfet tahmil edilmiş olma
maktadır. Verginin satış fiatı içindeki nisbeti, dahilî toptancılar da olduğundan farklı bulunmadığı 
cihetle, istihlâki tahdid etmesi mevzubahs olamıyacağı gibi devredilememesi ihtimali de varid görül
memiştir. 
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Muvakkat hükümler 

Yeni kanunun meriyete girmesi halinde, elyevm vergiye tâbi buİunan bir kısım mükellefler vergi
den muaf vaziyete geçeceği gibi, bir kısım sınaî müesseselerle toptancı ticarethaneler de mükellefiyet 
mevzuuna gireceklerdir. Bu itibarla yeniden mükellefiyete gireceklerin vaziyetlerinin tayini ve ka
nunun meriyete girdiği tarihte mevcud stoklar hakkında yapılması lâzımgelen muamelelerle eski 
kanunun meriyeti zamanında tarhedilmiş veya o zamanki hükümlere göre tarhı muktazi bulunmuş 
olan vergilerin hangi hükümlere tâbi olacağı hakkında da ahkâm vazı lüzumlu bulunduğundan bu 
hususları tanzim etmek üzere lâyihaya bazı muvakkat hükümler de dercedilmiştir. 

Yeniden mükellefiyete girecek müesseselerin ellerinde mevcud stokların mükellefiyet haricinde 
bırakılması, onlara açıktan bir menfaat teğmin edeceği gibi verginin cibayet ve kontrolü hususun
da da, önlenmesi mümkün olmayan sui istimallere yol açacağından iltizam edilmemiş ve kanunun me
riyete girdiği tarihte mevcud stokların bir envanteri yapılarak defterlere geçirilmesinde ve mükelle
fiyete başlangıç teşkil etmesinde katği zaruret bulunduğundan bu ciheti teğmin edecek hükümler 
konulmuştur. 

Yeni kanunla muafiyete girecek olan küçük sanat müesseselerinin vaziyetlerinin de maliye teşki
lâtı tarafından yapılacak yoklama ile tesbit olunarak kanunî şeraiti haiz olanlara muafiyet karnesi 
verilmesi ve yoklamada görülemiyenlerin müracaatını teğmin etmek üzere, yoklamanın hitamında 
keyfiyetin ilânile maliye dairesine müracaat için kendilerine münasib bir mühlet bırakılması ve ka
nunda derpiş edilen müeyyidelerin bu müddet geçtikten sonra tatbiki cihetine gidilmesi muvafık gö
rülmüştür. 

Eski kanun zamanında tarhedilmiş veya o zaman yapılmış olan muameleler üzerinden tarhedil-
mesi lâzımgelen vergilerde mükellefiyet, muafiyet, vergi nisbeti ve müruru zaman hususlarında eski 
hükümlerin cari olması, tarh, tahakkuk ve tahsil muamelelerinin yeni kanuna tâbi bulunması ve ce
zalar hakkında da mükellefin lehine olan ahkâmın tatbik edilmesi hükme bağlanmıştır. 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 30 - IV - 1940 
Esas No. 1/340 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi hakkında Maliye vekilliğin
ce hazırlanıb îcra Vekilleri Heyetince 19 - I I I -

1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan ve Başvekilliğin 20 mart 1940 tarih ve 
6/1214 sayılı tezkeresine bağlı olarak encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi Maliye vekili ve Varidat umum müdü
rü hazır olduğu halde tedkik ve müzakere edildi. 

1934 senesinde tedvin edilmiş olan muamele 
vergisi kanununda, o tarihten sonra müteaddid 
tadiller yapılmış ve bu defa esas kanun ile bu 
tadilleri daha mütekâmil ve toplu surette birleş
tiren ve tatbikattan mütevellid noksanları der
piş eden bir lâyiha teklif edilmiştir. 

Bu günkü muamele vergisinin mükellefiyet 

mevzuu başlıca üç kısım olub birincisi hariçten 
gelen mallar üzerinden gümrük resmile beraber 
alman ikincisi dahildeki sınaî müesseseler mamu-
lâtının satış bedelinden, üçüncüsü ise banka-
ve bangerler ile sigortacıların muamelelerinden 
muayyen nisbet ve formüller dahilinde alın
makta olan vergidir. 

Verilen izahata ve lâyihanın mucib sebeble-
rine nazaran yeni teklif ile bu günkü kanun ara
sında başlıca mühim fark dahildeki sınaî mü
esseselerin maddî, manevî münasebet tesis ettik
leri veya doğrudan doğruya açtıkları müessese
ler ile muvazaalı muameleler yaparak verginin 
kaçırılmasına sebebiyet verildiği iddiasile lâyi
haya konan yeni hükümler ile bu kaçakçılığa 
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mâni olunmak istenmesidir. 

Vergi ziyamın bilhassa dahildeki sjpıaî mü
esseselerin filyal şubelerile bunlardan mal alan 
toptancı satıcılar ve müteahhidler arasında vu
kua geldiği Maliyece yapılan teftişlerden elde 
edilen netayice istinaden tesbit edildiği beyanile 
bunların kârlarının da düşünülen formül ve 
nisbetlere göre muamele vergisine tâbi tutulması 
Hükümetçe muvafık görülmüş ve yeni proje bu 
esasa göre hazırlanmıştır. 

Halbuki verginin ziyama mâni olmak ıııülâ-
hazasile ileri sürülen bu mütalea; doğrudan doğ
ruya ve münhasıran kaçakçılığı mene matuf bir 
tedbir olmaktan ziyade kısmen bu kaçakçılığı 
meni kısmen de bütçe açığını kapamak mülâhaza-
sile mükellefiyet şümulünü genişletmeye doğru 
giden yeni bir teklif mevzuudur. 

Halbuki smaî müesseseler muamelâtının kıy
met bakmamdan kontrolünü teğmin maksadile 
yeni mükellefiyet mevzuuna almması teklif edilen 
bütün toptancı ticarethaneler ile müteahhidleri 
bu noktai nazardan tamamile vergi kaçakçılığı 
ile malûl gibi göstermeyi Encümenimiz yerinde 
bir teşhis olarak kabul etmemiş ve bundan dolayı
dır ki lâyihanm umumî müzakeresi sırasında alı
nacak tedbirin doğrudan doğruya kaçakçılığı me
ne matuf bir tedbir olmasını ve bütçe açığına 
karşı da bu günkü dünya buhranının devamı 
müddetine münhasır olmak üzere mevcud mua
mele vergisine yüzde bir ilâve etmek suretile çare 
bulunabileceği esasmı ileri sürmüş ise de Maliye 
vekili vergi tekniği bakımından vergi nisbetleri-
nin arttırılmasının daima riyazi bir nisbetle ne
tice vermediğini bazı ahvalde mevcud randıma
nın dahi düşmesine sebebiyet verdiği mütalea-
smda bulunmuş ve Encümenimizde memleketteki 
hayat pahalılığı üzerinde büyük tesiri olan gerek 
muamele gerek istihlâk vergilerinin; içtimaî ve 
sınaî şartları bize uygun olan diğer memleketler 
mevzuatı tedkik edilerek ileride ıslâh çareleri 
aranmak kaydile teklif edilen şekiller üzerinde 
müzakereyi kabul etmiştir. 

Smaî mamulâtm maliyetine müesseriyeti ba
kımından hayatı pahalandıran bu vergiler ise 
memlekette iştira kabiliyetini müessir surette 
azalttığından müstakbel iktisadî durumumuz nok
tasından üzerinde ehemmiyetle durulması icabe-
den bir mevzu telâkki edilmek icabeder. 

İleride yapılacak malî tekâmül ve ıslâh saf
halarında bu noktanın bilhassa esaslı bir etüde 

tâbi tutulmasını ve yeni smaî hayatına giren 
memleketimizde bilhassa iş yapma kabiliyet ve 
sahasının genişletilerek hakikî kazanç yollarının 
tevsiine imkân bahşedilmek suretile iktisadî 
inkişaftan hâsıl olacak hakikî kârların vergi mev
zuu yapılmasını Encümenimiz bu vesile ile te
menniye şayan görmüştür. 

Bilhassa sınaî hayatı yeni olan Balkan memle
ketlerinin bir çok noktai nazardan iktisadî şart
ları memleketimize uygun olduğundan bu mem
leketlerde yapılacak esaslı tedkikatm faydalı ola
cağı mülâhazasmdayız. 

Umumî cihan buhranının müessir tazyiki kar
şısında bu gün için vergi cebhesinden ıslahat va
disinde esaslı ve cezrî değişiklikler yapmanın çok 
tehlikeli neticeler doğurabileceğini Encümenimiz 
de müdrik olmakla beraber iktisadî ve smaî haya
tımızı çok yakından alâkalandıran böyle mühim 
bir vergi kanunu dolayısile ötedenberi üzerinde 
ehemmiyetle durduğu bir mütaleayı serdetmekten 
de kendini alamamıştır. 

Bununla beraber Encümenimizde güinün zaru
retlerine uyarak yaptığı uzun müzakere ve ted-
kikler neticesinde kısmen sanayi mamulâtı fiat-
larının kontrolünü teğmin kısmen de bütçeye va
ridat bulmak bakımından müteahhid ve toptancı 
ticarethanelerin ve sınaî müesseselerle bu tica
rethanelere aid filyal, şube ve satış mağazalarının 
da mükellefiyet mevzuuna alınması maksadile ha
zırlanmış olan kanun lâyihası esas itibarile kabul 
olunmuştur. 

Ancak toptancı ticarethanelerin mükellefiyet 
sahasına idhali, smaî müesseseler mamulâtmın 
kıymet bakımından kontrolünü teğmin maksadı
na müstenid bulunduğu cihetle, kanun lâyihasın
da bunların sınaî müesseselerden aldıkları mamu
lâtm alış ve satış bedelleri arasındaki farkın ta
mamını vergiye tâbi tutacak şekilde konulmuş 
olan hükmün aynen ifası hususunda Encümeni
miz, Hükümetin mütaleasma iştirak etmemiş ve 
toptan ticaret sahasında, toptancı için normal 
bir kâr ayrılmasını muvafık görmüştür. Bundan 
başka, toptancılardan mal alan ikinci el toptan
cıların da mükellefiyet sahasına idhali, hakkında 
hükmü ihtiva eden lâyihanın üçüncü maddesi 
üzerinden yapılan uzun müzakere neticesinde 
memleketimizin bir çok yerlerinde bu şekilde ya
rı toptancılar mevcud olduğu ve bunların mükel
lefiyet sahasma alınmasını, mükellefiyetin hu-
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dudunu pek çok genişleteceği cihetle muvafık gö
rülmemiş ve bunların da mükellefiyet sahasına 
alınması ile teğmin edilecek kontrolün başka bir 
yoldan istihsali mümkün bulunduğundan bu hük
mün lâyihadan çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

Mükellefiyet sahasına idhal olunacak toptancı
ların kimler olduğunu beyan eden, lâyihanın ye
dinci maddesi toptancılar, toptan veya perakende 
olarak aldığı mamulâtı umumiyet üzere mutavas
sıtlara satanlar şeklinde tarif edilmiş olub çok 
şümullü ve mutlak olan bu tarifin küçük merkez
lerdeki ticarethanelere kadar sirayet edebileceği 
ve bunların da defter tutmak mecburiyetinde ka
lacakları ve halbuki bunların büyük toptancılar 
gibi defter tutmaları mümkün görülememiş ve di
ğer taraftan umumiyet kaydi takdirî mahiyette 
bulunduğundan ileride bu yüzden ihtilâflara dü
şülmesi de melhuz olduğu cihetle toptancılık vas
fını daha iyi tebarüz ettirecek ve mükelleflerin, 
kanunun mevzuuna girib girmediklerini daha ko
lay ve amelî bir şekilde anlamağı mümkün kıla
cak tarzda toptancıların, vergiye tâbi sınaî mü
esseselerden bir takvim yılı içinde otuz bin lira
dan fazla mal alanlar veya mezkûr müesseselere 
ibtidaî madde vererek imalât yaptıranlar şeklinde 
tarif edilmesi muvafık bulunmuş ve bu toptan
cıların sınaî müesseseler haricindeki yerlerden ve 
meselâ ecnebi memleketlerden veya dahildeki ti
carethanelerden alacakları malların otuz bin li
ranın hesabına dahil edilmeyeceği tasrih olun
muştur. 

Müteahhidlerin de toptancı sayılması hakkın
da cereyan eden müzakere neticesinde inşaat mü-
teahhidlerinin teahhüdlerinde kullanmak üzere sı
naî müesseselerden alacakları veya müesseselere 
ibtidaî madde vererek yaptıracakları mamulâtm, 
satış bedellerini, inşaatın tamamına sari olan ye 
malzeme bedelile birlikte işçileri de ihti
va eden teahhüd bedelleri arasından tefrik ve ta
yin etmenin müşkülâtı ve bu yüzden tatbikatta-
zuhuru melhuz ihtilâflar nazarı dikkate alınarak 
ve lâyiha ile kazanç vergisi kanunu mucibince 
umumî, mülhak ve hususî 6ütçeli daire ve mü
esseselere karşı taahhüdlere girişen müteahhid-
ler mükellefiyet sahasına alınmış olduğu cihetle 
netice itibarile bunlardan tahsil olunacak mua
mele vergisinin ehemmiyetli bir mikdarmın yine 
Devlet bütçesine masraf şeklinde intikal edeceği 
düşünülerek inşaat müteahidlerinin, sınaî mües
seselere iptidaî madde vererek yaptıracakları ve

ya mezkûr müesseselerden mubayaa edecekleri 
mamulâtm sınaî müessesece ödenecek vergisin
den başka alış ve satış fiat farkından dolayı ay
rıca mükellefiyet sahasına alınmaması muvafık 
görülerek bu cihet de maddeye dercedilmiştir. 

Lâyihanın 89 ncu maddesile, ecnebi memleket
lerden Türkiyeye mamul madde idhal ederek sa
tan idhalâtçılar da dahilî toptancılar gibi güm
rükten idhal ettikleri mamulâtm mağazaya mal 
olduğu bedel ile satış bedeli arasındaki fark üze
rinden ve bunlardan mal alan toptancılar da alış 
ve satış fiat farkı üzerinden muamele vergisine 
tâbi tutulmuşlardır. Hükümetçe verilen izahattan 
bu mükellefiyetin dahilî mamulâtı satanlarla 
ecnebi mamulâtı satanlar arasında bir müsavat 
teğminine matuf bulunduğu anlaşılmış ve hal
buki yerli mamulâtımn himayesi bakımından 
gümrük tarifelerimizin kâfi derecede yüksek bu
lunduğu ve halihazır ticaret rejimimiz icabatı 
dolayısile idhalât emtiasının ayrıca mühim mik-
darda takas primleri ödemekte olduğu ve dahilî 
fabrikalarımızın muhtaç olduğu nim mamul mad
delerin gümrük resimlerinde geçen sene mühim 
mikdarda tenzilât yapılarak tarifelerin haddi as
gariye indirildiği nazarı itibare alınmış ve bu 

itibarla idhalât tüccarlarının böyle bir mükellefi
yete tâbi tutulmasında dahilî sanayiimizin hima
yesi bakımından bir zaruret bulunmadığı netice
sine varılmış ve kontrol bakımından bu mükelle
fiyetin tesisini icabettirecek bir vaziyet mevcud 
olmadığı anlaşılmış olduğundan bu mükellefiye
tin de lâyihadan çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

Kanun lâyihasının ana hatlarında bu esaslar 
dairesinde yapılan değişikliklere göre lâyihanın 
2, 3, 4, 7, 18,19, 23, 89 ncu maddeleri yeniden ka
leme alınmıştır. Diğer maddeler üzerinde yapı
lan değişikliklerin sebebleri de aşağıda arzedil-
miş ve lâyihanın aynen kabul edilen maddeleri 
hakkında mazbatamızda bir mütalea beyan edil
memiştir. 

Madde 5 — Bu maddede teslim filinin tari
fine müteallik ikinci ve üçüncü fıkralara malın 
mülkiyetinin diğer bir şahsa intikali ve bu şah
sa veya gösterdiği diğer bir mahalle irsali hak
kındaki hükmün daha vazıh olarak ifade edil
miş olması için (şahsî) kelimesinden evvel (ha
kikî veya hükmî) tabiri ilâve edilmiş ve malın 
doğrudan doğruya müşteriye veya göstereceği 
yere tevdii de mümkün bulunduğundan (irsal) 
kelimesinden evvel (tevdi) kaydinin de mad-
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deye derci münasib görülmüştür. 

Madde 6 — İnşaat nıüteahhidlerinin taalı-
hüdlerinde kullanmak üzere sınaî müesseseler
den aldıkları veya bu müesseselere yaptırarak 
taahüdlerinde sarf ve istihlâk eyledikleri mamu
lâtın; taahhüd bedeli içindeki kıymetini tayin 
ederek müteahhid tarafından sınaî müesseseden 
alış kıymetile taahhüd bedeli için mündemiç sa
tış kıymeti arasında vergi matrahını teşkil ede
cek olan farkın tesbitindeki müşkülât nazarı 
dikkate alınarak ve bunların sınaî müesseseler
den teslim edildiği sırada sınaî müesseselerin sa
tış bedelleri üzerinden yergileri ödeneceği de 
derpiş edilerek inşaat müteahhidleriniıı sınaî 
müesseselerden mubayaa ederek veya bu mü
esseselere yaptırarak taahhüdlerinde kullandık
ları mamulâtın bedelleri mecmuu bir senede otuz 
bin lirayı geçmiş olsa bile bunların toptancı sayıl
mamaları esası kabul edilmiş ve yedinci madde bu 
yolda kaleme alınmış olduğu cihetle hakikî ve 
hükmî şahısların bina, yol ve kanalizasyon gibi 
inşaat işlerinde taahhüdlerini ifa için kendi 
mamulâtlarmı sarf etmelerinin teslim sayılaca
ğına dair altıncı maddenin son fıkrası kal
dırılmıştır. Ancak bu fıkranın tayyı ile is
tihdaf olunan maksad sınaî müesseseden 
alış bedelile müteahhid tarafından taahhüd-
de sarfedilmek suretile satışı dolayısile alı
nan bedel arasındaki farkın mükellefiyet sa
hasından hariç kalmasını teğmin etmek olub 
yoksa bir sıanî müessese sahibinin kendi müesse
sesi nıamulâtmı velev inşaat taahhüdlerinde 
olsa dahi, bu mamulâtın vergiye tâbi olması ta
biî görüldüğünden maddenin birinci fıkrası bu 
maksada göre değiştirilmiştir. 

Madde 8 — Fil yal addedilecek müesseseleri 
beyan eden bu maddede, fi yallar daima, Ticaret 
kanununun derpiş ettiği şekillerden biri dahi
linde teşekkül etmiş bir şirket olacaklarından, 
her hangi bir iltibasa mahal kalmamak üzere, 

maddenin birinci fıkrasındaki (filyal) kelimesi 
(i'ilyal şirket) şeklinde tavzih edilmiştir. 

Madde 9 — Her nerede ve ne şekilde yapı
lırsa yapılsın vergiden muaf tutulacak olan ma-
mulâtı gösteren bu maddenin 3, 8, 9, 11, 14, 15, 
16, 19 ncu numaralarında bazı tadilât yapılmış 
ve fıkraya yeniden 24, 25, 26, ncı nuamralar ek
lenmiştir. Bu tadilâtın sebebleri şunlardır: 

3) Hükümet teklifinde havagazına taallûk 
eden bu fıkraya elektrik de ilâve edilmiştir. 

Elektrik mamul bir madde olmayıb bir kudret 
olmasına göre esasen kanunun mevzuundan ha
riç bulunmakta ise de muafiyet fıkrasında hava
gazı zikredilmiş iken elektirikten bahsedilmemesi 
ileride iltibasa mahal verebilir mahiyette görül
düğünden tavzih maksadile bu kelimenin ilâvesi 
faydalı görülmüştür. 

8) Bu fıkrada zikredilen dumbaz kelimesinin 
hava ile doldurulan dunıbazları da şümulüne 
alması tabiî olduğundan ileride tereddüde mahal 
kalmamak üzere dumbaz kelimesinden evvel (her 
nevi) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

9) Her nevi bahrî merakibde kullanılan ma
kine, motor, kazan ve teferruatına taallûk eden 
bu muafiyetin, nehir ve göllerde işleyen mera-
kibe de şamil olması maksud olub halbuki (bah
rî merakib) tâbirine nehir ve göllerde işleyen
ler giremiyeceğinden bu tâbirin yerine (su me-
rakibi) tâbiri ikame edilmiştir. 

11) Talim ve terbiyeye müteallik resim ve 
plânlar arasına maketler ilâve edilmiş ve fıkra
daki (fenne tabiri) yerine (ilme) kelimesi ko
nulmuştur. 

12) Bu fıkrada un haline getirilmeksizin ezil
miş veya kırılmış olan arpa muafiyetler arasına 
alınmış olub verilen izahata göre hayvan yemi 
olarak kullanılmasından dolayı muaf tutulmak
ta olduğu anlaşılan arpadan başka yulaf ve sa-
irenin de bu suretle ezilib kırılması mümkün bu
lunduğundan, hayvan yemi olarak un haline ge
tirilmeksizin ezilen veya kırılan diğer hububa
tın da muaf olması maksada uygun görülerek 
fıkra ona göre tadil edilmiştir. 

14,15) Ormanlarımızın harabiden vikayesi için 
her tarafta kok kömürü kullanılmasını teşvik et
mek zarurî görüldüğünden ve bu maksadla gerek 
kok kömürünü, gerek odun ve kömür sobalarını 
vergiden muaf tutmak lüzumlu bulunduğundan 
14 ve 15 nci fıkralar buna göre değiştirilmiştir; 

16) Bu fıkradaki kasket kelimesinin, fıkrada 
yazılı diğer eşya ile münasebeti görülemediğinden, 
kasket 24 numaralı bir fıkra halinde maddeye 
ilâve olunarak buradan çıkarılmıştır. 

19) Bu fıkra bazı kayid ve şartlarla tomruk
tan biçilmiş kerestelere muafiyet vermektedir. 
Tomruklar iki tarafından yontularak ve baş ve 
son tarafları düzeltilerek blok haline getirildik
ten sonra bunların bir kaç parçaya biçilmesi ha
linde verilecek olan İm muafiyetin, bu suretle 
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biçilen lataların, fıkra metninde tasrih edildiği 
veçhile boyanmış katran veya sair kimyevî mad
delere batırılmış, rendelenmiş, oluk ve lamba 
açılmış olmamak şartile, bir kaç parçaya bölün
mesi halinde de muafiyetin baki kalması, küçük 
hızarhanelerin himayesi bakımından faydalı gö
rüldüğü cihetle fıkra metninden (Tomruktan bi
çilen kereste) kaydi çıkarılarak onun yerine (bi
çilmiş kereste) tabiri konulmuştur. 

25) Memlekette yapılmakta olduğu anlaşılan 
şahmerdan için bir muafiyet hükmü konulmuş
tur. 

26) Halkın sıhhî ihtiyaçlarını teğmin eden tıb
bî ve ispençiyari müstahzar sanayiinin inkişafı
nı ve ayni zamanda ilâç mahiyetinde bulunan bu 
müstahzarların ucuz satılabilmesini teğminen bun
ların muamele vergisinden istisnası muvafık gö
rülmüş ve aneak krem, pomat, tırnak boyası ve 
mümasili tuvalet levazımının ispençiyari müstah
zar ruhsatnemesi olsa dahi, esas tuvalete taallûk 
eden ve daha ziyade lüks mahiyette bulunan me-
vaddm bu muafiyetin dışında bırakılması da ta
biî bulunmuş olduğundan bu maksadla 26 ncı 
fıkra eklenmiştir. 

Madde 10 — Bu maddenin bir ve ikinci fık
ralarında tadilât yapılmış ve maddeye yeniden 
6 numaralı bir fıkra eklenmiştir. 

1) Yerli mahsulleri tasir eden imalâthane ve 
fabrikaların muafiyetini ve eğer bunlar tasfiye 
ameliyesini de beraber yapıyorlar ise tasfiye ame
liyesinin vergiye tâbi tutulmasını istihdaf eden 
bu fıkranın müzakeresi neticesinde tasfiye mua
melesinin de vergiden muaf tutulması yerli mah
sulâtını kıymetlendirmek ve temiz yağ çıkarmak 
bakımından faydalı görüldüğünden fıkra ona gö
re değiştirilmiştir. 

2) Memleketin ihraç mahsullerini ihzar eden 
müesseselere muafiyet verilmesini mutazammm 
bulunan bu fıkrada çeltikten pirinç, imal eden 
müesseselerin muafiyet haricinde bırakılması mu
vafık olub olmayacağı müzakere edilmiş ve neti
cede ekserisi fakir halkın gıda olarak kullan
mak üzere getirdiği çeltiği işleyen su dinklerinin 
vergiden muaf tutulması ve verginin su dinkleri 
haricinde kalan fabrikalardan alınması muvafık 
görülmüş ve fıkra ona göre değiştirilmiştir. 

6) İkinci maddenin tadili sebebleri hakkında 
yukarıda verilen tafsilât sırasında arzedildiği üze
re inşaat müteahhidlerinin inşaat yerlerinde, ta-
ahhüdlerinde kullanacakları mevaddı imal et

mek maksadile vüeude getirecekleri atelyelerin 
vergiden hariç bırakılması muvafık görülmüş ve 

• aneak bu yüzden her hangi bir ketmiyata ve mu
vazaaya mahal kalmamak üzere bu muafiyetin, 
vüeude getirilen mamulâtala yalnız teahhüd işle
rinde kullanılmak ve başkalarına satılmamak ve
ya verilmemek kayıdlarile takyid edilmiştir. 

Madde 11 — Aile istihsallerini vergiden mu
af kılan bu maddede, aile efradından olmayan 
kimselerin aile birlikte çalışması halinde muafi
yetin sakıt olacağı anlaşılmakta olub memleketi
mizin küçük şehir ve kasabalarında, fakir ve ye
timlerin sanat öğretmenleri için aileler nezdinde 
çalışmaları mutad bulunduğundan ve bunların 
aile nezdinde çalışması, maksadı ihlâl edecek ma
hiyette görülmediğinden fıkraya aile efradından 
başka hariçten de beş kişiye kadar işçi alınabil
mesini mümkün kılacak kayid konulmuş ve ip ve 
urgan imalâtının hususiyeti itibarile bitişik kom
şu binalarına imalâtın sirayeti mümkün bulun
duğundan, bu halde muafiyetin sakıt olmayaca
ğını gösteren bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 12 — İki beygir ve müessese sahibi 
ile birlikte dört işçi ile çalışan küçük sanat erba
bının vergiden muaf tutulması hakkında olan bu 
maddedeki dört işçi, az görüldüğünden beşe iblâğ 
edilmiş ve maddenin B. fıkrasının sonunda pa
rantez içinde sayılan meşin ve sahtiyan imalâtile 
tepme mancılıklann, muafiyet haddi dahilinde 
muharrik kuvvet ve işçi kullanırlar ise, muafiyet
ten istifade edecekleri daha vazıh olarak yazılmış
tır. Bundan başka toprak sanayiine mensub kü
çük sanat müesseselerinin muafiyetle, 9 ncu mad
denin 22 nci fıkrasındaki tuğla ve kiremit hak
kındaki mutlak muafiyetin bertaraf olmadığını 

tavzih için ayrıca cümle ilâve edilmiştir. 
Madde 18 — Vergi matrahının sureti tayinine 

taallûk eden bu madde, kanunun 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerinde toptancılar hakkında yapılan deği
şikliğe mütenazır olarak değiştirilmiş ve toptan
cıların vergi mükellefiyetine alınması, sınaî mü
esseselerin muvazaalarını önlemek maksadına 
müstenid bulunduğundan kendilerinin normal 
kârlarının vergiye tâbi tutulması esası kabul edil
diğinden bunların vergi matrahlarından vergiye 
tâbi senelik satış yekûnlarının % .5 nisbetinde 
bir tenzilât yapılması ve bakiye kalırsa onun ver
giye tâbi tutulması muvafık görülerek madde ona 
göre yazılmıştır. 

Madde : 19 — Muamele vergisi matrahını teş-
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kil edecek olan satış bedeli erile emsal satış bedel
lerinin ve toptancı ticarethanelerle filyal, şube ve 
satış mağazalarında maliyet ve satış bedellerinin 
ne olduğunu tayin eden bu maddede, 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerde yapılan değişikliklerle mütenazır hale 
getirilmiştir. 

Madde : 20 —- Bu maddede satış bedellerin
den tenzil edilecek olan ıskontonun tevsiki mec
buriyetine dair konulmuş olan hüküm; bu tevsi
kin, müessesenin kayid ve fatura!arile yapılacağı 
suretinde tavzih edilmiştir. 

Madde : 21 — Sınaî müesseselerin vergi mat
rahlarından, evvelce ödenmiş olan muamele ver
gisini karşılamak üzere yapılacak tenzilâta mü
teallik hükmü ihtiva eden bu maddeye tenzilât 
cedveline idhal edilmediği anlaşılacak mevad için 
de tenzilât nisbeti konulacağına dair bir hüküm 
eklenmiştir. 

Madde : 23 — Sınaî müesseselerle toptancı 
ticarethane ve müteahhidi erin ve filyal, şube ve sa
tış mağazalarının verginin tarhı için verecekleri 
beyannamelerin sureti tanzimine dair olan bu 
maddede 2, 3 ve 4 ncü maddelerde yapılan deği
şikliklerle mütenazır hale konulmuştur. 

Madde : 24 — Sınaî müesseselerce satılmak 
üzere komisyonculara gönderilen mamul âtın, mües
seseden şevki sırasında emsal satış bedeli üze
rinden vergisi alınmaktadır. Mamulât bilâhare 
bu bedelden noksanına satıldığı takdirde, noksan
lığın tevsik edilmesi şartile fazla alman verginin 
iade edileceğini beyan eden bu maddeye tevsikin 
kayid ve faturalarla yapılacağı hakkında bir 
hüküm ilâvesi suretile madde tavzih edilmiştir. 

Madde : 27 ve 28 — îşçi sayısı ve muharrik 
kuvvet bakımından 12 nci maddede tayin edilen 
muafiyet haddinin dışında kalan ve muharrik 
kuvveti beş beygiri, işçi sayısı da günde onu geç
meyen küçük müesseselerin beyanname ve defter 
formalitelerinden azade tutulmasını teğmin için 
bunların muamele vergilerinin götürü olarak ta
hakkuk ettirilmesine dair olan bu maddelerde 
götürü vergi taleb eden mükelleflerin iki sene 
bu taleblerinden rücu edememeleri ve tarh olu
nacak vergiye itiraz ve temyiz talebinde bulun
maları esası lâyihaya dercedilmiş ise de encüme-
nimizce yapılan müzakere sonunda, tarholunan 
götürü vergiyi kendi işinin hacmine göre yüksek 
gören ve binaenaleyh talebinden vaz geçmek is
teyen mükelleflere bir tercih hakkı verilmesini 

(S. Say 

ve tarhedilen verigiye kanaat ctmiyenlerin, ta 
leblerinden evvel olduğu gibi beyanname usu
lünde vergi vermeyen devam edebilmeleri ve 

tarhedilen vergiyi muvafık görenlerin de artık 
bu hususla itiraz ve temyiz yollarına gitmeleri 
için. bir sebeb kalmıyacağmdan, tarh i yatın teb
liğinden itibaren bir ay içinde bileninden rücu 
ettiğini beyan etmeyen mükelleflerin, vergileri
nin katğileşmesi ve katğileşen verginin iki sene
lik bir devre için muteber olması esasları hem 
mamulâtta sürat ve vesatat teğmin etmek hemde 
mükellefler için götürü vergiyi taleb etmekle 
iki sene bu usulden dönememek, gibi bir vazı
yetle karşılaşmadan talcbleriniıı rücu imkânı 
verilmiş olmak bakımlarından daha faydalı ola
cağı neticesine varılarak 27 ve 28 nci maddeler 
bu esaslar dairesinde değiştirilmiştir. 

Madde 29, 30, 32, 36, 46 — Bu maddelerde 
sınaî müessese ve toptancı ticarethane ve müte-
ahhidler tarafından muamele vergisinin tahak
kuk ve kontrolü bakımından tutulması mecburî 
kılınmış olan hususî defterlerden maada Tica
ret kanununda, yazılı defterlerle defteri kebirde 
tutulmasını mecburî kılan hükümler bulunmakta 
olub encümenimiz mükelleflerce defter tutma
nın müşkülâtını ve memleketimizde okuma yazma 
bilenlerin henüz bütün mükelleflere defter tut
ma mecburiyetini tahmil etmek imkânını vere
cek mikdara baliğ olmamış bulunduğu nazarı 
dikkate almış ve muamele vergisi mükel
leflerinden kazanç vergisinde beyannam 
usulüne tâbi olanların esasen emezkûr ka
nun mucibince ticarî defterlerle defteri kebîr 
tutmak ve bunu salahiyetli memurlara ibraz et
mek mecburiyetinde olduklarım da derpiş etmiş 
ve bu itibarla 29, 30, 32 ve 36 nci maddelerde 
hususî vergi defterleri haricinde Ticaret kanu
nunda yazılı defterlerle defteri kebir tutulması 
mecburiyetine dair olan hükümlerin çıkarılma
sını muvafık görerek maddeleri buna göre yeni
den yazmıştır. 

Madde 31 — Bu madde ile vergiye tâbi sınaî 
müesseselerin ve toptancı ticarethanelere, sattık
ları malları müşterilere nakil ve irsal ettikleri 
sırada bir yollama pusulası tanzim edefek mal 
ile birlikte göndermek mecburiyeti tahmil edil
mektedir. Hükümetçe verilen izahatta vergiye 
tâbi maddelerin defter harici bırakılarak kaçı
rılmasını önlemek maksadile bu puslaların ih
das edilmiş olduğu ve şehir dahilinde yapılan 
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— 17 — 
mamul madde sevkıyatının gayri muayyen za
man ve mahallerde kontrol edilmesi suretile 
bu kaçakçılığın önüne geçilmek istenildiği anla
şılmıştır. Aneak böyle bir kontrol sisteminin tat
bikatta pek çok müşküllere ve devamlı ihtilâf
lara yol açacağı ve bunun ticarî muamelâtın 
sürat ve serbestisini de ihlâl edeceği ve mü
kelleflerin imal edip sattıkları mamulâtm def
ter ve faturalarile tedkik edilmesi suretile ka
çakçılığın önüne geçilmesi mümkün bulunduğu 
kanaatine varan encümenimiz, maddeden buna 
dair olan hükmün çıkarılmasını muvafık bul
muş ve faturaların malın sevkı gününde defte
re kaydedilmesi mecburiyetini bilhassa bazı 
mevsimlerde işlerin çok olduğu zamanlarda çok 

, sıkı bulunduğundan on beş gün zarfında kayde
dilmesini işin icabına daha uygun görerek mad
deyi bu esaslara göre tanzim eylemiştir. 

Madde 35 — Maliye vekâletince devamlı ola
rak kantrol memuru ikame edilerek sevkiyatm 
kontrol edilmesi lüzumlu görülen müesseseler
de bu memurlar için münasib bir çalışma odası 
tahsis olunacağına dair olan kayid, bazı küçük 
müesseselerde ayrıca oda tahsisi mümkün olamı-
yacağı nazara alınarak, münasib bir çalışma yeri 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 40 ve 72 — Vefat eden mükelleflerin 
mirasçılarına tahmil edilmiş olan vefatın Mali
yeye ihbarı ve henüz vergisi ödenmemiş mua
melelerin bildirilmesi mecburiyetinin mutlak 
olarak bırakılması ve bunun için bir aylık müd-

. det tayini muvafık görülmemiş ve kanunu me
denî hükümlerile hemahenk olarak bu mecburiye
ti mirası redcfcetmemiş olan mirasçılara tahmili 
ve bu müddetin de mirasın reddi için muayyen 
olan üç aya iblâğı suretile bu maddeler tadil edil
miştir. 

Madde : 44 — Defterlerini ve vesikalarını 
tahrif eden mükelleflerin bu tahrifin yapıldığı, 
yılın vergilerine beş kat zam icra olunacağına 
dair hüküm de, zamma tâbi tutulacak vergiler, 
muamele vergileri olmakla beraber madde mutlak 
yazılmış olduğundan ileride her hangi bir iltibasa 
mahal kalmamak üzere maddedeki (senelik ver
gilerine) tabiri (senelik muamele vergilerine) 
şeklinde tavzih olunmuştur. 

Madde : 47 — 33, 34 ve 35 nci maddelerde 
yazılı mecburiyetlere riayet etmeyen müessese
lerin bu mecburiyetleri yerine getirinceye kadar 
en büyük mülkiye âmirinin emrile kapatılması 

hakkındaki hükmün tatbiki için evvelemirde mü
esseselere en büyük mülkiye âmiri tarafından bn 
mecburiyetleri yerine getirmek üzere işin icabına 
göre münasib bir mühlet verilmesi ve bu mühle
tin hitamında dahi kanun hükümlerine riayet et
memekte İsrar edenler hakkında hükmün tatbiki 
daha faydalı olacağı düşünüldüğünden madde o 
yolda değiştirilmiştir. 

Madde : 50 — Sınaî müesseselerde yapılan 
kontrollerde, imalât randımanlarında normal nis-
betler fevkinde görülecek olan ve makul bir sebe
be istinad etmeyen randıman noksanlıklarının bir 
kaçakçılıktan mütevellid olub olmadığının vergi 
tarhından evvel tesbit edilmesi için îstanbulda 
mıntaka tktısad müdürlüğünce seçilecek bir sa
nayi müfettişliği ile Sümerbank umum müdürlü
ğünce seçilecek bir mutahassıs mühendisten ve bir 
Maliye hesab mutahassısından mürekkeb bir eh
livukuf heyeti teşkiline dair olan bu maddenin 
D. bendi üzerinde yapılan müzakere sonunda sa
nayi müfettişlerinin, bütün sanat şubelerinde ih
tisas sahibi olamayacakları nazara alınarak, mın
taka îktısad müdürlüğünce seçilecek bir sanayi 
müfettişi kaydi yerine ledelicab bu müfettişlerin 
intihab edilmelerini de selbetmiyecek surette bir 
mutahassıs zatin intihabı kaydinin konulması ve 
Sümerbank umum müdürlüğü muamele vergisile 
mükellef olan fabrikaları işleten bir müessese 
olmak itibarile bunun seçeceği azanın bitaraf te
lâkki edüemiyeeeği mülâhazasına mebni bunun 
yerine de ticaret odasından bir aza intihabı daha 
muvafık olacağı neticesine varılmış ve heyetin 
teşekkül tarzı bu şekle ifrağ edilince bunun İs
tanbul haricindeki yerlerde de seçilmesi mümkün 
bulunduğundan D. bendinin son fıkrası kaldı
rılmıştır. 

Madde : 55 — Resen takdir heyetlerine bele
diyece seçilecek azaların, belediye meclisleri mü-
nakid bulunmadığı zamanlarda, muamelenin dur
mamasını teğminen, belediye encümenleince se
çilebileceği hakkında maddeye bir kayid ilâvesi 
muvafık görülmüştür. 

Madde : 57 ve 76 — Bu maddeler, götürü 
verginin sureti tarhına dair 27 ve 28 nci madde
lerde yapılan değişiklikle mütenazır bir hale ge
tirilmiştir. 

Madde : 64 — Bu maddede ayni bankanın 
merkezile şubeleri veya muhtelif şubelerinin yek
diğerleri arasında yapılacak muamelelerin vergi
den muafiyetine dair olan bir ve iki numaralı 
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fıkralara ileride bir iltibasa mahal kalmamak üze
re bankaların tali şubeleri olan (ajans) kelimesi 
de ilâve olunmuştur. 

Madde : 67 —• Bu maddedeki kambiyo mua
meleleri tabirde kambiyo alım ve satım muamele
leri maksud bulunduğundan, madde ona göre tav
zih edilmiştir. 

Madde 68 •— Banka ve bankerlerle sigorta şir
ketlerinden alınmakta olan muamele vergisinin 
nisbeti halen meri kanun mucibince % 2,5 dan 
ibaret bulunmaktadır. Hükümetçe bu nisbet %3 e 
çıkarılmak istenilmiş ise de cereyan eden müza
kere neticesinde Encümenimiz vergiye tâbi mu
amelenin mahiyetine göre % 3 nisbetinin yüksek 
olduğu ve esasen memleketimizde oldukça yüksek 
bulunan faiz nisbetlerinin bu yüzden daha fazla 
yükselmesine de yol açacağı kanaatine varmış ve 
nisbetin % 2,5 olarak ibkasını muvafık görerek 
maddeyi buna göre değiştirmiştir. 

Madde 70 — Bu maddede (Ticaret kanunıı-
nunun emrettiği defterler) ibaresi, (Ticaret ka
nununda yazılı defterler) şeklinde değiştirilmiş
tir. 

Madde 78 — Muamele vergisinin tahakkuk 
ve tahsil müruru zamanlarını beyan eden bu mad
de ile tahakkuk müruru zamanı üç ve tahsil mü
ruru zamanı da beş sene olarak teklif edilmiş ve 
4 ncü muvakkat madde ile bu kanundan evvelki 
zamanlara aid vergiler de eski müruru zaman hü
kümleri cari olacağı hükme bağlanmıştır. Halen 
meriyette bulunan 2430 sayılı kanun mucibince; 
tahakkuk müruru zamanı üç sene olub Hükümet 
teklifinde, bu noktada bir değişiklik yapılmamış 
ise de halen on sene olan tahsil müruru zamanı 
beş sene olarak tesbit edilmiştir. 

Encümenimizde yapılan müzakere sonunda 
muamele vergisinin satış fiatlarma inzimam ede
rek müşteriye intikal ettirilen bir vergi olması 
nazarı itibare alınarak, muamele yapıldıktan uzun 
bir zaman sonra dahi verginin takibi ve mükellef
lerin malı elden çıkardıktan sonra uzun müddet 
bir vergi tarhiyatma maruz bırakılması mahzurlu 
görüldüğünden tahakkuk müruru zamanının iki 
ve tahsil müruru zamanının da dört sene olarak 
tesbiti muvafık olacağı ve bu suretle idarenin 
tedkik ve kontrol salâhiyetini daha süratle isti
male mecbur kılınmış bulunulacağı düşünülerek 
madde ona göre değiştirilmiştir. 

Madde 85 — Bu maddede zabıta memurları 
salahiyetli memurlara ieabeden yardımı yapmağa 

( S. Say] 

mecbur tutulmuş ve hilafından mesul oldukları 
zikredilmiş olub kanunun emrine riayet etmiyen-
lerin mesuliyeti tabiî bulunduğundan bunun tek
rarı zaid* görülerek bu ibare maddeden çıkarıl
mıştır. 

Madde 87 —- Üçüncü dereceye kadar akraba 
tâbiri yerine, maksud olan akrabanın maddede 
sayılması sureti!e maddenin tadili tatbikatta vu
zuh teğmin edeceği mülâhaza edilerek madde ye
niden yazılmıştır. 

Madde 89 — Bu madde ile ecnebi memleket
lerden mal idhal edenlerle bunlardan mübayaatta 
bulunan toptancıların dahilî toptancılarla müsavî 
vaziyete getirilmek üzere alış ve satış bedelleri 
arasındaki farktan muamele vergisine tâbi tu
tulması istihdaf edilmiş ise de, mazbatanın 
baş taraflarında arzolunan esbaba binaen idha-
lâtçılarm böyle bir mükellefiyete tâbi tutulma
sı muvafık görülmemiş ve bu madde yerine ,da
hilî toptancılarla müteahhidlerin ecnebi mem
leketlerden idhal ederek memleket içinde sattık
ları marmılâtın, lâyihanın birinci kısmında alış 
ve satış bedelleri arasındaki fark üzerine mev
zu bulunan vergiye tâbi olmadığını ifade ede
cek bir madde konulmuştur. 

Madde 91, 92 — Bu maddelerden idhalâtcT-
lara alış ve satış bedelleri arasındaki farktan 
tiirholnnacak verginin mükellef ile matrahını 
beyan eden hükümler, çıkarılmak suretile mad
deler yeniden yazılmıştır. 

Madde 96 -••- TCkîspere havale edilen kıymet 
ihtilâflarında her zaman Hükümet haklı olamı-
yaeağı gibi bilhassa bu günkü döviz takyidatın-
dan dolayı gümrüklerden çekilen malların kıy
metini düşük göstermekte de bir menfaat bu-
hmamıyaeağnıdan mükellef haksız çıktığı tak
dirde aradaki farkın faizi alınmakla iktifa edil
mesi icabı hale daha muvafık görülmüş ve mad
denin nihayetindeki ceza hükmü buna göre ta
dil edilmiştir. 

Madde 99 ----- îdhalâtçılara alış ve satış be
delleri arasındaki farktan tarholunacak vergi
nin tarh ve tahsili hususlarına müteallik hüküm
leri ihtiva eden bu maddeye encümenimizce ya
pılan tadile göre, lüzum kalmadığından madde 
tayyedilin iştir. 

Muvakkat madde 4 — Bu maddede yeni ka
nunun meriyete girdiği tarihten evvelki zaman
lara aid vergilerde müruru zamanın eski hüküm-
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İere tâbi bulunduğu tasrih edilmiş ise de 78 nci 
maddenin tadili hakkında yukarıda verilen iza
hatta arzedildiği üzere eneümenimizee tahak
kuk ve tahsil müruru zaman müddetleri azaltıl
mış olduğundan mükellef lehine olan bu hük
mün eski muamelelere de teşmili muadelete 
uygun görülmüş ve ancak idarenin de bu yüz
den bir emrivaki karşısında kalması da caiz 
olamıyacağmdan, kanunun meriyete girdiği ta
rihte yeni hükümlere göre müruru zaman müd
detlerini doldurmuş olan muameleler için daha 
bir senelik takib müddeti verilmesi muvafık gö
rünerek muvakkat madde bu esaslar dahilinde 
değiştirilmiştir. Bundan başka bazı mükellefler 
hakkında yapılan takibat neticesinde Devlet 
alacağının tahsilini teğmin edebilmek üzere ver
gilerinin teğminat mukabilinde taksite reptedil-
miş olduğu verilen izahtan anlaşılmış olduğun
dan katiyet kesbederek mükellefle Maliye ara
sında bilitilâf ve mevcud müruru zaman hüküm
leri nazara alınmak suretile bir tarzı tesviyeye 
bağlanmış olan Devlet alacaklarının, yeni ka
nunla müruru zaman müddetinin kısaltılmış 
olmasından bilistifade tahsilinden vazgeçilmesi 
caiz olamıyaeağı tabii bulunduğundan bu kabîl 
vergi alacakları hakkında halen meriyette bu
lunan 2430 sayılı kanundaki on senelik müru
ru zaman hükmünün cari olacağı da muvak
kat maddeye dere edilmiştir. 

Muvakkat madde 6 — Kanunun 9 ncu mad
desinin 10 ncu numarası ile vergiden muaf tutu
lan ziraatte müstamel makine ve aletlerin, cins 
ve nevileri Maliye ve Ziraat vekâletlerince tayin 
olununcaya kadar az çok bir zaman geçmesi za
rurî olub kanunun meriyete girdiği tarihte bu 
muafiyetin tatbikinde bu yüzden bir müşkülât 

hudusuna mahal kalmamak üzere gümrük tari
fesinin 664 ncü numarasının 3 ncü ihtarı muci
bince, gümrük resminden muaf ziraat aletlerini 
göstermek üzere Ziraat vekâletince tanzim edil
miş olan listenin, bu muafiyetin tatbikinde esas 
tutulması muvafık görülerek bu maksadla lâyi
haya 6 ncı bir muvakkat madde eklenmiştir. 

Madde 100 — ilga edilen kanunları tadad 
eden bu maddede, umumî mahiyette (bu kanu
na muhalif diğer bütün hükümler) in kaldırıl
mış olduğu hakkındaki ibare maddeden çıkarıl
mış ve lâyihanın 99 ncu maddesi tayyedildiğni-
den bu madde 99 ncu madde olarak ve mezkûr 
değişikliklikle kabul edilmiştir, 

(S. Say. 

Madde : 102 — Kanunda İcra Vekilleri He
yetine de vazife verilmiş olduğundan, madde ona 
göre değiştirilerek 101 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince diğer encümenlere gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

îktisad E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Niğde Afyon K. 

/ . Sabuncu Hamza Erkan 
îmzada bulunmadı. 

Ankara Bursa Denizli 
Muammer Eriş Fazlı Güleç Tahir Berkay 

îmzada bulunmadı. 

Diyarbakır Edirne Erzincan 
V. N. Sünkitay T. Göksel S. Başotaç 

Gazianteb Gümüşane İstanbul 
Nuri Pazarbaşı Edib 8. Tör A. Hamdi Denizmen 

İzmir Kars Kastamonu 
Bendi Anman K. Arıklı M. Celâl Bayar 

İzmir Eskişehir 
Bu kanunda derpiş edilen 7 sene müruru za

man müddetinin bundan evvelki muamelelerde 
tarafeyn razı olub, bir şekli tediyeye bağlanma
yan bakayaların da 7 seneyi dolduranın müruru 
zamana tâbi olması muvafıkı nisfet ve madelet 

olur zarinmdayız. 
Benal Anman Emin Sazak 

Kastamonu Edirne 
M. Celâl Bayar T. Göksel 

Afyon Karahisar 
Muamele vergisi şimdiye kadar geçirdiği on 

iki senelik tatbikat içinde bir çok tadilâta tâ
bi tutularak: 

A - îdhal sırasında hariçten gelen sınaî ma-
mulâttan, 

B - Satış esnasında yerli sınaî müessese mas-
nuatmdan, 

C - Banka ve sigorta muamelâtından alınarak 
tahsil ve cibayet olunagelmektedir. 

Elimizdeki lâyiha ile, sınaî mamulâtı satan 
toptancılara da teşmili suretile, bir derece daha 
tevsi edilmesini; tatbikattaki müşkülât ve mu
amelâttaki tasibat yüzünden muvafık bulmu
yorum. 

Yerli masnuatı satan toptancıların mükelle
fiyet içine alındıkları bir sırada, bunların, ya-

L : 161) 



bancı mümasillerini hariçten idhal edenleri mu
af tutmak, yabancı lehine ve millî sanayiimiz 
aleyhine farklı bir muamele teşkil eder. 

Müdafaasile hepimizin mükellef bulunduğu

muz ve büyük fedakârlıklarla istihsal ettiğimiz 
millî haklarla tearuz halinde bulunan bu hususa 
da muhalifim. 

îzzet Akosman 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
O. ve t. Encümeni 

Esas No. 1/340 
Karar No. 10 

2-V -1940 

Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlamb îcra Vekilleri Heyetince 19-111-1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve 
Başvekilliğin 20 mart 1940 tarih ve 6/1.214 sa
yılı tezkeresine bağlı olarak Encümenimize hava
le buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesile 
îktısad encümeni mazbatası Maliye vekâletinden 
gelen Varidat umum müdürile Gümrük ve in
hisarlar vekâletinden gönderilen memurların hu-
zurile müzakere ve tedkik olundu. 

Şimdi meri bulunan muamele vergisi kanu
nun yeniden tedvini lüzumu ve sebeblerile îktı
sad encümeninin mazbatasında tafsil olunan mü-
talea ve tedkikler üzerine yapılmış olan tadil 
teklifleri hakkında alman izahat muvafık görül
müş ve îktısad encümeninin tadilât ve tashihatı 
veçhile kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 
Yalnız verginin tarh ve tahsiline müteallik olub 
hassaten Encümenimizi alâkadar eden 91 nci mad
denin son fıkrasında; (Türkiye borsasında bulun
mayan ecnebi paraların (koro) nu tayin keyfiye
ti de Gümrük ve inhisarlar vekâletine bırakılmış 
ise de bu cihet işin gecikmesini ve bir takım mu
habereyi mucib olabileceğinden Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti ibaresi Maliye vekâleti cümlesine 

tashih olunmuştur. 
9.r) nci ıııactde de Îktısad encümeninin tadili 

veçhile kabul edilmişse de ihtilaflı matraha aid 
vergilerin teahhurundan dolayı gerek mükellef
ten gecikilerek tahsil olunan ve gerek fazla tarh 
ve tahsil olunduğu tahakkuk etmesinden dolayı 
bilâhare mükellefe reddi icab eden paralar için 
mütekabilen faiz alınması, verilmesi vergi ka
nunlarında yer almamış olduğundan bu fıkra 
kaldırılmıştır. 

Havalesi mucibince diğer encümenlere gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

G. ve î. E. Reisi 
Çorum 
/ . Eker 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Denizli 
F. A. Akça 

Kütahya 
M. Bacak 

Ordu 
H. Ekşi 

Trabzon 

M. M. 
Çorum 
1. Eker 
Çorum 

S. Köstekçioğlu 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Malatya 

0. Taner 
Seyhan 

Şemsa Işcen 
Yozgad 

Kâtib 
Diyarbakır 

Çorum 
8. Baran 

Konya 
/ . Erdal 
Mardin 

Ol. S. Düzgören 
Sinob 

H. Orucoğlu 

Da,niş Eyuboğlu Ekrem Pekel 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M . ~ * 
Adliye encümeni 

Esas No. i/340 
Karar No. 43 

Yüksek 

Muamele vergisi hakkında Maliye vekilliğince 
hazlrlanıb Başvekâletin 20 mart 1940 tarih ve 
6/1214 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunula
rak encümenimize havale Duyurulan kânun lâyi
hası ve esbabı mucibesile İktısad ve Gümrük ve 
inhisarlar encümenleri mazbataları Maliye vekâ
leti Varidat umum müdürünün huzurile tedkik 
ve müzakere olundu. 

Muhtelif tarihlerde yapılan tadillerle malî 
bünyeye ve iktisadî şartlara uygun bir hale geti-
rilmc!si istihdaf edilmiş bulunan muamele vergisi 
kanununun tatbikatını daha ziyade ıslah ve tak
viye maksadile hazırlanan yeni kanun lâyihası 
hakkında verilen izahat ve okunan mazbatalar-
daki mucib sebebler üzerine tadilâtın lüzumunu 
kabule şayan gören encümenimiz, tedkikatına İk
tısad encümeninin mazbatasını esas ittihaz ede
rek ve daha ziyade ceza müeyyidelerine aid mad
deler üzerinde tevakkuf ederek aşağıda gösterilen 
bazı değişikliklerle kanun lâyihasını kabul eyle
miştir. 

1 - 30 ncu maddenin son fıkrasında muamele 
vergisine tâbi olmamakla beraber sınaî müessese
lere devamlı surette mal satan toptancı ticaret
hanelere, vergi kontrolünü teğmin maksadile tah
mil edilen satış defteri tutmak mecburiyeti haddi 
zatinde ticarî defteri meveud olmıyanlara hasre
dilerek Ticaret kanununda yazılı yevmiye defte-
rile ayrıca defteri kebiri olan toptancı ticaretha
neler bu kayıddan vareste tutulmuş ve maddenin 
sonuna o yolda bir fıkra ilâve olunmuştur. 

2 - Defter tutmak ve ibraz etmek mecburi
yetini yerine getirmiyen toptancı ticarethane
ler hakkında tatbik edilecek cezaî hükmü gös
teren 46 nci madde metninde 30 ncu maddeye 
ilâve edilen fıkraya uygun değişiklik yapılmak
la beraber para cezasının mebdei de 200 lira ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - 4 7 nci maddedeki mühletin en büyük 
mülkiye âmiri tarafından yazılı olarak mükelle
fe tebliğ edilmesi ve mühlet bittiği halde yine 
kanun hükmüne riayet etmemiş olanların tica-

7 - V - 1M0 

rethanelerinin kapatılması keyfiyetinin' ise sulh 
mahkemesi kararma bağlanması muvafık görül
müş ve ancak bu babdaki mahkeme kararlarının 
derhal icra edilebilmeleri için katği olduğu esası 
konulmuştur. 

4 - 49 ncu maddenin (D) fıkrasında yazılı 
olduğu üzere kaçağa sarfedilmiş addolunacak 
noksan hakkındaki vergi tarhiyatma karşı tah
kim şeklinde istisnaî bir itiraz tedkik sistemi 
yerine umumiyetle resen vergi tarhiyatında ol-. 
duğu gibi alâkadarların itiraz, temyiz ve idarî 
kaza mercilerine müracaatları yolunun açık 
bulundurulması esası eneümenimizce tercihe lâ-
yik görüldüğünden (D) bendinin son fıkrası ta
mamen tayyedilmek suretile işbu kanunun 75 nci 
maddesinde yazılı hüküm dahilinde bu maksa
dın teğminine gidilmiştir ve bu tadil ile mütena
zır olmak üzere maddenin (A) bendindeki ve 
(D fıkrasmda yazılı heyetler) fıkrası da çıka
rılarak yerine (resen takdir heyeti) fıkrası ko
nulmuştur. 

5 - 5 1 nci maddede yazılı para cezasının fi
lin mahiyetine göre «elli liradan iki yüz elli li
raya kadar» şekline indirilmesi muvafık görül
müştür. 

6 - 77 nci madde Hükümetin teklifi veçhile 
ve diğer malî kanunlardaki vergilerde olduğu 
gibi tahakkuk müruru zamanı üç ve tahsil mü
ruru zamanı beş sene olmak üzere - azadan Fuad 
Sirmen ve Numan Aksoyun mevcud kanundaki 
müruru zaman müddetinin Hazine aleyhine ta
diline taraf dar olmamak itibârile muhalif reyde 
bulunmalarına karşı - ekseriyetle kabul edilmiş
tir. 

7 — 79 ncu maddede bir taraftan sır ifşası
nın ticarethaneler için haiz olduğu ehemmiyet 
diğer taraftan da tekerrür halindeki cezamın 
ebedî bir mahkûmiyet şeklindeki ağırlığı hazara 
alınarak vazife dolayisile öğrendikleri sırlan if
şa eden vazifeli memurlarla heyet ve komisyon
ların reis ve azaları hakkındaki ceza hükümleri 
maddede yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Reisliğe 
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8 — 80 nei maddede yazılı olan memurlar 

hakkında tekerrür halinde verilecek cezadan 
başka ayrıca hükmolunacak memuriyetten mah
rumiyet cezasının yukarıki maddede olduğu gi
bi beş seneye kadar muvakkat olması tensib ve 
fıkra o suretle tadil edilmiştir. 

9 — 86 ncı maddede Hükümetin teklifi esas 
itibarile kabul edilmekle beraber akrabadan mka-
sud olanın ceza kanununda olduğu gibi vuzuhla 
ifade ve tadad edilmesi muvafık görülmüş ve 
madde o suretle yazılmıştır. 

10 — Muvakkat dördüncü maddenin Iktısad 
encümenince kabul edilen metninde encümeni-
mizce yalnız müruru zamana aid hükümlerin 
tatbikatı bakımından değişiklik yapılmıştır. Bu 
kanunun neşrinden evvel başlayan tahsil müruru 
zaman müddeti yeni kanun hükümlerine tâbi 
tutulmakla beraber kanunun meriyeti tarihin
den itibaren üç sene geçmedikçe ikmal edilmiş 
sayılmıyacağı - bu müddetin beş sene olmasını 
teklif eden azadan Fuad Sirnıen ile Numan Ak-

Muamele vergisi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve 20 mart 1940 tarih ve 6/1214 sa
yılı Başvekâlet tezkeresile Yüksek Meclise arzedi-
leıı kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Iktısad, 
Gümrük ve inhisarlar, Adliye encümenleri maz-
batasile birlikte ve Varidat umum müdürü ile 
Malî tedkik heyetinden Zeki hazır bulundukları 
halde Encümenimizde müzakere ve tedkik edildi. 

Mucib sebeblerin tedkikmdan ve verilen iza
hattan anlaşıldığına göre 2430 sayılı muamele ver
gisi kanunu ile buna aid tadil ve ilâveleri tazam-
mun eden muhtelif kanunların 1934 denberi tat
bikat sahasında tebarüz eden eksik ve noksanları 
da göz önünde tutularak yeni bir muamele ver
gisi kanunu vücude getirilmesi faydalı görülmüş 
ve bu maksadla hazırlanan lâyiha Yüksek Mecli
sin tedkik ve tasvibine arzedilmiştir. 

Lâyihanın ihzarında muamele ve buna müma-

soyun muhalif reylerine karşı ekseriyetle kabul 
edilmiş ve şu kadar ki, evvelce cereyana başla
mış olan müruru zaman müddetinin hiç bir hal
de on seneyi tecavüz etmeyeceği de gösterilmiş
tir. 

Havalesi mucibince diğer encümenlere tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Adliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Çorum Trabzon Konya 

Münir Çağıl F. A. Barutçu G. Güllekin 
Antalya Balıkesir Bursa 

N. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 
Erzincan Gazianteb Hatay 
A, Frat Ö. A. Aksoy Hamdi Selçuk 

Kayseri Mardin Rize 
B. Özsoy II. Menemencioğlu ıVLazbatada yazılı 

iki noktaya mu
halifim. 

Fuad Sirmen 
Rize Sinob Zonguldak 

Dr. Saîm Ali Dilemre O. Atay Ş. Devrin 

sil vergilerin başka memleketlerdeki tatbikat ve 
tekâmülünden de istifade edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimiz Varidat bütçesinde ehemmiyetli 
bir yekûn tutan muamele vergisini, kaçakçılığa 
meydan vermemek ve tarh, tahakkuk usullerini 
ıslah etmek suretile daha verimli kılmağı istihdaf 
eden kanun lâyihasını heyeti umumiyesile müza
kere ve kabule lâyik görmüştür. 

Kanun lâyihası esas itibarile 2430, 3257 ve en 
son 3766 sayılı kanunlarla tesbit edilmiş olan 
teklif nisbetlerini ve istisnaları muhafaza et
mekte ve smaî müesseseler imalâtı kısmında 
matrahı genişletmek ve bankalarla sigortalarda 
vergi nisbetini bir mikdar arttırmak suretile 
vergi hasılatında 2 buçuk - üç milyonluk bir te-
zayüdü istihdaf etmektedir. 

Yeni tatbikatın iktisadî faaliyetler üzerinde 
inikasını gözeten İktisad encümeninin derpiş et-

Malıye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Maliye encümeni 13 - V - 1940 
Esas No. î/340 ] ' 

Karar No. 36 
Yüksek Reisliğe 
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— 23 — 
tiği mütalea ve tadillere iştirak edilmiş, güm
rükleri alâkadar eden hükümlerinde Gümrük 
ve inhisarlar encümeninin, eeza müeyyidelerin
de, Adliye encümeninin tadilleri kabul olun
muştur. 

İstisna ve muafiyetlere aid 9 ncu maddenin 
9 ncu fıkrasına tarak vapurlarından sonra du
baları, 10 ncu fıkraya ziraatte kullanılan araba 
gibi vasıtalar, 11 nci fıkraya tedris modelleri, 
12 nci fıkraya kepek ilâve edilmiştir. 

11 nci maddeye ip ve urgan imalâtında baş
kalarına aid arsalardan istifade edilebilmesi 
muafiyete halel vermiyeceğine dair bir cümle 
eklenmiştir. 

Başkaları hesabına yapılan işlerde vergi 
matrahı bu iş mukabili alınacak ücret olması 
lâzım gelen ve 18 nci maddenin D fıkrasında 
sayılan işler arasına hayvan derilerinin temiz
lenmesi ve kumaşların havalandırılması ve ko
lalanması idhal edilmiştir. 

Faturaların ve muamelelerin defterlere kay-
di için Hükümetin 32 nci maddesinde ertesi gün 
akşamına kadar, îktisad encümeni metninde 
15 günlük bir zaman bırakılmaktadır. Encüme
nimiz bu mühleti beş gün olarak tesbit için 31 
ve 32 nci maddeleri değiştirmiş ve yollama pu
sulaları hakkındaki kayidlerin bu maddelerden 
çıkarılması ile mütenazır olarak kanunî müey-

Maliye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 
20 mart 1940 tarih ve 6/1214 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan Muamele vergisi kanun 
lâyihası Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye 
ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte 
Encümenimize tevdi olunmakla Maliye vekâleti 
Varidat umum müdürü hazır olduğu halde ted-
kik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da te
barüz ettirildiği veçhile 1927 senesinden beri 
memleketimizde tatbik edilmekte olan muamele 

yideler faslında 42 nci maddeyi de düzeltmiştir. 
77 nci maddenin müzakeresinde verginin 

tarh ve tahsiline aid müruru zaman müddetleri 
hususunda Hükümetin teklifi muvafık görüle
rek Adliye encümeni gibi Hükümetin 78 nci 
maddesi 77 nci olarak kabul edilmiştir. 

Bir tertib yanlışını düzeltmek için 87 nci 
madde tekrar edilmiş ve muvakkat 5 nci mad
de mükteseb hakların mahfuziyeti tabiî bulundu
ğuna göre ve bundan evvel kazanç tadilâtı hak
kındaki kanun lâyihasında yapıldığı veçhile 
tayyedilmiştir. 

Diğer maddeler bağlı metinde gösterildiği 
üzere aynen veya encümenlerin tadilleri daire
sinde kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine gönderil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. E. Reisi M. M. Kâtib 

İstanbul Rize Malatya 
A. Bayındır K. Kamu, NasuM Baydar 
Afyon K. Diyarbakır Gazianteb 

Haydar Çerçel Zülfü Tiğrel A. Aksu 
tzmir İzmir Kayseri 

Kâmil Dursun M. R. Mimar oğlu Ö. Taşçıoğlu 
Kırklareli Kırşehir Kırşehir 
H. Kuleli t. Özkan M. Seyfeli 

Manisa Tokad Zonguldak 
F. Kurdoğlu Cemal Kovalı T. Ziya özençi 

vergisi üzerinde muhtelif kanunlarla bir takım 
tadilât ve ıslahat yapılmış olmakla beraber bu 
vergi matlub olan mütekâmil şeklini henüz ala
mamış ve sanayiimiz üzerindeki farklı tesirleri 
tamamen izale edilememiştir. Memleket sanayi
inin hemen her şubesile alâkadar bulunan ve mil
lî sanayiinin inkişafile gittikçe ehemmiyeti artan 
muamele vergisi bütçemizin, üzerinde hassasi
yetle durulması lâzımgelen en mühim bir vari
dat membamı teşkil etmektedir. Binaenaleyh şü
mul sahasının genişliği ve millî sanayi üzerindeki 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni ' • '"' "' ' ! •:"'•' ' 22 - V - 1940 
Mazbata No. 83 

Esas No. 1/340 
Yüksek Reisliğe 
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tesirleri itibarile bu verginin, iktisadî hayatımı -
zan hususiyet ve ilerleyişlerine uygun bir şekle 
ifrağ edilmesindeki zaruret aşikârdır. Nisbeti 
oldukça yüksek ve millî sanayi üzerindeki tesir
leri de ehemmiyetli olan bu verginin eyi bir kon
trol sistemi ile teçhiz edilmemesi dürüst yoldan 
yürümeyen bazı müesseselerin teğmin ettikleri 
menfaat, başkaları üzerinde de suimisal teşkil et
tiği ve vergiden kurtulmak çarelerini araştırma
ğa Hazine zararına sevkettiği görülmektedir. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası mündere-
catile encümenimizde şifahen verilen izahatta, ka
nundaki hüküm boşlukları ve idarenin kâfi sa
lâhiyetlerle teçhiz edilmemiş, verginin tarh ve 
tahsilinde eyi ve. yekdiğerile imtizaç ettirilmiş 
bir kontrol sistemi tesis olunmamış bulunması 
dolayısile, büyük sanayi merkezlerimizde bir çok 
müesseselerin muvazaalı yollara sapmış olduğu 
ve bu halin gittikçe tevessü etmek istidadım 
gösterdiği anlaşılmıştır. 

Ticarî emtia mübadelesinin müstahsilden müs
tehlike kadar geçirmekte olduğu 5 - 6 safhanın 
her birinde % 2, 2,5 derecesinde hafif bir nis-
bette ve satış üzerinden bir vergi alınması esa
sına müstenid bulunan ve memleketimizde de 
umumî istihlâk vergisi nam altında 1340 - 1926 
senelerinde tatbik edilmiş olan şifridafer vergisi, 
sahayı şümulü çok geniş ve müstahsilden müs
tehlike kadar bütün istihsal ve satış safhalarını 
kavrayan bir vergi olması dolayısile bir çok Av
rupa memleketlerinde olduğu gibi memleketimi
zin de bünyesine uygun gelmemiş olduğundan 

' 1927 senesinde, başlıca vasfı fariki vergiyi ticarî 
mübadelenin muayyen bir safhasında almak ve 
bu suretle mükellef zümresini azaltarak tahsili 
kolaylaştırmaktan ibaret olan şimdiki sisteme 
geçilmiştir. Muamele vergisi, kıymet esasına 
müstenid bir vergi olmak itibarile, bu sistemin 
tam randıman vermesi ve millî sanayi üzerinde 
müsavi tesirler göstermesi, verginin istinad etti
rileceği kıymetin mümükün mertebe istikrarlı 
ve doğru bir kıymet olmasını icab ettirmektedir. 
Halbuki bütün sınaî müesseselerin satış kıyme
tinde bilhassa, Hükümetin esbabı mucibesinde 
tebarüz ettirilen sebebler dolayısile bu istikrar 
kalmamıştır. Bu bakımdan muamele vergisinde 
yapılacak ıslahatın başında verginin istinad etti
rileceği daha sabit ve müstakar bir kıymetin 
bulunması gelmektedir. Hükümetçe muhtelif ya
bancı devletlerin bu husustaki mevzııatı da göz

den geçirilmek ve on senelik tatbikatın bu sahada 
verdiği tecrübelerden de istifade edilmek sure-
tile vüeude getirilmiş olan lâyihada verginin top
tan ticaret sahasına kadar teşmili surötile bu 
günkü şartlar içinde müstakrar bir kıymet ola
rak ele alınması mümkün görülen toptan fiat-
lara istinad ettirilmesi zarurî görülmüş ve diğer 
encümenlerde yapılan tadilât ile toptan ticaretin 
normal kârile mükellefiyet dışında bırakılmış 
olduğundan bu yüzden toptancı tüccarın mükel
lefiyeti de mevzubahs olamıyacağma göre lâyiha 
eneümenimizce esas itibarile kabule şayan görü
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Encümenimiz müzakereye, lâyihayı en son 
tedkik etmiş olan Maliye encümeninin hazırla
dığı metni esas ittihaz etmiştir. 

Birinci madde Hükümetin teklifi ve iki ilâ 
sekizinci maddeler tktısad encümeninin teklif"' 
veçhile kabul olunmuştur. 

İstisnalara taallûk eden 9 ncu maddede tay
yare, balon vesair hava gemileri vergiden muaf 
tutulurken paraşütün muafiyet haricinde bıra
kılması muvafık olamayacağından mezkûr fıkraya 
(Paraşüt) kelimesi ilâve olunmuştur. Sanayi ve 
maden işlerinde ve her türlü su merakibinde 
kullanılan makine ve yedek aksamın memleket 
dahilinde imal ettirilmesine çalışıldığı nazarı dik
kate alınarak yeni teessüs edecek olan bu sanayiin 
inkişafını kolaylaştırmak ve bir de | teşyiki 
sanayi kanunundan istifade eden müesseselerin 
hariçten muaf olarak getirdikleri nakliye, tah
mil ve tahliye, kuvvei muharrike istihsal ve nakil 
tesisatına muktazî malzeme ile muharrik ve mü
teharrik vesait ve bunların yedek ve tecdid par
çalarının memleket içinde imali halinde de teş
viki sanayiden müstefid olan müesseselerce ver
giden muaf olarak tedarik edilebilmesini teğmin 
eylemek maksadile cins ve nevileri, îcra Vekil
leri Heyetince tesbit ve ilân edilecek olan bu 
mevaddm fıkrada yazılı şartlar dahilinde vergi
den muaf tutulması muvafık görülerek 9 ncu 
maddenin 9 numaralı fıkrası bu esas dairesinde 
değiştirilmiştir. 

Kok ve söiTi'ikok kömürlerinin istihsali bir 
imal mahiyetinde olduğundan 9 ncu maddenin 
14 ncü fıkrasında bu kömürlere istihraç, iza
be ve tasfiye dolayısile verilmiş olan muafiye
tin mutlak bırakılması lüzumlu görülerek mez
kûr fıkranın yazılışı değiştirilmiş ve kömür ar
tıklarının ve tozlarının kıymenlendirilmesine im-
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kân verilmiş olmak üzere biriket kömürlerinin 
vergiden muaf tutulması kararlaştırılarak fık
raya biriket kömürleri de ilâve olunmuştur. 

Memleketimizin bir kısım yerlerinde, bir ne
vi kilimden ibaret olan velense imalâtının fakir 
halk için mühim bir geçim vasıtası teşkil ettiği 
ve bu mamulün de ekseriyet itibarile Millî mü
dafaa vekâletince asker teçhizatı olarak imal 
ettirildiği nazarı dikkate alınarak 9 ncu mad
denin 16 neı fıkrasına (velense) kelimesi de 
ilâve olunarak bu maddenin dahi halı ve kilim 
gibi vergiden muaf tutulması teğmin edilmiştir. 

Benzine ispirto karıştırılması memleketimiz 
için gerek iktisaden gerek millî müdafaa bakı
mından hususî ehemmiyeti haiz bir mevzu olma
sı itibarile bu ameliye neticesinde hâsıl olan 
mahlutun vergiye tâbi tutulmaması lüzumlu 
görülerek 9 ncu maddenin 18 nci fıkrasına bu-
yolda bir hüküm eklenmiştir. 

Hükümetçe teklif olunan fıkrada, kereste
nin oluk ve lâmba açılmamış, rendelenmemiş, bo
yanmamış ve katran ve sair mayilere batmlma-
mış olmak şartile muaf olacağı gösterilmiş ise 
de bu ameliyelerin keresteye verdiği kıymet, 
kerestenin esas kıymetine nazaran cüzî olduğu 
cihetle, bu ameliyeleri görmemiş olan kereste
lerin vergiden muaf tutularak cüzî bir işçilik 
inzimamile kıymeti bir mikdar artan kerestenin 
vergiye tâbi tutulması teklif adaletini teğmin 
bakımmdan muvafık görülmemiş ve diğer taraf
tan mobilyecilik ve marangozluk işlerinde esas 
maddei ibtidaiyeyi teşkil eden kerestenin, muaf 
olması dolayısile mobilye ve marangoz mamu-
lâtmdan alman verginin bu sanayi üzerinde ağır 
bir tesir icra ettiği ve bu yüzden bu sanat züm
resinde mühim mikdarda vergi ziyaı da hâsıl 
olduğu ve halbuki kereste ilk imalinde vergiye 
tâbi tutulduğu takdirde, mobilye ve marangoz 
mamulâtmdan % 70 - 80 derecesinde bir mad
dei ibtidaiye tenzilâtı yapılması ve binneti-
ce bu mamulâtm kıymetninin yalnız 
% 20 - 30 u üzerinden vergi ödemesi müm
kün olacağı ve memleketimizde kereste 
imalâtının mühim sermaye sahihleri tarafından 
vücude getirilmiş olan 5 - 6 fabrikada toplanmış 
olması dolayısile bunların vergiye tabiiyetinde 
bir müşkülâta tesadüf olunamıyacağı nazarı dik
kate alınmış ve kerestenin inşaatın heyeti umu-
miyesi içindeki mevkii de % 5 den 10 a kadar 
tehalüf etmesi ve inşaatta mühim rol oynayan 

maddeleri keresteden ziyade çimento teşkil eyle
diğinden bu yüzden inşaatta her hangi bir paha
lılık husulü de varid bulunmamış ve bu mülâha
zalara mebni 9 ne umaddenin 19 ncu fıkrasından 
keresteye aid istisna hükmü tayyolunarak bunun 
yerine muafiyetlere müteallik 10 ncu maddeye 
el ve su ile müteharrik hızarların muafiyetine da
ir bir fıkra ilâvesi faydalı görülmüştür. 

Halı ipliklerinin vergiden muaf tutulması için 
halen tatbik edilmekte olan formaliteler hem 
halıcılar, hem de iplik fabrikaları için külfeti 
mucib olduğu gibi fabrikaları, iplik mubayaa 
eden müşterilerin arzularına tâbi bir vaziyette 
bırakmakta olduğundan bunun yerine halıdan 
başka istimal mahalli olmayan veya pek mahdud 
mikdarda bulunan ipliklerin sureti umumiyede 
muaf tutulması maksadile hazırlandığı anlaşılan 
9 ncu maddenin 21 numaralı fıkrası esas itiba
rile muvafık bulunmuşsa da kaskam ve pamuk 
ipliklerinin 6 numaraya kadar olanlarile yün 
ipliklerinin 4 numaraya kadar olanları da ekse
riyetle halı imalinde kullanıldığı anlaşıldığından 
muafiyetin bu numaralara da teşmili maksadile 
fıkra yeniden yazılmıştır. 

îktısad encümeni tarafından ilâve olunan 
25 nci fıkradaki şahmerdan, 9 ncu fıkrada yapı
lan değişiklik dolayısile o fıkra şümulüne dahil 
olduğundan tayyedilmiş ve harb sanayii için 
ehemmiyetli bir madde olan gliserinin de memle
ket içinde istihsalini teşvik maksadile gliserinin 
de vergiden istisnası faydalı görülerek 9 ncu mad
deye bu maksadla 26 nci bir fıkra eklenmiştir. 

îktısad encümenince 10 ncu maddeye eklenen 
6 numaralı fıkrada yalnız inşaat müteahhidleri 
tarafından inşaat mahallerinde vücude getirilen 
atelyeler için verilmiş olan muafiyetin gerek ferd-
ler, gerek resmî daireler tarafından yapılan in
şaat işlerindeki atelyelere de teşmili zarurî görü
lerek fıkra ona göre değiştirilmiş ve bu yüzden 
bir vergi ketmiyatma mahal kalmamak üzere, 
kanunla yazılı şartlara riayet etmeyenler hakkın
da müeyyide konulmuştur. 

Memleketimizde eski bir sanat olan ve son 
zamanlarda kalkınma vaziyeti gösteren meşin ve 
sahtiyan imalâtının himayesi maksadile lâyiha 
metninde yazılı şartları haiz olan dabakhanelerin 
muafiyeti için 7 numaralı fıkra eklenmiştir. 

Aile istihsallerini himaye etmek ve memleke
timizde ötedenberi müesses ey sanayiini tazyik 
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etmemek maksadını istihdaf eden 11 nci mad
dede, hariçten beşe kadar işçi almağa cevaz ve
rilmesi, bu maksadı ihlâl ederek, bir kısım sana
yiin vergiden kaçınmak için evlere dağılmasını 
intaç eyliyeceği nazara alınarak, daha ziyade, 
yetim ve kimsesiz çocukların iş öğrenmek üzere 
aileler nezdinde çalışmaları halinde muafiyetin 
zail olmamasını teğmin için îktısad encümeni 

tarafından ilâve edildiği anlaşılan bu kay din (3 
işçi) ile takyidi halinde takib edilen maksad hâ
sıl olacağı gibi bu yüzden zuhuru muhtemel sui
istimaller de tahdid edilmiş bulunacağı düşünü
lerek madde buna göre değiştirilmiştir. 

Meşin ve sahtiyan imalâtı için 10 ncu madde
ye müstakil bir muafiyet fıkrası konulmuş oldu
ğundan, meşin ve sahtiyan imalâtı bu maddeden 
çıkarılmış nebatî ve hayvani yağların, gaz ve 
benzinlerin karıştırılması suretile vücuda getiri
len mahlutlar 9 ncu maddenin 18 nci fıkrasile 
vergiden muaf tutulmuş olması ve bunların mu
ayyen marka altında satılmaları muafiyetlerini 
ihlâl edemiyeceği tabiî görülmesi dolayisile mad
denin A fıkrasında parantez içinde buna dair 
ilâve edilmiş olan ihtirazı kayid de tayyedil-
miştir. 

15 nci maddede akraba ve şerikler meyanma 
memur ve müstahdemlerin de ilâvesi lüzumlu 
görülerek madde ona göre değiştirilmiştir. 

16 ve 17 nci maddeler Hükümetin teklifi 
veçhile kabul edilmiş, 18 nci maddenin D fıkra
sında ücret üzerinden vergiye tâbi tutulacak 
ameliyeler araşma Maliye encümeni tarafından 
ilâve edilmiş olan derilerin temizlenmesi işinin 
yalnız küçük baş hayvan derilerine hasrı mak
sada kâfi görülmediğinden fıkradan (küçük baş) 
kaydı tayyolunarak mutlak bırakılması tensib 
edilmiştir. 19, 20, 23, 24, 27, 28 ve 29 ncu mad
deler Îktısad encümeninin ve 22, 25, 26 nci 
maddeler de Hükümetin teklifi veçhile kabul 
edilmiştir. 30 ncu maddede mevzubahs edilen 
toptancılar vergiye tâbi toptancılardan olmadı
ğı ve Hükümet lâyihasının 7 nci maddesindeki 
toptancı tarifi de îktısad encümenince değiş
tirilmiş bulunduğu cihetle 30 ncu maddede ya
zılı toptancıların, tatbikatta ihtilâfa mahal kal
maması için bir tarifi yapılmıştır. 

Hükümet lâyihasında, vergiye tâbi mamu-
lâtın müesseselerden sevkiyatmı, gayri muay
yen zaman ve yerlerde kontrola tâbi tutmak su
retile müesseselerden vergi defterlerine kayde

dilmeden bir kısım mamülâtm çıkarılması su
retile yapılan kaçakçılıkları meydana çıkarmak 
ve meni vukuunu teğmin etmek maksadile bu 
mamülâtm şehir dahilinde bir yollama puslasile 
nakledilmesi hakkında 31 nci maddeye konul
muş olan hüküm diğer encürnenlerce çıkarılmış 
ise de müesseselerde yapılagelen kaçakçılıkları 
önlemek üzere idareye böyle salâhiyte verilme
si yerinde ve lüzumlu görülmüş ve esasen buğ
dayı koruma vergisinde halen böyle bir kont
rol usulü de tatbik edilmekte ve iyi neticeler 
vermekte bulunmuş olduğundan, yalnız şehir, 
dahilinde ve sıtıaî müesseselere maksur olmak 
üzere yollama puslası kullanılması mecburiye
tinin kabulü encünıenimizce tensib edilerek 31 
nci madde bu şekilde değiştirildiği gibi muame
lelerin defterlere kaydı için iki günlük bfir müh
let de kâfi olub aksi halde alman tedbirlerin 
ve lâyihada derpiş edilen kontrol esaslarının mü-
essiriyetini teğmine imkân olamıyacağı aşikâr 
bulunmuş olduğundan, muamelelerin kayid müd
deti de iki gün olarak tesbit edilmiştir. Bu mad
dede yapılan değişiklikler dolayisile 32, 35, 42 
nci maddeler de değiştirilmiş ve Hükümetin 49 
ncu maddesinin de tadilen kabulü lâzımgelmiştir. 

33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45 ve 48 nci mad
deler Hükümetin, 40 ve 44 ııcü maddeler Îktı
sad encümeninin ve 47 nci madde Adliye encü-
meuinin teklifleri veçhile kabul edilmiş, 46 nci 
madde- de faturalara aid bir kayid ilâvesile Ad
liye encümeninin teklifi dahilinde kaleme alın
mıştır. 

Yollama pusulalarının kabulü dolayisile lâ
yihada ibkası lâzımgelen Hükümetin 49 neu 
maddesi Encümenimizin metnine alındığından 
müteakib madde numaralarının değiştirilmesi 
icab etmiş ve bu suretle 62 nci maddeye kadar 
birer numara değişikliği yapılmak suretile Ad
liye encümeninin 49 ncu maddesi 50 nci mad
de olarak, îktısad encümeninin 50 nci m>addesi, 
51 nci madde alarak, Adliye encümeninin 51 nci 
maddesi 52 nci madde olarak, îktısad encüme
ninin 54 ncü maddesi 55 nci madde olarak ve 
Hükümetin 53, 54 ve 56 ilâ 60 nci maddeleri de 
aynen kabul olunmuştur. 

Banka ve sigortaların muameel vergisine taal
luk eden ikinci kısımda vergi mevzuuna taalluk 
eden 63 ncü maddenin müzakeresi sırasında si
gorta şirketlerinin gerek bankalara tevdü ettik
leri paralar mukabilinde, gerek gayri menkul 
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emval ipoteği mukabilinde aldıkları faizlerin ve 
asıl sigorta muamelesinin haricinde yaptıkları 
muamelelerden lehlerine aldıkları mebaliğin mu
amele vergisi mevzuuna dahil bulunmadığı yo
lunda kaza mercilerince kanunun maksadına ve 
ruhuna uygun olmayan bazı içtihadları berta
raf etmek üzere bu mebaliğin vergiye tâbi oldu
ğunu maddede daha açık bir şekilde yazılması 
teklif edilmişse de maddenin bu muameleleri daha 
şümulüne alan mutlak ve geniş bir ifade ile ter-
tib edilmiş olduğu ve bu hususta hiç bir suret
le iştibaha ve tereddüde mahal bırakmayacak 
derecede şamil bir hükümü muhtevi olduğu ne
ticesine varılarak maddenin aynen kabulü ile 
keyfiyetin mazbataya derci tensib edilmiştir. 

65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 
82, 83, 84, 86 ncı maddeler Hükümetin, 64, 68, 
70, 76, 85, 89 ncu maddeler Iktısad encümeni
nin 80, 81 ve 87 nci maddeler de Adliye encü
meninin, 88 nci madde Maliye encümeninin tek
lifi veçhile kabul edilmiştir. 

90 ncı madde, memleket içinde imalolunan 
hava ve su merakibinde kullanılan ve ecnebi 
memleketlerden idhal olunan yedek ve tecdid 
parçalarında muafiyetten istifadesi maksadile 
5 nci fıkrada bir değişiklik yapılmıştır. 

91 nci madde îktısad encümeninin, 92 ve 96 
ncı maddeler Gümrük ve inhisarlar encümeninin 
93, 94, 95, 97, 98, muvakkat 1, 2 ve 3 ncü mad
deler Hükümetin teklifi veçhile kabul olunmuş
tur. ' ^ 

Muvakkat 4 ncü madde esas itibarile Adliye 
encümeninin teklifi veçhile kabul edilmekle be
raber, yeniden mükellefiyete girecek müesse-

( S. Say 

:/3~ 
selerle mükellefiyetten çıkacak müesseselerin 

kanunun meriyete girdiği tarihte ellerinde stok
ların vergiye tâbi bulunduklarını tebarüz etti
ren Hükümetin muvakkat 4 ncü maddesinin so
nundaki hükümlerin de bu maddeye derci lü
zumlu görülmüş ve madde bu şekilde yemden 
yazılmıştır. 

99 ncu madde tktisad encümeninin ve 100, 
101 nci madde de Hükümetin teklifi veçhile 
kabul edilmiştir. 

Lâyiha bu değişikliklerle Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 
F. Öymen 

Diyarbakır 
U. Bekit 

Gümüşane 
T>. Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muğla 

/ / . Kitabet 
Seyhan 

N. Eldeniz 

R. V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Elâzığ 
Fethi Altay 

İçel 
T. C. Beriker 

Kayseri 
S. H. Urgüblü 

Malatya 
M. Öker 

Muş 
Ş. Ataman 
Trabzon 

Strrı Day 
Yozgad 
8. tçöz 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 
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R. Ünlü 
Konya 

A. R. Türel 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Seyhan 

D. Arikoğlu 
Yozgad 

A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muamele vergisi kanun lâyihası 
Mükellefiyetin şümulü 

MADDE 1 — Türkiye dahi
linde imâl edilen maddelerle 
yabancı memleketlerede imâl 
edilib Türkiyeye idhal olunan 
maddelerden bankaların, ban
kerlerin ve sigorta şirketlerinin 
bilûmum muamelelerinden bu 
kanunda yazılı esaslar daire

sinde muamele vergisi alınır. 

BİRİNCİ KISIM 

Türkiyede imâl olunan madde
lerden alman muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Verginin mevzuu 

MADDE 2 — Türkiye dahi
linde imâl edilen maddelerin 
aşağıda yazılı: 

1) Sınaî müesseselerle bun
ların toptancı filyal, şube ve 
satış mağazaları, 

2) Sınaî müesseselere imalât 
yaptıran toptancı ticarethane
lerle müteahhidler; 

3) Sınaî müesseselerden veya 
bunların filyal, şube, satış ma
ğazalarından doğrudan doğru
ya veya komisyoncu, simsar 
gibi mutavassıtların delâletile 
mal alan toptancı ticaretha
neler ile müteahhidler; 

4) Satın aldığı malı sınaî mü
essesede teslim suretile satış ya
pan toptancı ticarethanelerden 
mal alan toptancı ticarethane
ler ile müteahhidler : 

Tarafından teslimi muamele 
vergisine tâbidir. 

MADDE 3 — İkinci madde
nin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında 
yazılı müteahhidler ile toptancı 
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ÎKTISAD ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Muamele vergisi kanun lâyihası 
Mükellefiyetin şümulü 

MADDE 1 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

BİRİNCİ KISIM 

Türkiyede imal olunan madde
lerden alman muamele vergisi 

Birinci fasü 

Verginin mevzuu 

MADDE 2 — Türkiye dahi
linde imal edilen maddelerin : 

I) Sınaî müesseseler; 
II) Sınaî müesseselere imalât 

yaptıran toptancı ticarethane 
ve müteahhidler; 

III) Sınaî müesseselerden ve
ya bunların filyal, şube veya 
satış mağazalarından doğrudan 
doğruya veya komisyoncu, sim
sar gibi mutavassıtların delâle
tile mal alan toptancı ticaret
hane ve müteahhidler; 

IV) I ve II işaretli fıkralar
da yazılı mükelleflerin toptan 
ve perakende satış yapan fil
yal, şube ve satış mağazaları; 

V) III işaretli fıkrada yazılı 
mükelleflerin toptancı filyal, 
şube ve satış mağazaları; 
tarafından teslimi muamele ver
gisine tâbidir. 

MADDE 3 — İkinci madde
de yazılı yerlerden aldığı mal
ları depo, ambar ve mağazala-

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Muamele vergisi kanun lâyihası 
Mükellefiyetin şümulü 

MADDE 1 
lifi aynen 

Hükümetin tek-

MADDE 2 — iktısad encü
meninin ikinci maddesi aynen 

MADDE 3 — İktısad encü
meninin üçüncü maddesi aynen 

( S. Sayısı: 161) 



ADLİYE ENCÜMENİNİN DE-
ĞIŞTlBÎŞt 

Muamele vergisi kanun lâyihası 
Mükellefiyetin şümulü 

MADDE 1 — Hükümetin tek
lifi aynen. 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Türkiyede imal olunan madde
lerden alınan muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Verginin mevzuu 

MADDE 2 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen. 

— 27 — 
MALİYE ENCÜMENİNİN DE-

ĞÎŞTÎBÎŞÎ 

Muamele vergisi kanun lâyihası 
Mükellefiyetin şümulü 

MADDE 1 — 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

BlRÎNCÎ KISIM 

Türkiyede imal olunan madde
lerden alman muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Verginin mevzuu 

MADDE 2 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 3 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

( S. Sayısı : 161) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Muamele vergisi kanun lâyihası 
Mükellefiyetin şümulü 

MADDE 1 — Hükümetin tek
lifi aynen 

BİRİNCİ KISIM 

Türkiyede imal olunan madde
lerden alınan muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Verginin mevzuu 

MADDE 2 — Iktısad encüme
ninin teklifi aynen 

MADDE 3 — Iktısad encüme
ninin teklifi aynen 
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ticarethanelerden mal alan raü-
teahhidlerin ve toptancı tica
rethanelerin teslimatı da mua
mele vergisine tâbidir. 

MADDE 4 — Sınaî müesse
selerin veya bu müesseselere 
imalât yaptıran toptancı tica
rethanelerin perakende satış ya
pan filyal, şube, satış mağaza
larının teslimatı da muamele 
vergisine tâbidir. 

Yukanki fıkrada yazılı sınaî 
müessese veya toptancı ticaret
hanelerin şerik veya akrabala
rına aid perakende satış mağa-
zalarile mezkûr müessese ve 
ticarethanelerin veyahud şerik 
veya akrabalarının iştirak et
tikleri şirketlere aid (hisseda
rı ondan fazla olan anonim ve 
kooperatif şirketler hariç) pe
rakende satış mağazaları, sınaî 
müessese veya toptancı ticaret
hanenin satış mağazası hük
mündedir. 

îk. E. 

rina idhal etmeden doğrudan 
doğruya satan ve teslim eden 
veya ettiren toptancı ticaretha
ne ve müteahhidlerin teslima
tı da muamele vergisine tâbi
dir. 

MADDE 4 — Vergiye tâbi 
sınaî müessese veya toptancı 
ticarethane sahibinin akraba
larına ve bunlar şirket halinde 
ise şeriklerine veya şeriklerinin 
akrabalarına aid olub bu mües
sese veya ticarethanelerin mal
larını satan satış mağazaları, 
sınaî müessese veya toptancı 
ticarethanenin satış mağazası 
hükmündedir. Sınaî müessese 
veya toptancı tiearethane sahi
binin veya akrabalarının veya 
şeriklerinin iştirak ettikleri ve
ya hissedar bulundukları şir
ketlere (hissedarı on kişiden 
fazla anonim, limited ve koope
ratif şirketler hariç) aid olub 
sınaî müessese veya toptancı ti
carethanenin mamulâtını satan 
mağazalar dahi sınaî müessese 
veya toptancı ticarethanenin 
satış mağazası addolunur. Bu 
fıkrada yazılı satış mağazaları
nın, mamulâtını sattıkları sınaî 
müessese veya toptancı ticaret
haneden maada mahallerden al
dıkları malları da satmaları bu 
vasıflarını değiştirmez. 

Vergiye tâbi sınaî müessese
lerin, bir takvim yılı içinde tek 
bir sınaî müessese veya ticaret
hane veya müteahhide teslim 
ettiği mamulâtın bedeli, otuz 
bin lirayı geçmemekle beraber, 
sınaî müessesenin ayni takvim 
yılı içindeki teslimatının en az 
dörtte birine baliğ olduğu tak
dirde bu mamulâtın satış be
delleri resen takdir komisyo
nunca 19 ncu maddede yazılı 
unsurlar nazarı dikkate alın-

( S. Sayısı : 161 ) 

G. t B. 

MADDE 4 — İktısad encü 
meninin dördüncü maddesi ay 
nen 



Ad. E. 

MADDE 4 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

- 5 f t — 
Mal. E. 

MADDE 4 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

fe. a. 

MADDE 4 — tktısad encüme 
ninin. teklifi, aynen 

( S. Sayısı : 161) 



HÛ. ı 
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Ik. E. Ö. î. R. 

MADDE 5 — Bu kanuna gö
re imal, bir maddenin terkibini, 
vasfını, hassalarını veya şekli
ni değiştirmek suretile işlenme
sidir. Bu suretle işlenen mad
delere mamul madde ve bunu 
vücude getiren müesseselere sı
naî müessese denilir. îmal es
nasında hâsıl olan tâli madde
lerle döküntüler de mamul mad-

mak üzere takdir olunacak em
sal satış bedelinden dûn ola
maz. Noksan ise farkı üzerinden 
sınaî müesseseye ayrıca vergi 
tarholunur. 

İkinci maddenin III işaretli 
fıkrasında yazılı mükelleflerle 
bunlara aid toptancı filyal, şu
be ve satış mağazaları, bir tak
vim yılı içinde bir sınaî mües
seseden veya bunun filyal, şu
be ve satış mağazalarından alı
nan malların dörtte birinden 
fazlasını tek bir sınaî müessese 
veya ticarethane veya müteah
hide satarlarsa bu malların 
satış fiyatları, mezkûr satışla
rın yapıldığı sene içinde diğer 
şahıs veya ticarethanelere sa
tılmış olan mütebaki malların 
vahid satış fiyatlarının vasati
sinden aşağı olamaz; ve aşağı 
ise vasatî satış fiyatına göre 
bulunan bedel vergiye matrah 
olur. Bir sınaî müessese veya 
bunun filyal, şube ve satış ma
ğazalarından alman malların 
tamamı tek bir şahıs veya tica
rethaneye satılmış ise bu mal
ların satış bedeli, 19 ncu mad
dede yazılı unsurları nazarı 
dikkate alarak resen takdir 
komisyonunca tayin olunacak 
emsal satış bedelinden aşağı 
olamaz; aşağı ise resen takdir 
komisyonununun tayin edeceği 
bedel vergiye matrah ittihaz 
edilir. 

MADDE 5 — Bu kanuna 
göre imâl bir maddenin terki
bini, vasfını, hassasını veya 
şeklini değiştirmek suretile iş
lenmesidir. Bu suretle işlenen 
maddelere mamul madde ve 
bunu vücude getiren müessese
lere sınaî müessese denilir. 
İmal esnasında hâsıl olan talî 
maddelerle döküntüler de ma-

( S. Sayısı : 161) 

MADDE 5 — İktısad encü
meninin beşinci maddesi aynen 



Ad. E. 

MADDE 5 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 
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Mal. E. 

MADDE 5 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

B. E. 

MADDE 5 — îktısad encüme
ninin teklifi aynen 

( S. Sayısı : 161) 



Hü. 
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Ik. E. G. I. E. 

de hükmündedir, tmalin, maki
ne, alât ve tezgâh veya kablar 
ianesile yapılması, bunların 
muharrik kuvvetle veyahud be
den veya hayvan kuvvetile iş
letilmesi, imalâtın muvakkat 
veya daimî şekilde yapılması 
ve işlenen maddenin müessese
ye aid olub olmaması mükelle
fiyete tesir etmez. 

Bu kanuna göre teslim,, bir 
malın mülkiyetinin diğer bir 
şahsa intikalini ve malın bu 
şahsa veya gösterdiği diğer bir 
mahalle irsalini ifade eder. 

iptidaî maddesi diğer bir şah
sa aid olarak imâl edilen mad
delerin o şahsa veya gösterdiği 
diğer bir mahalle irsali de tes
lim hükmündedir. 

MADDE 6 — Bir sınaî mü
essesenin kendi mamûlâtmı, asıl 
iştigal mevzuu olan imalât ha
ricinde müessesenin ihtiyaçla
rında kullanması veya müesse
se sahibinin ve müessese bir şir
kete aid ise şeriklerinin hususî 
ihtiyaçlarında istihlâk etmek 
üzere müesseseden mal almaları 
veyahud, ikramiye, teberru, 
prim ve sair namlar altında 
başkalarına vermeleri, mamûlâ-
tm satılmak üzere filyallere, 
şubelere veya satış mağazaları
na veyahud komisyonlara gön
derilmesi de bu kanuna göre 
teslim sayılır. 

Hakikî veya hükmî şahısla
rın yol, bina, kanalizasyon inşa-
ati ve emsali işlerde taahhüdü 
nü ifa için kendi mamulâtlarını 
sarfetmesi bu kanuna göre ke
za teslim addolunur. 

Bu madde hükmü ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddeler 
de yazılı müessese ve ticaretha-

mul madde hükmündedir. İma
lin makine, alât, tezgâh veya 
kaplar ianesile yapılması, bun
ların muharrik kuvvetle veya
hud beden veya hayvan kuvve
tile işletilmesi, imalâtın muvak
kat veya daimî şekilde yapıl
ması ve işlenen maddenin mü
esseseye aid olub olmaması mü
kellefiyete tesir etmez. 

Bu kanuna göre teslim bir 
malın mülkiyetinin diğer bir 
hakikî veya hükmî şahsa inti
kalini ve malın bu şahsa veya 
gösterdiği diğer bir mahalle 
tevdi veya irsalini ifade eder. 

Hakikî veya hükmî bir şahıs 
tarafından verilen ibtidaî mad
deden vücude getirilen mamu-
lâtın o şahsa veya gösterdiği 
diğer bir mahalle tevdi veya 
irsali de teslim hükmündedir. 

MADDE 6 — Bir sınaî mü
essesenin kendi mamûlâtmı, iş
tigal mevzuu olan imalât hari
cinde, müessesenin ihtiyaçların 
da kullanması, veya müesse
se sahibinin ve müessese bir 
şirkete aid ise şeriklerinin hu
susî ihtiyaçlarında istihlâk et
mek üzere müessesenin mamû
lâtmı alması veya giriştikleri 
taahhüdün (inşaat taahhüdleri 
de dahil) ifasında müessesenin 
mamûlâtmı sarfetmesi veya 
hud mamulâtın ikramiye, te
berru, prim ve sair namlar al
tında başkalarına verilmesi, j 
mamulâtın satılmak üzere fil- j 
yallere, şubelere satış mağaza- I 
larma veyahud komisyoncu
lara gönderilmesi de bu ka
nuna göre teslim sayılır. 

Sınaî müesseselerden maa
da ikinci, üçüncü ve dördüncü 
maddede yazılı mükelleflerin 
vergiye tâbi mamullerini yu- I 
karıki fıkrada yazılı şekillerde | 

MADDE 6 — îktısad encü
meninin altıncı maddesi aynen 

( S. Sayısı : 161) 



Ad. E. 
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MADDE 6 — tktisad encü
meninin teklifi aynen. 

B. E. 

MADDE 6 — tktisad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 6 — tktisad encüme
ninin teklifi aynen 

(S . Sayısı: 161) 



Hu. 

nelere de şamildir. 

MADDE 7 — Toptan veya 
perakende olarak aldığı eşyayı 
umumiyet üzere, doğrudan doğ
ruya müstehliklere satmayıp 
mutavassıtlara veya sınaî mü
esseselere toptan veya pereken-
de satanlar bu kanunun tatbi-
kmda toptancı sayılır; bunla
rın müstehlike de mal satması 
toptancı vasfını değiştirmez. 

Bu kanunda zikredilen müte-
ahhid tâbirile 2395 sayılı kanu
nun 8 nci maddesinin bir nu
maralı fıkrasına dahil olan mü-
teahhidler kasdedilmiştir. 

— 34 — 
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kullanmaları da bu 
göre teslim sayılır. 

kanuna 

MADDE 7 — Vergiye tâbi 
bir veya müteaddid sınaî mü
esseseye iptidaî madde vererek 
yaptırdığı mamulâtm veyahud 
bir veya müteaddid sınaî mü
esseseden veya bunların filyal, 
şube veya satış mağazaların
dan aldıkları mamulâtm be
deli bir takvim yılı içinde otuz 
bin lirayı geçen ticarthane ve
ya müteahhidler bu kanunun 
tatbikinde toptancı sayılır. 0-
tuz bin liranın tayinine esas 
olacak bedel, imalât veya sa
tışı yapan sınaî müesseselerin 
veya bunların filyal, şube ve 
satış mağazalarının satış be
delidir. 

Bu kanunda zikredilen mü 
teahhid tâbirile, 2395 sayılı ka
nunun sekizinci maddesinin 
bir numaralı fıkrasında yazılı 
müteahhidler kasdedilmiştir. 

Bir takvim yılı içinde hem 
sınaî müesseselere iptidaî mad
de vererek mamulât yaptıran 
hem de sınaî müesseselerle 
bunların filyal, şube veya satış 
mağazalarından mal alanlar 
için otuz bin liranın hesabında, 
yaptırılan ve alman mamulât 
bedellerinin mecmuu nazarı 
dikkate alınır. 

Bu maddede yazılı toptancı
ların ve müteahhidlerin sınaî, 
müesseselere iptidaî madde ve
rerek yaptırdıkları veya sınaî 
müesseselerle bunlarm filyal, 
şube veya satış mağazaların
dan aldıkları mamulât hari
cinde, başka mahallerden al
dıkları mamulât, otuz bin lira
nın hesabmda dahil edilmez. 

inşaat müteahhidleri mün
hasıran taahhüd işlerinde kul
lanmak ve harice satmamak ve-

G. 1. E. 

MADDE 7 —- Iktısad encü
meninin yedinci maddesi aynen 

(S . Sayısı : 161) 



Ad. E. 

MADDE 7 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 7 — Îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

fi. fi. 

MADDE 7 — îktısad encüme
ninin teklifi aynen 

( 3, Sayısı • 161) 
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MADDE 8 — Bir şirket veya 
sınaî müessesenin idaresi altın
da veya ona tâbi olarak mez
kur şirket veya sınaî müessese
ye aid bir veya müteaddid şu
beleri veya satış mağazalarını 
işleten şirketler, bu kanunun 
tatbikinde filyal sayılır. 

Sermayesinin en az yarısı 
veyahud şürekâ veya hissedar
lar heyeti umumiyesindeki rey
lerin mutlak ekseriyeti doğru
dan doğruya veya mutavassıt 
şahıslar vasıtasile diğer bir şir
ketin veya sınaî müessesenin 
elinde bulunan veyahud şirket 
umuru hakkında karar ittihaz 
etmek salâhiyeti ayni suretle 
diğer bir şirket veya sınaî mü
esseseye aid olan şirketler, o 
sınaî müessese veya şirketin 
idaresi altında veya ona tâbi 
addolunur. 

Mutavassıt şahıs tâbiri idare 
eden şirket veya sınaî müesse
senin idare salâhiyetini haiz 
uzuvlarının; müdür, memur ve 

müstahdemlerini; bunların usul 
ve furu ile karı veya kocala
rının ve idare eden şirket ve 
sınaî müessesenin filyallerini 
ifade eder. 

İkinci fasıl 

İstisnalar ve muafiyetler 

MADDE 9 — Aşağıda yazılı 
mamul maddelerin teslimi mu
amele vergisinden müstesnadır: 

1) imal, alım, satım veya ih-

- S£ -
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ya ikramiye, teberru, prim gi
bi namlar altında başkasına 
vermemek şartile iptidaî mad
desini vererek yaptırdıkları 
veya mubayaa ettikleri mamu-
lâttan dolayı bu kanundaki mü
kellefiyete tâbi değildirler. 

MADDE 8 — Bir şirket veya 
sınaî müessesenin idaresi altın
da veya ona tâbi olarak mez
kûr şirket veya sınaî müessese
ye aid mamulâtı satan şirketler, 
bu kanunun tatbikında filyal 
şirket sayılır. 

Sermayenin en az yarısı ve
yahud şürakâ veya hissedarlar 
heyeti umumiyesindeki reylerin 
mutlak ekseriyeti doğrudan 
doğruya veya mutavassıt şahıs
lar vasıtasile diğer bir şirketin 
veya sınaî müessesenin elinde 
bulunan veyahud şirket işleri 
hakkında karar ittihaz etmek 
salâhiyeti doğrudan doğruya 
veya mutavassıt şahıslar vası
tasile diğer bir şirket veya sı
naî müesseseye aid olan şirket
ler, o sınaî müessese veya şir
ketin idaresi altında veya ona 
tâbi addolunur. 

Mutavassıt şahıs tâbiri, idare 
eden şirket veya sınaî müesse
senin idare salâhiyetini haiz 
uzuvlarını, müdür, memur ve 
müstahdemlerini, bunların usul 
ve fûruunu, karı veya kocala
rını ve idare eden şirket veya 
sınaî müessesenin filyallerini 
ifade eder. 

İkinci fasıl 

İstisnalar ve muafiyetler 

MADDE 9 — Aşağıda yazılı 
mamul maddelerin teslimi mua
mele vergisinden müstesnadır. 

1) Hükümetin teklifi aynen. 

G. t E. 

MADDE 8 — İktısad encü
meninin sekizin3i maddesi ay
nen 

MADDE 9 — îktısad encü
meninin dokuzuncu maddesi 
aynen 
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MADDE 8 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

tkinci fasıl 

İstisnalar ve muafiyetler 

MADDE 9 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 8 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

B. E. 

MADDE 8 — îktısad encüme
ninin teklifi aynen 

İkinci fasıl 

İstisnalar ve muafiyetler 

MADDE 9 — Aşağıda yazılı 
mamul maddelerin teslimi mu
amele vergisinden müstesnadır. 

1 - îmal, ahm, satım veya ih-

Ikinci fasıl 

istisnalar ve muafiyetler 

MADDE 9 — Aşağıda yazılı 
mamul maddelerin teslimi mu
amele vergisinden müstesnadır. 

1 - imal, alım, satım veya 
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m. 
racı Devlet inhisarında bulunan 
maddeler (înhisar idaresince 
bu maddeler için imâl edilen 
Ve ayrı satılmayan zarflar da-
Mİ),. 

2) Şeker ve glikoz (Şeker 
fabrikalarmca şeker satışı için 
imal olunan ve ayrı satılmayan 
zarflar dahil), 

3) Havagazı, 
4) Deniz, kara ve hava harb 

teçhizatından madud olub ef-
rad tarafından istimali kanunen 
memnu olan vesait ve mal
zeme; 

5) Harb gaz maskesi, 
6) Tayyare, balon ve her nevi 

hava gemileri, planörler ve bun
ların başka yerlerde kullanılma
sı mümkün olmayan yedek ve 
tecdid parçaları, 

7) Buharlı, .motorlu, yelkenli 
gemiler, yat ve kotralar, kayık, 
sandal, kik, salaporya, mavna 
her nevi bahrî merakib tekne
leri, 

8) Duba, köprü, dumbaz, is
kele, sal, şat ve saire gibi eşya 
nakline mahsus deniz vasıtaları, 
sabih vinçler, tarak vapurları, 
sabin dok ve elevatörler, 

9) Her nevi bahrî merakibde 
kullanılacak makine, motor, ka
zan ve teferruatı, 

- l â 
ik. E. G. t. ft 

2) Hükümetin teklifi aynen. 

3) Havagazı ve elektrik 
4) Hükümetin teklifi aynen. 

5) Hükümetin teklifi aynen. 
6) Hükümetin teklifi aynen. 

7) Hükümetin teklifi aynen. 

8) Duba, köprü, her nevi 
dumbaz, iskele, sal, şat ve saire 
gibi eşya nakline mahsus deniz 
vasıtaları, sabih vinçler, tarak 
vapurları, sabih dok ve eleva
törler. 

9) Her nevi su merakibinde 
kullanılacak makine, motor, ka
zan ve teferruatı, 
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racı Devlet inhisarında bulu
nan maddeler (inhisar idare
since bu maddeler için imal edi
len ve ayrı satılmayan zarflar 
dahil) 

2 - Şeker ve glikoz (şeker 
fabrikalarmca şeker satışı için 
imal olunan ve ayrı satılmayan 
zarflar dahil) 

3 - Havagazı ve elektrik 
4 - Deniz, kara ve hava harb 

teçhizatından madud olub efrad 
tarafından istimali kanunen 
memnu olan vesait ve malzeme 

5 - Harb gaz maskesi 
6 - Tayyare, balon ve her ne

vi hava gemileri, planörler ve 
bunların başka yerlerde kulla
nılması mümkün olmayan ye
dek, ve tecdid parçalan 

7 - Buharlı, motorlu, yelkenli 
gemiler, yat ve kotralar, - ka
yık, sandal, kik, salaporya, 
mavna ve her nevi bahrî mera-
kib tekneleri 

8 - Duba, köprü, her nevi 
dumbaz, iskele, sal, sat ve saire 
gibi eşya nakline mahsus deniz 
vasıtaları, sabih vinçler, tarak 
vapurları ve dubaları, sabih 
dok ve elevatörler. 

9 - Her nevi su merakibinde 
kullanılacak makine, motor, 
kazan ve teferruatı, 

ihracı Devlet inhisarında bu
lunan maddeler (bu maddeler 
için imal edilen ve ayrı satıl
mayan zarflar dahil). 

2 - Şeker ve glikoz (şeker 
fabrikalarmca şeker satışı için 
imal olunan ve ayrı satılma
yan zarflar dahil). 

3 - Havagazı ve elektrik. 
4 - Deniz, kara ve hava harb 

teçhizatından madud olub ef
rad tarafından istimali kanu
nen memnu olan vesait ve mal
zeme. 

5 - Harb gaz maskesi. , 
6 - Tayyare, balon ve her 

nevi hava gemileri, planörler 
ve bunların başka yerlerde 
kullanılması mümkün olmayan 
yedek, ve tecdid parçaları ve 
paraşüt. 

7 - Buharlı, motorlu, yelken
li gemiler, yat ve kotralar, ka
yık, sandal, kik, salaporya, 
mavna ve her nevi bahrî me-
rakib tekneleri. 

8 - Duba, köprü, her nevi 
dumbaz, iskele, sal, sat ve sa
ire gibi eşya nakline mahsus 
deniz vasıtaları, sabih vinçler, 
tarak vapurları ve dubaları, 
sabih dok ve elevatörler. 

9 - A) Sanayi ve maadin iş
lerinde ve her nevi su meraki
binde kullanılan ve nevileri 
Maliye ve Iktısad vekâletleri
nin müşterek teklifi üzerine 
tcra Vekilleri Heyetince tesbit 
ve ilân edilecek olan makine
ler, alât ve edevat ve bunlarm 
yedek ve fecdid parçaları, 

(Teşviki sanayi muafiyetin
den istifade eden sınaî mües
seseler tarafından imal edil
mek kaydile ve sanayi ve ma
adin işlerile su merakibinden 
başka yerlerde kullanılması 
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10) Ziraatte kullanılan her 
nevi makine ve aletler (cins ve 
nevileri Ziraat ve Maliye vekâ-
îetlerince müştereken tayin olu
nur). 

11) Kitab, gazete, mecmua, 
harita, atlas, coğrafya ve koz-
moğrafyaya müteallik müces
sem küreler, fenne, talim ve 
terbiyeye müteallik resimler, 
plânlar, levhalar, musiki notası 
ve nota kâğıdı, 

12) Takim veya teksif edilmiş 
veya toz haline gel.* rilmiş şeker
li ve şekersiz süt, tereyağ, sade
yağ, yoğurd, peynir, halik kon
serveleri, kırılmış veya toz ha
line getirilmiş tuz, kavrulmuş 
ve doğulmuş kahve, uzun müd
det muhafazası mümkün olma
yan ve satıldığı yerde istihlâki 
mutad bulunan yiyecek ve içe
cek maddeleri, ekmek, peksi
met, un haline getirilmeksizin 
ezilmiş veya kırılmış arpa, me-

10) Hükümetin teklifi aynen. 

11) Kitab, gazete, mecmua, 
risale, harita, atlas, coğrafya ve 
kozmoğrafyaya müteallik mü
cessem küreler, ilme, talim ve 
terbiyeye müteallik resimler, 
pilânlar, levhalar, maketler, 
musiki notası ve nota kâğıdı. 

12) Tâkim veya teksif edil
miş veya toz haline getirilmiş 
şekerli ve şekersiz süt, tereyağı, 
sadeyağ, yoğurt, peynir, balık 
konservesi, kırılmış veya toz 
haline- getirilmiş tuz, kavrul
muş veya doğulmuş . kahve, 
uzun müddet muhafazası müm
kün olmayan ve satıldığı yerde 
istihlâki mutad bulunan yiye
cek ve içecek maddeleri, ekmek, 
peksimet, hayvan yemi olarak 
kullanılmak üzere un haline 
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10 - Ziraatta kullanılan her 
nevi makine, aletler ve araba 
gibi vasıtalar (cins ve nevileri 
Ziraat ve Maliye vekâletlerince 
müştereken tayin olunur.) 

11 - Kitab, gazete, mecmua, 
risale, harita, atlas, coğrafya ve 
kozmoğrafyaya müteallik mü
cessem küreler, ilme, talim ve 
terbiyeye müteallik resimler, 
plânlar, levhalar, maketler, mo
deller, musiki notası ve nota 
kâğıdı, 

12 - Takim veya teksif edil
miş veya toz haline getirilmiş 
şekerli ve şekersiz süt, tereyağı, 
sadeyağ, yoğurt, peynir, balık 
konservesi, kırılmış veya toz 
haline getirilmiş tuz, kavrulmuş 
veya doğulmuş kahve, uzun 
müddet muhafazası mümkün 
olmayan ve satıldığı yerde is
tihlâki mutad bulunan yiyecek 
ve içecek maddeleri, ekmek, 
peksimed, hayvan yemi olarak 
kullanılmak üzere un haline 
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mümkün olanlar hakkmda İc
ra Vekilleri Heyetince tecbit 
edilecek şartlar dahilinde). 

B) Nakliye, tahmil ve tahli
ye ve kuvvei muharrike istih
sal ve nakil tesisatına muktazi 
olub nevileri Maliye ve Iktısad 
vekâletlerinin müşterek teklifi 
üzerine îcra Vekilleri Heyetin
ce tesbit ve ilân edilecek olan 
malzeme (inşaat malzemesi ha
riç) ve vesaiti muharrike ve 
müteharrike ve bunların yedek 
ve -tecdid parçaları (teşviki 
sanayi muafiyetinden istifade 
eden sınaî müesseseler tara
fından imal edilmek ve teşviki 
sanayi muafiyetinden istifade 
eden sınaî müesseseler tara
fından kendi ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere satın alın
mak şartile.) 

10 - Ziraatte kullanılan her 
nevi makine, âletler ve araba 
gibi vasıtalar, (cins ve .nevileri 
Ziraat ve Maliye vekâletlerince 
müştereken tayin olunur.) 

11 - Kitab, gazete, mecmua, 
risale, harita, atlas, coğrafya 
ve kozmoğrafyaya müteallik 
mücessem küreler, ilme, talim 
ve terbiyeye müteallik resim
ler, plânlar, levhalar, maketler, 
modeller, musiki notası ve nota 
kâğıdı, 

12 - Tâkim veya teksif edil
miş veya toz haline getirilmiş 
şekerli ve şekersiz süt, tereyağ, 
sadeyağ, yoğurd, peynir, ba
lık konservesi, kırılmış veya 
toz haline getirilmiş tuz kav
rulmuş veya doğulmuş kahve, 
uzun müddet muhafazası müm
kün olmayan ve satıldığı yerde 
istihlâki mutad bulunan yiyecek 
ve içecek maddeleri, ekmek, 
peksimet, hayvan yemi olarak 
kullanılmak üzere un haline ge-



Hü. 

lâs ve prina, 

13) Temizlenmiş ve işlenmiş 
barsak, 

1i) Bilûmum maden cevher
leri ve taşlar istihraç, izabe ve 
ta3tiye dolayısile (kok, sömi-
kok hariç), 

15) İçi ateş tuğlasız saç so
ba, Kütahya tipi ve üzeri re
sim ve nakışlarla işlenmiş va
zo, tabak, saksı ve emsali çini 
mamulâtı, 

16) Şark halısı, kilimi ve ke
çesi, kasket, 

17) Eczanelerde imâl edilib 
perakende olarak satılan ilâç
lar, 

18) Vergiye tâbi olmayan 
veya muamele vergisi ödenmiş 
bulunan nebatî, hayvani ve ma
denî yağların, gaz ve benzin
lerin karıştırılması suretile vü-
cude getirilen mahlutlar, 

19) Ağaç rende talaşı, tom
ruktan biçilen kereste (boyan
mış, katran vesair kimyevî ma-
yilere batırılmış, rendelenmiş 
veya oluk ve lâmba açılmış ol
mamak şartile), yol ve yapı 
inşaatında kullanılmak üzere 
ihzar edilmiş taşlar ve harçlar, 

20) Odun kömürü, 
21) Bir kıbgramı azamî 

dört bin metreyi geçmeyen 
kaskam ipliklerile bir kilogra
mı azamî üç bin metreyi geçme
yen Strayhgarn iplikleri, 

22) Her türlü tuğla ve kire-
mid, 

23) Sabun (tuvalet sabunu 
hariç), 

— 42 — 
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getirilmeksizin ezilmiş veya kı
rılmış hububat ve bakliyat, me
las, prina, 

13) Hükümetin teklifi aynen. 

14) Bilûmum maden cevher
leri ve taşlar, kok ve sömikok 
(istihraç, izabe ve tasfiye dola
yısile) 

15) Her türlü soba (elektrik 
ve havagazı sobaları hariç), Kü
tahya tipi ve üzeri resim ve na
kışlarla işlenmiş vazo, tabak, 
saksı ve emsali çini mamulâtı, 

16) Şark halısı, kilimi ve ke
çesi. 

17) Hükümetin teklifi aynen. 

18) Hükümetin teklifi aynen. 

G. t E. 

19) Ağaç rende talaşı, biçil
miş kereste (boyanmış, katran 
ve sair kimyevî mayilere batı
rılmış, rendelenmiş, oluk ve 
lamba açılmış olmamak şartile) 
yol ve yapı inşaatında kullanıl
mak üzere ihzar edilmiş taşlar 
ve harçlar. 

20) Hükümetin teklifi aynen. 
21) Hükümetin teklifi aynen 

22) Hükümetin teklifi aynen 

23) Hükümetin teklifi aynen 

24) Kasket 
25) Şahmerdan 

( S. Sayısı : 161) 



Ad. E. 
— 43 — 

Mal. E. 

getirilmeksizin ezilmiş veya kı
rılmış hububat ve bakliyat, me
las, prina, kepek, 

13 - Temizlenmiş ve işlenmiş 
bağırsak, 

14 - Bilûmum maden cevher
leri ve taşlar, kok ve sömikok 
(istihraç, izabe ve tasfiye dola-
yısile), 

15 - Her türlü soba (elektrik 
ve havagazi sobaları hariç), Kü
tahya tipi ve üzeri resim ve na
kışlarla işlenmiş vazo, tabak, 
saksı ve emsali çini mamulâtı, 

16 - Şark halısı, kilimi ve ke
çesi, 

17 - Eczanelerde imal edilib 
perakende olarak satılan ilâç
lar, 

18 - Vergiye tâbi olmayan ve
ya muamele vergisi ödenmiş bu
lunan nebatî, hayvani ve made
nî yağların, gaz ve benzinlerin 
karıştırılması suretile vücude 
getirilen mahlutlar, 

19 - Ağaç rende talaşı, biçil
miş kereste (boyanmış, katran 
ve sair kimyevî mavilere batı
rılmış, rendelenmiş, oluk ve 
lâmba açılmış olmamak şartile) 
yol ve yapı inşaatmda kullanıl
mak üzere ihzar edilmiş taşlar 
ve harçlar. 

20 - Odun kömürü, 
21 - Bir kilogramı azamî dört 

bin metreyi geçmeyen kaskam 
ipliklerile bir kilogramı azamî 
üç bin metreyi geçmeyen Stray-
hgarn iplikleri, 

22 - Her türlü tuğla ve kire-
mid, 

23 - Sabun (tuvalet sabunu 
hariç). 

24 - Kasket, 
25 - Şahmerdan, 

B. E. 

tirilmeksizin ezilmiş veya kırıl
mış hububat ve bakliyat, me
las, prina, kepek, 

13 - Temizlenmiş ve işlenmiş 
bağırsak, 

14 - Bilûmum maden cevher
leri ve taşlar (istihraç, izabe ve 
tasfiye dolayısile) kok, sömikok 
ve biriket kömürleri, 

15 - Her türlü soba (elektrik 
ve havagazı sobaları hariç), 
Kütahya tipi ve üzeri resim ve 
nakışılarla işlenmiş vazo, tabak, 
saksı ve emsali çini mamulâtı, 

16 - Şark halısı, kilimi ve ke
çesi »velense, 

17 - Eczanelerde imal edilib 
perakende olarak satılan ilâç
lar, 

18 - Vergiye tâbi olmayan ve
ya muamele vergisi ödenmiş bu
lunan nebatî, hayvani ve made
nî yağların, gaz ve benzinlerin 
karıştırılması suretile vücude 
getirilen mahlutlar, ispirto ve 
benzin karıştırılması suretile 
vücude getirilen mahlutlar. 

19 - Ağa,ç, rende talaşı, yol ve 
yapı inşaatında kullanılmak 
üzere ihzar edilmiş taşlar ve 
harçlar, 

20 - Odun kömürü, 
21 - Bir kilogramının uzunlu

ğu azamî altı bin metreyi geç
meyen kasğam ve pamuk iplik
lerile bir kilogramının uzunluğu 
azamî dört bin metrik numaraya 
kadar olan strayhgarn iplikleri, 

22 - Her türlü tuğla ve kire
mit, ateştuğlası ve harçları, 

23 - Sabun (Tuvalet sabunu 
hariç), 

24 - Kasket, 
25 - Tıbbî ve ispençiyari 
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MADD3 10 — Aşağıda ya
zılı müesseseler muamele vergi
sinden muaftır. 

1) Yerli mahsulleri tâsir ede
rek yağ istihsal eden fabrika 
ve imalâthaneler (tâsir ve tas
fiye işlerini bir arada yapan
ların yalnız tâsir ?,meliyeleri), 
Prina fabrikaları. (Tasfiye mu
amelesinden alınacak vergi yal
nız tâsirle tasfiye kıymeti ara
sındaki farkdan alınır). 

2) Hububatı, nebatî ve hay
vani mahsulleri, kuru yemiş
leri kabuk, çöp ve kıllarından, 
pamuğu çekirdeğinden ayıran, 
ayıklayan, temizleyen, eleyen, 
havalandıran, kurutan, tuzla-
yan ve üzümü boyayan müesse
seler ( çeltik, kuş tüyü, sunî 
ipek. sunî yün ve sunî pamuk 
imal yerleri hariç ), 

3) 9 ncu maddenin 6 ,7, 8, 9 
ve 10 ncu fıkralarında yazılı 
vesaitin ve bu vesaitte kullanı
lan makine ve âletlerin tami
ratını ve her türlü montaj işi 
yapan müesseseler (yalnız bu 
işlerden dolayı), 

4) Fotoğrafhaneler, film ima
lâthane ve stüdyoları, 

5) Münhasıran halkın kendi 

• — 4 1 — 
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26) Tıbbî ve ispençiyari müs
tahzarlar, diş macunu, suyu ve 
tozu (tıbbî ve ispençiyari müs
tahzar ruhsatnamesini haiz ol
salar dahi saç boyası, losyonu 
ve suyu, şampuvan ve biriyan-
tin, krem, pomat, ruj, pudra, 
tırnak boyası ve cilâsı, kozma-
tik, düzgün, sürme ve emsali ıt
riyat ve tuvalet levazımı, bu 
muafiyetten istifade edemezler) 

MADDE 10 — Aşağıda yazılı 
müesseseler muamele vergisin
den muaftır : 

1) Yerli mahsulleri ve prina
yı tasir veya tasfiye ederek yağ 
istihsal eden müesseseler (mün
hasıran bu işlerinden dolayı) 

2) Hububatı, nebatî ve hay
vani mahsulleri, kuru yemişleri 
kabuk, çöp ve kıllarından, pa
muğu çekirdeğinden ayıran, 
ayıklayan, temizleyen, eleyen, 
havalandıran, kurutan, tuzla-
yan ve üzümü boyayan mües
seseler, su ile müteharrik bulu
nan çeltik dinkleri (bu işlerin-
len dolayı kuş tüyü, sunî ipek, 
sunî yün ve sunî pamuk imal 
yerleri mamulâtı muamele ver
gisine tâbidir.) 

3) Hükümetin teklifi aynen 

4) Hükümetin teklifi aynen 

5) Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 10 — îktısad encü
meninin onuncu maddesi aynen 
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MADDE 10 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 
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26 - Tıbbî ve ispençiyari müs
tahzarlar, diş macunu, suyu ve 
tozu (tıbbî ve ispençiyari müs
tahzar ruhsatnamesini haiz olsa
lar dahi saç boyası, losyonu ve 
suyu, şampuvan ve biriyantin, 
krem, pomat, ruj, pudra, tırnak 
boyası ve cilâsı, kozmatik, düz
gün, sürme ve emsali ıtriyat ve 
tuvalet levazımı, bu muafiyet
ten istifade edemezler). 

MADDE 10 — îktisad encü
meninin teklifi ajrnen 

B. E. 

müstahzarlar, diş macunu, su
yu ve tozu (Tıbbî ve ispençiya
ri müstahzar ruhsatnamesi
ni haiz olsalar dahi saç boyası, 
losyonu ve suyu, şampuvan ve 
biryantin, krem, pomat, ruj, 
pudra, tırnak boyası ve cilâsı, 
kozmatik, düzgün, sürme ve 
emsali itriyat ve tuvalet levazı
mı, bu muafiyetten istifade 
edemezler), 

26 - Gliserin. 

MADDE 10 — Aşağıda yazı
lı müesseseler muamele vergi
sinden muaftır : 

1) Yerli mahsulleri ve prina
yı tasir veya tasfiye ederek 
yağ istihsal eden müesseseler 
(Münhasıran bu işlerinden do
layı), 

2) Hububatî, nebatî ve hay
vani mahsulleri, kuru yemişleri, 
kabuk, çöp ve kıllarından, pa
muğu çekirdeğinden ayıran, 
ayıklayan, temizleyen, eleyen, 
havalandıran, kurutan, tuzla-
yan ve üzümü boyayan müesse
seler, su ile müteharrik bulu
nan çeltik dinkleri (Bu işlerin
den dolayı kuş tüyü, sunî ipek, 
sunî yün ve sunî pamuk imal 
yerleri mamulâtı muamele ver
gisine tâbidir), 

3) 9 ncu maddenin 6, 7, 8, 9 
ve 10 ncu fıkralarında yazılı 
vesaitin ve bu vesaitte kullanı
lan makine ve aletlerin tamiratı 
ve her türlü montaj işi yapan 
müesseseler (Yalnız bu işkillen 
dolayı), 

4) Fotoğrafhaneler, filim ima
lâthane ve stüdyoları, 

5) Münhasıran halkm kendi 

( S. Sayısı : 161 
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ihtiyaçları için getirdikleri hu
bubatı öğüten, fırınlara, un ve 
zahire tüccarlarına hububat 
öğütmeyen ve kendi hesabları-
na hububat öğütüb satmayan 
yel ve su ile müteharrik valssiz 
eleksiz değirmenlerle muharrik 
kuvveti kırk beygiri geçmeyen 
ayni şartları haiz eleksiz, vals
siz motorlu değirmenler ( bu 
değirmenlerde zatî ihtiyaç için 
öğütülen unlar satılığa çıkarı
lırsa bu unlardan vergi alınır). 

MADDE 11 — Ayni evde ika
met eden aile efradı tarafın
dan, münhasıran ikametgâh da
hilinde icra edilmek ve muhar
rik kuvvet (muharrik kuvvetle 
işleyen dikiş makineleri hariç) 
veya işçi kullanılmamak şartile 
iplik, halı, kilim, havlu, örtü, 
çorap ve mensucat gibi örgü 
ve dokuma işlerile dantelâ ve 
nakış işleri, hasırcılık ve sepet
çilik mamulâtı, ip ve urgan 

— 46 — 
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6) înşaat müteahhidleri tara
fından, kendi teahhüd işlerin
de kullanacakları mamulâtı 
vücude getirmek üzere inşaat 
yerlerinde kurulan atelyeler 
(harice imalât ve satış yapma
mak veya ikramiye, teberru, 
prim ve saire namı altında baş
kalarına vermemek kayid ve 
şartile) 

MADDE 11 — Aynı evde 
ikamet eden aile efradı tara
fından münhasıran ikametgâh 
dahilinde icra edilmek ve mu
harrik kuvvet kullanılmamak 
(Muharrik kuvvetle işleyen di
kiş makineleri hariç) ve hariç
ten alacağı işçi beşi geçmemek 
şartile iplik, halı, kilim, havlu, 
örtü, çorab ve mensucat gibi 
örgü ve dokuma işlerile dan
telâ ve nakış işleri, hasırcılık 
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G. î, E. 

MADDE 11 — tktısad encü
meninin on birinci maddesi ay
nen 
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MADDE 11 — İktısad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 11 — Ayni evde 
ikamet eden aile efradı tara
fından münhasıran ikametgâh 
dahilinde icra edilmek ve mu
harrik kuvvet kullanılmamak 
(muharrik kuvvetle işleyen di
kiş makineleri hariç) ve hariç
ten alacalı işçi beşi geçmemek 
şartile iplik, halı, kilim, havlu, 
örtü, çorab ve mensucat gibi 
örgü ve dokuma işlerile dantelâ 
ve nakış işleri, hasırcılık ve se-

B. E. 

ihtiyaçları için getirdikleri hu
bubatı üğüten, f rrmlara, un ve 
zahire tüccarlarına hububat 
üğütmeyen ve kendi hesabları-
na hububat üğütüb satmayan 
yel ve su ile müteharrik valssiz, 
eleksiz değirmenlerle muharrik 
kuvveti kırk beygiri geçmeyen 
ayni şartları haiz eleksiz, vals
siz motorlu değirmenler (Bu 
değirmenlerde zatî ihtiyaç üğü-
tülen unlar satılığa çıkarılırsa 
bu unlardan vergi alınır). 

6) İnşaat yerlerinde, faaliyeti 
inşaatın devamı müddetine mak-
sur olmak üzere kurulan atelye-

ler (münhasıran bu inşaatta kul
lanılacak mevaddı imal etmek, 
harice imalât ve satış yapma
mak veya vücude getirdikleri 
mamulâtı her ne nam ile olursa 
olsun parasız da olsa başkala
rına vermemek şartile) (bu şart
lardan her hangi birine riayet 
edilmediği takdirde bu atelye-
lerde vücude getirilen mamu-
lât resen ve iki kat zamla ver
giye tâbi tutulur), 

7) Muharrik kuvveti beş bey
giri ve işçi sayısı onu geçme
yen, dolab ve palamut değirme
ninden başka tesisatı olmayan 
ve münhasıran meşin ve sahti
yan imal eden tabakhaneler. 

8) El veya su ile müteharrik 
hizarlar. 

MADDE 11 — Ayni evde ika
met eden aile efradı tarafından 
münhasıran ikametgâh dahilin
de icra edilmek ve muharrik 
kuvvet kullanılmamak (muhar
rik kuvvetle işleyen dikiş maki
neleri hariç) ve hariçten alaca
ğı işçi üçü geçmemek şartile 
iplik, havlu, örtü, çorab ve men
sucat gibi örgü ve dokuma işle
rile dantelâ ve nakış işleri, ha
sırcılık ve sepetçilik mamulâtı, 
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imalâtı muamele vergisinden 
muaftır. 

Bu şartlardan her hangi biri 
zail olduğu takdirde keyfiyetin 
bir hafta içinde varidat daire
sine bildirilmesi ve bu vaziyetin 
devamı müddetince vergilerin 
ödenmesi mecburidir. 

Yapılan yoklamalarda muhar
rik kuvvet veya işçi kullanıl
dığı ve keyfiyetin ihbar edilme
diği tesbit olunursa, tesbit ta
rihinden malî yıl sonuna kadar 
olan devre için resen takdir 
olunacak matrah üzerinden ai
le reisi namına üç kat zamla 
vergi tarholunur. 

Müteakib malî yıl için mu
harrik kuvvet veya işçi kullan-
mıyacağmı, malî yıldan evvel 
yazı ile varidat dairesine bildi
renlere yeniden muafiyet veri
lir. Yapılan yoklamada beyanı 
hilâfına muharrik kuvvet veya 
işçi kulandığı sabit olanlara ma
lî yıl başmdan yoklama tarihine 
kadar geçen devre için yuka-
rıki fıkra mucibince beş kat 
zamla vergi tarholunur ve bu 
tarihten sonra muharrik kuvvet 
veya işçi kuUanmasalar dahi 
bir daha muafiyet verilmez. 

MADDE 12 — Doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta yalnız bir 
müşteri hesabma imalât yapmı-
yan ve istihdam ettiği işçi sa
yısı müessese sahibi de (bizzat 
çalışsın çalışmasın) dahil olmak 
üzere dördü tecavüz etmeyen ve 
muharrik kuvvet kullananlarda 
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ve sepetçilik mamulâtı, ip ve 
urgan imalâtı muamele vergi
sinden muaftır. îp ve urgan 
imalâtında komşu binalardan 
istifade edilmesi, muafiyeti kal
dırmaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı şart
lardan her hangi biri zail ol
duğu takdirde keyfiyetin bir 
hafta içinde varidat dairesine 
bildirilmesi ve bu vaziyetin de
vamı müddetince vergilerin ö-
denmesi mecburidir. 

Yapılan yoklamalarda mu
harrik kuvvet veya beşten faz
la işçi kullanıldığı ve keyfiye
tin ihbar edilmediği tesbit olu
nursa, malî yıl başından tesbit 
tarihine kadar olan devre için 
resen takdir olunacak matrah 
üzerinden aile reisi namına 
üç kat zamla vergi tarholunur. 

Müteakib malî yıl için mu
harrik kuvvet veya beşten faz
la işçi kullanmıyacağını, ma
lî yıldan evvel yazı ile varidat 
dairesine bildirenlere ye
niden muafiyet verilir . Ya
pılan yoklamada beyanı hilâ
fına muharrik kuvvet veya 
beşten fazla işçi kullandığı 
sabit olanlara malî yıl başın
dan yoklama tarihine kadar 
geçen devre için yukarıki fık
ra mucibince beş kat zamla 
vergi tarholunur ve bu tarih
ten sonra muharrik kuvvet ve
ya işçi kuUanmasalar dahi bir 
daha muafiyet verilmez. 

MADDE 12 — Doğrudan 
doğruya veya bilvasıta yalnız 
bir müşteri hesabına imalât 
yapmayan ve istihdam ettiği 
işçi sayısı müessese sahibi de 
(Bizzat çalışsın çalışmasın) 
dahil olmak üzere beşi te
cavüz etmeyen ve muhar-

G. 1. E. 

MADDE 12 — îktısad encü
meninin on ikinci maddesi ay
nen i 
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Ad. E. 

MADDE 12 — tktısad encü
meninin teklifi aynen. 
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petçilik mamulâtı, ip ve urgan 
imalâtı muamele vergisinden mu
aftır. îp ve urgan imalâtında 
ikametgâhtan gayri yerlerden 
istifade edilmesi, muafiyeti kal
dırmaz, 

Yukarıki fıkrada yazılı şart
lardan her hangi biri zail 
olduğu takdirde keyfiyetin bir 
hafta içinde varidat dairesine 
bildirilmesi ve bu vaziyetin de
vamı müddetince vergilerin ö-
denmesi mecburidir. 

Yapılan yoklamalarda mu
harrik kuvvet veya beşten fazla 
işçi kullanıldığı ve keyfiyetin 
ihbar edilmediği tesbit olunur
sa, malî yü başından tesbit ta
rihine kadar olan devre için re
sen takdir olunacak matrah 

üzerinden aile reisi namına üç 
kat zamla vergi tarholunur. 

Müteakib malî yıl için mu
harrik kuvvet veya beşten fazla 
işçi kullanılmryacağmı, malî yıl
dan evvel yazı ile varidat dai
resine bildirenlere yeniden mu
afiyet verilir. Yapılan yoklama
da beyanı hilâfma muharrik 
kuvvet veya beşten fazla işçi 
kullandığı sabit olanlara malî 
yıl başmdan yoklama tarihine 
kadar geçen devre için yukarı
ki fıkra mucibince beş kat zam
la vergi tarholunur ve bu tarih
ten sonra muharrik kuyvet ve
ya işçi kullanmasalar dahi bir 
daha muafiyet verilmez. 

MADDE 12 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

ip ve urgan imalâtı muamele 
vergisinden muaftır, ip ve ur
gan imalâtında ikametgâhdan 
gayri yerlerden istifade edil
mesi, muafiyeti kaldırmaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı şart
lardan her hangi biri zail oldu
ğu takdirde keyfiyetin bir haf
ta içinde varidat dairesine bil
dirilmesi ve bu vaziyetin deva
mı müddetince vergilerin öden
mesi mecburidir. 

Yapılan yoklamalarda mu
harrik kuvvet veya üçten faz
la işçi kullanıldığı ve keyfiye
tin ihbar edilmediği tesbit olu
nursa, malî yıl başından tesbit 
tarihine kadar olan devre için 
resen takdir olunacak matrah 
üzerinden aile reisi namına üç 
kat zamla vergi tarholunur. 

Müteakib malî yıl için mu
harrik kuvvet veya üçten fazla 
işçi kullanılmıyacağmı, malî 
yıldan evvel yazı ile varidat 
dairesine bildirenlere yeniden 
muafiyet verilir. Yapılan yok
lamada beyanı hilâfına muhar
rik kuvvet veya üçten fazla iş
çi kullandığı sabit olanlara ma
lî yıl başından yoklama tari
hine kadar geçen devre için 
yukarıki fıkra mucibince beş 
kat zamla vergi tarholunur ve 
bu tarihden sonra muharrik 
kuvvet veya üçten fazla işçi 
kullanmasalar dahi bir daha 
muafiyet verilmez. 

MADDE 12 — Doğrudan 
doğruya veya bilvasıta yalnız 
bir müşteri hesabına imalât 
yapmayan ve istihdam ettiği 
işçi sayısı müessese sahibi de 
(bizzat çalışsın çalışmasın) da
hil olmak üzere beşi tecavüz 
etmeyen ve muharrik kuvvet 
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muharrik kuvveti de iki beygiri 
geçemeyen küçük sanat müesse
seleri muamele vergisinden mu
aftır. (îşçi tabirinde usta, kal
fa, çırak, fen memuru, kimya
ger, kâtib, satıcı velhasıl mües
sesenin iştigal mevzuu olan işte 
fikren veya bedenen çalışan bi
lûmum müstahdemler dahildir). 

Toprak sanayiine mensub mü
esseselerin muafiyetten istifa
de etmeleri muharrik kuvvet 
kullanmamalarile meşruttur. 

Aşağıdaki imalâtı yapan mü
esseseler, bu şartları haiz olsa
lar dahi muafiyetten istifade 
edemezler: 

A) Amilinin veya sahibinin 
markasını havi şişe, kutu ve di
ğer ambalaj maddeleri içinde 
satışa çıkarılan mamuller. 

(Vergiye tâbi olmayan veya 
muamele vergisi ödenmiş bulu
nan nebatî, hayvani ve madenî 
yağların, gaz ve benzinlerin ka
rıştırılması suretile vücude ge
tirilen mahlutlar hariç). 

B) Trikotaj, mücevherat, plâs
tik eşya, lâstik ayakkabı, kun
dura kalıbı, ökçe, sandal, her 
nevi maden kaplamaları, deba
gat müesseseleri mamulâtı, bo
yama, apre ve kasarlama işleri, 
sunî veya tabiî ipek ve ipek 
mensucat ve ipek çorab, kese 
kâğıdı, karbon kâğıdı, terazi, 
baskül ve bunların montaj iş
leri (tepme mancınıklar, meşin 
ve sahtiyan hariç) 

— 5 0 -
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rik kuvvet kullananlada 
muharrik kuvveti de iki 
beygiri geçmeyen küçük sanat 
müesseseleri muamele vergisi
nden muaftır, (işçi tabirinde 
usta, kalfa, çırak, fen me
muru, kimyager, kâtib, satıcı 
velhasıl müessesenin iştigal 
mevzuu olan işde fikren veya 
bedenen çalışan bilûmum müs
tahdemler dahildir.) 

Tuğla ve kiremid imalâtı ha
ricindeki toprak sanayiine men
sub müesseselerin muafiyetten 
istifade etmeleri muharrik kuv
vet kullanmamaları ve işçi mik-
darının müessese sahibile bir
likte beşi geçmemesile meşrut
tur. 

Aşağıdaki imalâtı yapan mü
esseseler, bu şartları haiz olsa
lar dahi muafiyetten istifade 
edemezler: 

A) Amilinin veya sahibinin 
inarkasmı havi şişe, kutu ve di
ğer ambalaj maddeleri içinde 
satışa çıkarılan mamuller. 

(Vergiye tâbi olmayan veya 
muamele vergisi ödenmiş bulu
nan nebatî, hayvani ve madenî 
yağların, gaz ve benzinlerin 
karıştırılması suretile vücude^ 
getirilen mahlutlar hariç). 
B) Trikotaj, mücevherat, plâs

tik eşya, lâstik ayakkabı, kun
dura kalıbı, ökçe, çamaşır man
dalı, her nevi maden kaplama
ları, debagat müesseseleri ma
mulâtı, boyama, apre veya ka
sarlama işleri, sunî veya tabiî 
ipek ve ipek mensucat ve ipek 
çorab, kese kâğıdı, karbon kâ
ğıdı, terazi, baskül, ve bunla
rın montaj işleri (meşin ve 
sahtiyan imalâtı ve tepme man
cınıklar birinci fıkradaki had
ler dahilinde kaldığı takdirde 
muafiyetten istifade eder.) 

G. î. E. 
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kullananlarda muharrik kuvveti 
de iki beygiri geçmeyen küçük 
sanat müesseseleri muamele 
vergisinden muaftır, (işçi tâbi
rinde usta, kalfa, çırak, fen 
memuru, kimyager, kâtib, sa
tıcı velhasıl müessesenin işti
gal mevzuu olan işte fikren 
veya bedenen çalışan bilûmum 
müstahdemler dahildir.) 

Tuğla ve kiremit imalâtı 
haricindeki toprak sanayiine 
mensub müesseselerin muafi
yetten istifade etmeleri muhar
rik kuvvet kullanmamaları ve 
işçi mikdarmm müessese sahi
bi ile birlikte beşi geçmemesile 
meşruttur. 

Aşağıdaki imalâtı yapan mü
esseseler, bu şartları haiz ol
salar dahi v muafiyetten istifade 
edemezler: 

A) Âmilinin veya sahibinin 
markasını havi şişe, kutu ve 
diğer ambalaj maddeleri içinde 
satışa çıkarılan mamuller, 

B) Trikotaj, mücevherat, 
plâstik eşya, lâstik ayakkabı, 
kundura kalıbı, ökçe, çamaşır 
mandalı, her nevi maden kap
lamaları, debagat müesseseleri 
mamulâtı, boyama, apre veya 
kasarlama işleri, sunî veya ta
biî ipek ve ipek mensucat ve 
ipek çorab, kesekâğıdı, kar
bon kâğıdı, terazi, baskül ve 
bunların montaj işleri (tep
me mancınıklar birinci fıkra
daki hadler dahilinde kaldığı 
takdirde muafiyetten istifade 
eder.) 
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MADDE 13 — 12 nci madde

de yazılı muaf müesseseler mez
kûr maddede yazılı mikdardan 
fazla işçi veya muharrik kuvvet 
kullanmağa başladıkları takdir
de keyfiyeti, o tarihden itiba
ren bir hafta içinde yazı ile va
ridat dairesine bildirmeğe ve 
bu vaziyetin devamı müddetin-
ce vergilerini ödemeğe mecbur
durlar. Bundan sonra işçi veya 
muharrik kuvvet mikdarmı in
direnler keyfiyeti ayni müddet 
içinde yazı ile bildirmek şartile 
yeniden muafiyete girerler. 

Yapılan yoklamalarda bu 
mecburiyete riayet etmedikleri 
anlaşılanlar, fazla işçi veya mu
harrik kuvvet kullanmağa baş
ladıkları tarihden malî yıl so
nuna kadar, resen takdir oluna
cak matrah üzerinden üç kat 
zamla vergiye tâbi tutulur. Mü-
teakib malî yıl için işçi veya 
muharrik kuvvet mikdarmı mu
afiyet haddine indirdiğini, ma
lî yıldan evvel yazı ile varidat 
dairesine bildirenlere yeniden 
muafiyet verilir. Yapılan yok
lamada beyanı hilâfına fazla 
işçi veya muharrik kuvvet kul
landığı sabit olanlara malî yıl 
başından yoklama tarihine ka
dar geçen devre için yukarıki 
fıkra mucibince beş kat zamla 
vergi tarholunur; ve bu tarih
den sonra işçi ve muharrik kuv
vet mikdarmı indirseler dahi, 
bir daha muafiyetten istifade 
edemezler. 

MADDE 14 — Ayni binada 
veya bitişik çatılar altında ay
ni muharrik kuvvetten istifade 
suretile çalışan müesseseler, ay
rı şahıslara aid olsalar bile 
12 nci maddede yazılı muafiyet 
hadlerinin hesabında bu mües
seselerin işçi adedlerinin ve mu-

-Sa
ik. E. a. t. E. 

MADDE 13 
teklifi aynen 

Hükümetin MADDE 13 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 14 
teklifi aynen 

Hükümetin MADDE 14 
teklifi aynen 

Hükümetin 
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Ad. E. 
MADDE 13 — Hükümetin 

teklifi aynen. 

MADDE 14 
teklifi aynen. 

— Hükümetin 

Mal. E. 

MADDE 13 — 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 14 --
teklifi aynen 

Hükümetin 

S. B. 
MADDE 13 — Hükümetin 

teklifi aynen. 

MADDE 14 
teklifi aynen. 

— Hükümetin 
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harrik kuvvet mikdarınm mec
muu esas tutulur. 

MADDE 15 — Ayni mamu
lün muhtelif veya mütemmim 
imal safhalarının, ayni şahsa 
veya akrabasına veyahud şerik
lerine aid ve bir birinden ayrı 

binalarda yapılması halinde mu
afiyet hadlerinin hesabında 
bu imâl safhaları için kullanı
lan muharrik kuvvet mikdarı
nm ve işçi adedlerinin mecmuu 
nazarı dikkate alınır. 

Üçüncü fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 16 — Sınaî müesse
selerle filyal, şube ve satış ma
ğazaları ,toptancı ticarethane
ler ve müteahhidler muamele 
vergisini ödemekle mükelleftir
ler. Muamele ve satış şartları 
bu mükellefiyeti değiştirmez. 

MADDE 17 — Sınaî müesse
selerin vergisi imalin yapıldığı, 
müteahhidlerin vergisi yazıha
nelerinin, diğer mükelleflerin 
verdisi de toptancı ticarethane, 
filyal, şube, satış mağazasının 
kâin bulunduğu mahal varidat 
dairesince tarholunur. 

Dördüncü fasıl 

Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 18 — imalât vergi
sinin matrahı : 

A) Kendi hesabına imalât 
yapan sınaî müesseseler için 
teslim edilen mamul maddenin 
satış bedelidir. 

B) A fıkrasında yazılı mü
esseselerde, iptidaî maddesi 
başkalarına aid olarak yapı
lan mamûlat ile altıncı madde-

îk. E. 

MADDE 15 — Hükümetin 
teklifi aynen 

Üçüncü fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
teklifi aynen 

Dördüncü fasıl 

Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 18 — İmalât mua
mele vergisinin matrahı : 

A) Kendi hesabına imalât 
yapan sınaî müesseseler için 
teslim edilen mamul maddenin 
satış bedelidir. 

B) Kendi hesabına imalât ya
pan sınaî müesseselerde, iptidaî 
maddesi başkalarına aid olarak 
yapılan mamulâtın, altıncı mad-

G. t E. 

i 

i 
| MADDE 15 — Hükümetin 

teklifi aynen 

s i 

I 
I 
I 
i 
! 

MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
teklifi aynen 

I 

MADDE 18— îktısad encü
meninin 18 nci maddesi aynen 
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MADDE 15 
teklifi aynen. 

Hükû netin 

Üçüncü fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

MADDE 17 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

Dördüncü fasıl 

Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 18 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

Mal E. 

MADDE 15 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

Üçüncü fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
teklifi aynen 

Dördüncü fasıl 

Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 18 — imalât mua
mele vergisinin matrahı : 

A.) Kendi hesabına imalât 
yapan sınaî müesseseler için 
teslim edilen mamul maddenin 
satış bedelidir. 

B) Kendi hesabına imalât 
yapan sınaî müesseselerde, ibti-
daî maddesi başkalarına aid 
olarak yapılan mamulâtm, al-

B. E. 

MADDE 15 — Ayni mamu
lün muhtelif veya mütemmim 
imal safhalarının, ayni şahsa 
veya akrabasına, şeriklerine 
veyahud memur ve müstah
demlerine aid ve birbirinden 
ayrı binalarda yapılması halin
de muafiyet hadlerinin hesa
bında bu imal safhaları için 
kullanılan muharrik kuvvet 
mikdannm ve işçi adedlerinin 
mecmuu nazarı dikkate almır. 

Üçüncü fasıl 

Mükellef ve teklif mahallî 

MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
teklifi aynen 

Dördüncü fasıl 

Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 18 — İmalât mua
mele vergisinin matrahı : 

A) Kendi hesabına imalât 
yapan sınaî müesseseler için 
teslim edilen mamul maddenin 
satış bedelidir. 

B) Kendi hesabına imalât 
yapan sınaî müesseselerde, ipti
daî maddesi başkalarına aid 
olarak yapılan mamulâtm, 
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de yazılı şekillerde istimal ve
ya istihlâk edilen veyahud, fil-
yal, şube, satış mağazası veya 
komisyoncuya gönderilen ma-

mûlâtm vergi matrahı, müesse
senin kendi hesabına yaptığı 
mümasili mamûlâtın emsal sa
tış bedelidir. Emsal satış be
deli, iptidaî maddesi başkaları
na aid olarak yapılan imalât 
ile altıncı maddede yazılı şekil
lerde istimal veya istihlâk edi
len mamûlâtın teslim edildiği 
ay içinde ki, müessesenin mü
masili mamûlâtmm vahid satış 
fiyatlarının vasatisine göre ta
ayyün eden bedeldir. Müessese
nin o ay içinde, mümasili ma-
mulâttan teslimatı bulunmadığı 
takdirde vasatinin hesabında 
teslimatı mevcud en son ayın 
vahid satış fiatları esas tutulur. 

0) Kendi hesabına imalât 
yapmayıb başkalarına aid ip
tidaî maddeleri imal eden sınaî 
müesseselerde vergi matrahı; 
19 ncu maddede yazılı unsur
ları nazarı dikkate alarak re
sen takdir komisyonunca ta
yin ve müesseseye tebliğ edile-
ccek olan emsal satış fiatına 
göre taayyün eden bedelidir. 

10 ncu maddenin beşinci fık
rasında yazılı değirmenlerde 
öğütülüb de satışa çıkarılan un
ların vergi matrahı da bu usul 
dairesinde tayin olunan emsal 
satış bedelidir. 

D) Başkaları hesabına yapı
lan münhasıran boyama, apre 
kasarlama, ütü, kaynak, maden 
kaplaması, tesviye, torna, ta
mir, cam kesmesi ve tesviyesi 
işleri; mamul ipliklerin yeniden 
bir katlama ameliyesine tâbi 
tutulmaksızın yalnız büktürül-
mesi işlerinde vergi matrahı bu 
işler mukabilinde alınan ücret-

— 56 -
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dede yazılı şekillerde istimal 
veya istihlâk edilen mamûlâtın 
veyahud filyal, şube; satış ma
ğazasına veya komisyoncuya 
gönderilen mamulâtm vergi 
matrahı, 19 ncu maddede yazılı 
şekilde tayin edilen emsal satış 
bedelidir. 

G) Kendi hesabına imalât 
yapmayıp başkalarına aid ipti
daî maddeleri işleyerek mamu-
lât vücude getiren sınaî mües
seselerde vergi matrahı; 19 ncu 
maddede yazılı unsurları naza
rı dikkate alarak resen takdir 
komisyonunca takdir ve mües
seseye tebliğ edilecek olan sa
tış fiatı üzerinden tayin edilen 
emsal satış bedelidir. 

10 ncu maddenin beşinci fık
rasında yazılı değirmenlerde 
öğütülüp te satışa çıkarılan un
ların vergi matrahı da bu usul 
dairesinde tayin olunan emsal 
satış bedelidir. 

D) Başkaları hesabına yapı
lan münhasıran boyama, apre, 
kasarlama, ütüv, kaynak, ma
den kaplaması, tesviye, torna, 
tamir, cam kesmesi ve tesviyesi 
işlerinde, mamul ipliklerin ye
niden bir katlama ameliyesine 
tâbi tutularak katlı iplik haline 
getirilmeksizin yalnız büktürül-
mesi işlerinde vergi matrahı bu 
işler mukabilinde alman ücret
tir. 

E) İkinci maddenin II işa
retli fıkrasında yazılı mükellef
lerin vergi matrahı bunların sı
naî müesseselere yaptırdıkları 
mamulâtm maliyet bedelile bu 
mamulâtm kendileri tarafından 
teslimi mukabilinde alman be
del arasındaki farktan vergiye 
tâbi senelik satış bedelleri ye 
kûnunun yüzde beşi nisbetinde 
bir mikdann tenzilinden sonra 

ö. L E. 
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tmcı maddede yazılı şekillerde 
istimal veya istihlâk edilen ma
mulatın veyahud filyal, şube, 
satış mağazasına, veya komis
yoncuya gönderilen mamulatın 
vergi matrahı, 19 ncu maddede 
yazılı şekilde tayin edilen emsal 
satış bedelidir. 

C) Kendi hesabına imalât 
yapmayıb başkalarına aid ibti-
daî maddeleri işleyerek mamu-
lât vücude getiren sınaî mües
seselerde vergi matrahı, 19 ncu 
maddede yazılı unsurları naza
rı dikkate alarak resen takdir 
komisyonunca takdir ve mües
seseye tebliğ edilecek olan satış 
fiatı üzerinden tayin edilen em
sal satış bedelidir. 

10 ncu maddenin beşinci 
fıkrasında yazılı değirmenlerde 
öğütülüb de satışa çıkarılan un
ların vergi matrahı da bu usul 
dairesinde tayin olunan emsal 
satış bedelidir. 

D) Başkaları hesabına yapı
lan münhasıran boyama, apre, 
havlandırma, kolalama, kasar-
lama, ütü, kaynak, maden kap
laması, tesviye, torna, tamir, 
cam kesmesi ve tesviyesi işle
rinde, mamul ipliklerin yeniden 
bir katlama ameliyesine tâbi 
tutularak katlı iplik haline ge-
tirilmeksizin yalnız büktürül-
mesinde ve kireçlenmiş küçük 
baş hayvan derilerinin dolap
larda ve sair suretlerle temiz
lenmesinde vergi matrahı bu iş
ler mukabilinde alman ücrettir. 

E) İkinci maddenin II işa
retli fıkrasında yazılı mükellef
lerin vergi matrahı bunların sı
naî müesseselere yaptırdıkları 
mamulatın maliyet bedelile bu 
mamulatın kendileri tarafından 
teslimi mukabilinde alman be
del arasındaki fa,rktan vergiye 

B. E. 

altıncı maddede yazılı şekiller
de istimal veya istihlâk edilen 
mamulatın veyahud filyal, şube, 
satış mağazasına veya komis
yoncuya gönderilen mamulatın 
vergi matrahı, 19 ncu maddede 
yazılı şekilde tayin edilen emsal 
satış bedelidir. 

C) Kendi hesabına imalât 
yapmayıb başkalarına aid ipti
daî maddeleri işleyerek mamu-
lât vücude getiren sınaî mües
seselerde vergi matrahı, 19 ncu 
maddede yazılı unsurları nazarı 
dikkate alarak resen takdir ko
misyonunca takdir ve müesse
seye tebliğ edilecek olan satış 
fiatı üzerinden tayin edilen em
sal satış bedelidir. 

10 ncu maddenin beşinci fık
rasında yazılı değirmenlerde 
öğütülüb de satışa çıkarılan un
ların vergi matrahı da bu usul 
dairesinde tayin olunan emsal 
satış bedelidir. 

D) Başkaları hesabma yapı
lan münhasıran boyama, apre, 
havalandırma, kolalama, kasar
larım, ütü, kaynak, maden kap
laması, tesviye, torna, tamir, 
cam kesmesi ve tesviyesi işlerin
de, mamul ipliklerin yeniden 
bir katlama ameliyesine tâbi 
tutularak katlı iplik haline ge-
tirilmeksizin yalnız büktürül-
mesinde ve kireçlenmiş hayvan 
derilerinin dolablarda ve sair 
suretlerle temizlenmesinde ver
gi matrahı bu işler mukabilin
de alman ücrettir. 

E) İkinci maddenin II işaret
li fıkrasında yazılı mükellefle
rin vergi matrahı bunların sı
naî müesseselere yapdırdıklan 
mamulatın maliyet bedelile bu 
mamulatın kendileri tarafından 
teslimi mukabilinde alman be
del arasındaki farktan vergiye 
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tir. 
E) Sınaî müesseselerin top

tancı filyal, şube ve satış ma-
ğazalarile ikinci maddenin 2, 3 
ve 4 ncü fıkralarında ve 3 ncü 
maddede yazılı toptancı tica
rethanelerin ve müteahhidlerin 
vergi matrahı; bunların vergi
ye tâbi müesseselerden aldık
ları mamulâtm maliyet bedelile 
bu malların satışı mukabilinde 
alınan bedel arasındaki fark
tır. Bunlar tarafından altıncı 
maddede yazılı şekilde istimal 
ve istihlâk edilen mamulât için, 
yukanki B fıkrasında yazılı şe
kil dairesinde hesablanacak 
vahid satış fiatları vasatisine 
göre taayyün eden bedel satış 
bedeli addedilir. Aldıkları ma-
mulâtı münhasıran altıncı mad
dede yazılı şekilde istimal ve is
tihlâk eden müteahhidlerin sa
tış bedeli, taahhüd mukavele
namesine göre tayin edilemezse, 
bu bedel, resen takdir komisyo
nunca 19 ncu maddede yazılı 
unsurlar nazarı itibare alınarak 
takdir olunur. 

F) Dördüncü maddede yazı
lı Filyal, şube ve satış mağa
zalarının vergi matrahı; yuka
nki fıkralar mucibince buluna
cak farkdan, satış bedelleri 
mecmuunun % 20 si indirildik
ten sonra kalan mikdardır. 

kalan meblâğdır. 
İkinci maddenin III işaretli 

fıkrasında yazılı mükelleflerin 
vergi matrahı, vergiye tâbi sı
naî müesseselerden veya bun
ların filyal, şube ve satış mağa
zalarından aldıkları mamulâtın 
maliyet bedelile bu mamulâtın 
kendileri tarafından teslimi mu
kabilinde alman bedel arasın
daki farktan vergiye tâbi sene
lik satış bedelleri yekûnunun 
yüzde beşi nisbetinde bir mik-
darm tenzilinden sonra kalan 
meblâğdır. 

Yukanki fıkralarda yazılı 
mükellefler tarafından filyal, 
şube ve satış mağazalarına gön
derilen veyahud altıncı madde
de yazılı şekillerde istimal ve
ya istihlâk edilen mamulât için, 
bu irsal veya istihlâkin vaki 
olduğu ay içinde bu mükellef
ler tarafından teslim edilen mü
masil mamulâtın vahid satış fi-
atlan vasatisi esas ittihaz edi
lerek bulunan bedel, satış be
deli addolunur. 

Aldıklan veya yaptırdıkları 
mamulâtı teahhüdlerinin ifasın
da sarf veya teslim eden müte-
ahhidler için teahhüd mukave
lenamesinde yazılı bedel, satış 
bedeli addolunur. 

F) İkinci maddenin IV ve V 
işaretli fıkralannda yazılı top
tancı filyal, şube ve satış ma
ğazalarının vergi matrahı, bun
ların tâbi oldukları sınaî mües
sese veya toptancı ticarethane
lerden aldıkları mamulâtın ma
liyet bedelile bu mamulâtın ken
dileri tarafmdan teslimi mu
kabilinde alınan bedel arasın
daki farktan vergiye tâbi sene
lik satış bedelleri yekûnunun 
yüzde beşi nisbetinde bir mik-
darm tenzilinden sonra kalan 
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tâbi senelik satış bedelleri ye
kûnunun yüzde beşi nisbetin-
de bir mikdann tenzilinden 
sonra kalan meblâğdır. 

İkinci maddenin III işaretli 
fıkrasında yazılı mükelleflerin 
vergi matrahı, vergiye tâbi sı
naî müesseselerdim veya bunla
rın filyal, şube ve satış mağa
zalarından aldıkları mamulâtın 
maliyet bedelile bu mamulatm 
kendileri tarafından teslimi mu
kabilinde alman bedel arasın
daki farktan vergiye tâbi sene
lik satış bedelleri yekûnunun 
yüzde beşi nisbetinde bir mik
dann tenzilinden, sonra kalan 
meblâğdır. 

YukarıM fıkralarda yazılı 
mükellefler tarafından filyal, 
şube ve satış mağazalarına gön
derilen veyahud altıncı madde
de yazılı şekillerde istimal ve
ya istihlâk edileli mamulât için, 
bu irsal veya istihlâkin vaki ol
duğu ay içinde bu mükellefler 
tarafından teslim edilen müma
sil mamulatm vahid satış fiat-
ları vasatisi esas ittihaz edile
rek bulunan bedel, satış bedeli 
addolunur. 

Aldıkları veya yaptırdıkları , 
mamulâtı teahhüdlerinin ifasın
da sarf veya teslim eden müte-
ahhidler için teahhüd mukave
lenamesinde yazılı bedel, satış 
bedeli addolunur. . 

F). İkinci maddenin IV ve V 
işaretli fıkralarında yazılı top
tancı filyal ,şube ve satış ma
ğazalarının vergi matrahı, bun
ların tâbi oldukları smaî mües
sese veya toptancı ticarethane
lerden aldıkları mamulâtın ma
liyet bedelile bu mamulâtın ken
dileri tarafından teslimi muka
bilinde alman bedel arasındaki 
farktan vergiye tâbi senelik sa

fi. E. 

tâbi senelik satış bedelleri ye
kûnunun % 5 i nisbetinde bir 
mikdann tenzilinden sonra ka
lan meblâğdır. 

İkinci maddenin İÜ işaretli 
fıkrasmda yazılı mükelleflerin 
vergi matrahı vergiye tâbi sı
naî müesseselerden veya bunla
rın filyal, şube ve satış mağa
zalarından aldıkları mamulatm 
maliyet bedelile bu mamulatm 
kendileri taraf mdan teslimi mu
kabilinde alman bedel arasında
ki farktan vergiye tâbi senelik 
satış bedelleri yekûnunun % 5 i 
nisbetinde bir mikdann tenzi
linden sonra kalan meblâğdır. 

İkinci maddenin II ve III işa
retli fıkralarında yazılı mükel
lefler tarafından filyal, şu
be ve satış mağazalarına gön
derilen veyahud altmcı mad
dede yazılı şekillerde istimal 
veya istihlâk edilen mamulât 
için, bu irsal veya istihlâkin 
vaki olduğu ay içinde bu mü
kellefler tarafmdan teslim edi
len mümasil mamulatm vahid 
satış fiatleri vasatisi esas itti
haz edilerek bulunan bedel, sa
tış bedeli addolunur. 

Aldıkları veya yaptırdıklan 
mamulâtı taahhûdlerinin ifa
sında sarf veya teslim eden 
müteahhidler için taahhüd mu
kavelenamesinde yazılı bedel, 
satış bedeli addolunur. 

F) İkinci maddenin IV ve V 
işaretli fıkralarında yazılı top
tancı filyal, şube ve satış ma
ğazalarının vergi matrahı, bun
ların tâbi oldukları smaî mü
essese veya toptancı ticaretha
nelerden aldıkları mamulatm 
maliyet bedelile bu mamulatm 
kendileri tarafmdan teslimi 
mukabilinde alınan bedel ara
sındaki farktan vergiye tâbi 
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MADDE 19 — Bu kanunda 
yazılı satış bedeli tâbiri teslim 
edilen mamulât mukabilinde 
her ne nam ile olursa olsun 
müşteriden alınan veya müş
terinin borçlandığı paranın ye
kûnunu ifade eder. Mamulâtm 
mübadelesi halinde, satış bede
li teslim edilen malm, 18 nci 
maddede yazılı şekillerde tayin 
edilen emsal satış bedelidir. 

Resen takdir komisyonların
ca tayin edilen emsal satış be
deli, mamulâtın maliyet bede
line satılıncıya kadar yapılan 
bütün masrafların, ve bu ma-
mulâta müteallik bilcümle ver
gi ve resimlerin ve taamül de
recesinde bir kârın ilâvesile 

îk. E. 

meblâğdır. 
G) ikinci maddenin IV işa

retli fıkrasında yazılı peraken
deci filyal, şube ve satış mağa
zalarının vergi matrahı, bun
ların tâbi oldukları sınaî mües
seselerden aldıkları mamulâ
tm maliyet bedelile bu ma
mulâtm kendileri tarafmdan 
teslimi mukabilinde alman be
del arasındaki farktan vergiye 
tâbi senelik satış bedelleri ye
kûnunun % 20 si nisbetinde 
bir mikdarm tenzilinden son
ra kalan meblağdır. 

H) Üçüncü maddede yazılı 
mükelleflerin vergi matrahı, 
ikinci maddede yazılı yerler
den aldıkları mamulâtm mali
yet bedelile bunların teslimi 
mukabilinde alman bedel ara
sındaki farktan vergiye tâbi 
senelik satış bedelleri yekû
nunun yüzde beşi nisbetinde 
bir mikdarın tenzilinden sonra 
kalan meblağdır. 

MADDE 19 — Bu kanunda 
yazılı satış bedeli tâbiri, tes
lim edilen mamulât mukabi

linde her ne nam ile olursa ol
sun müşteriden alınan veya 

müşterinin borçlandığı paranın 
yekûnunu ifade eder. 

18 nci maddenin «B» ben
dinde yazılı emsal satış bedeli, 
mezkûr bendde yazılı mamu
lâtm teslim edildiği ay için
de, smaî müessesenin mümasil 
mamulâtınm vahid satış fi
yatları vasatisi esas ittihaz edi
lerek bulunan bedeldir. Smaî 
müessesenin o ay içinde müma
sil mamulâttan teslimatı bulun
madığı takdirde vesaitinin 
hesabma, teslimatı mevcud o-

G. 1. fi. 

MADDE 19 — İktısad encü
meninin 19 ncu maddesi aynen 
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MADDE 19 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen. 

Mal. E. 

tış bedelleri yekûnunun yüzde 
beşi nisbetinde bir mikdarm 
tenzilinden sonra kalan meblâğ
dır. 

G) ikinci maddenin IV işa
retli fıkrasında yazılı peraken
deci, filyal, şube ve satış ma
ğazalarının vergi matrahı, bun
ların tâbi oldukları sınaî mües
seselerden aldıkları mamulâtın 
maliyet bedelile bu mamulâtın 
kendileri tarafından teslimi 
mukabilinde alman bedel ara
sındaki farktan vergiye tâbi se
nelik satış bedelleri yekûnunun 
% 20 si nisbetinde bir mikda-
rın tenzilinden sonra kalan 
meblâğdır. 

H) Üçüncü maddede yazılı 
mükelleflerin vergi matrahı, 
ikinci maddede yazılı yerlerden 
aldıkları mamulâtın maliyet be
delile bunların teslimi mukabi
linde alman bedel arasındaki 
farktan vergiye tâbi senelik sa
tış bedelleri yekûnunun yüzde 
beşi nisbetinde bir mikdarm 
tenzilinden sonra kalan meb
lâğdır. 

MADDE 19 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

senelik satış bedelleri yekûnu
nun % 5 i nisbetinde bir mik
darm tenzilinden sonra kalan 
meblâğdır. 

G) İkinci maddenin IV işa
retli fıkrasında yazılı peraken
deci, filyal, şube ve satış mağa
zalarının vergi matrahı, bun
ların tâbi oldukları sınaî mü
esseselerden aldıkları mamulâ
tın maliyet bedelile bu mamu-
latm kendileri tarafmdan tes
limi mukabilinde alman bedel 
arasındaki farkdan vergiye tâbi 
senelik satış bedelleri yekûnu
nun % 20 si nisbetinde bir mik
darm tenzilinden sonra kalan 
meblâğdır. 

H) Üçüncü maddede yazık 
mükelleflerin vergi matrahı, 
ikinci maddede yazılı yerlerden 
aldıkları mamulâtm maliyet 
bedelile bunlarm teslimi mu
kabilinde alman bedel arasın
daki farktan vergiye tâbi se
nelik satış bedelleri yekûnu-
nunun % 5 i nisbetinde bir mik
darm tenzilinden sonra kalan 
meblâğdır. 

MADDE 19 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen 
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ftü. 
hâsıl olan kıymetten dun ola
maz. 

İmalâtta maliyet bedeli, ip
tidaî maddelerin alış fiatile mü
esseseye idhal olununcaya ka
dar yapılan bilûmum masraf

ların ve ödenen vergi ve resim
lerin, işçilik ücret ve masraf
larının ve ılımımı masraflardan 
mamule isabet eden hissenin 
yekûnudur. 

Sınaî müesseselerin filyal, 
şube ve satış mağazalarında 
maliyet bedeli 18 nci maddenin 
B fıkrasında zikredilen emsal 
satış bedeline mamulât için bu 
mahallere getirilinceye kadar 
yapılan bilûmum masraflarla 
ödenen vergi ve resimlerin ilâ-
vesile bulunan yekûndur. 

tbtidaî maddesini vererek 
imalât yaptıran toptancı tica
rethanelerde ve müteahhidler
de maliyet bedeli, malın fab
rikadan ihracına aid emsal sa
tış bedeline, fabrikadan top-
dancı ticarethane veya müte
ahhidin satış mahalline getiri
linceye kadar bu mamule aid 
olarak ödenen bilcümle masraf
larla vergi ve resimlerin ilâve-
sile hâsıl olan yekûndur. 

İkinci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarile 3 ncü maddede yazı
lı toptancı ticarethanelerde ve 
müteahhidlerde maliyet fiatı 
alış f iatına mamulâtm mağaza 
ve depoya veya mutad satış ma
halline getirilinceye kadar ya
pılan bilûmum masraflarla bu 
mamulât için ödenen vergi ve 
resimlerin ilâvesile hâsıl olan 
yekûndur. 

îk. E. I 
lan en son ayın vahid satış fi
yatları esas tutulur. 

Mamulâtın mübadelesi ha
linde satış bedeli, yukarıki fık- I 
rada yazılı şekilde bulunan em
sal satış bedelidir. 

Kesen takdir komisyonunca 
tayin olunan emsal satış bedeli, 
mamulâtm maliyet bedeline sa- I 
tılmcaya kadar yapılan bütün 
masrafların ve bu mamulâta 
müteallik bilcümle vergi ve re
simlerin (Buğdayı koruma ver
gisi hariç) ve teamül derece- ı 
sinde bir kârın ilâvesile 
hâsıl olan kıymetten dun ola
maz. İmalâtta maliyet bedeli 
ibtidaî maddelerin alış fiyatına 
müesseseye idhal olununcaya j 
kadar yapılan bilûmum mas- | 
raflarla ödenen vergi ve resim- ; 
lerin, işçilik, ücret ve masrafla- j 
rmm ve umumî masraflardan | 
mamule isabet eden hissenin I 
yekûnudur. I 

Sınaî müesseselerin filyal, 
şube ve satış mağazalarında I 
ve ikinci maddenin II işaretli j 
fıkrasında yazılı topdancı tica
rethane ve müteahhidlere mali
yet bedeli, yukariki ikinci fık
rada yazılı emsal satış bedeli
ne, mutad satış mahalline ge
tirilinceye kadar mamulât için | 
yapılan bilûmum masrafların j 
ve ödenen vergi ve resimlerin j 
ilâvesile hâsıl olan yekûndur. j 

İkinci maddenin III işaretli I 
fıkrasile üçüncü maddede ya
zılı topdancı ticarethane ve mü- | 
teahhidlerde maliyet bedeli; ı 
mamulâtın alış bedeline, mutad j 
satış mahalline getirilinceye ka- I 
dar yapılan bilûmum masrafla
rın ve ödenen vergi ve resim
lerin ilâvesile hâsıl olan yekûn
dur. 

Topdancı ticarethanelerin fil- | 
yal, şube ve satış mağazaların- | 
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MADDE 20 — Satış bedelle
rinden, teslim edilen mamule 
aid olup müessesenin mükellef 
bulunduğu vergi ve resimler, 
prim, ikramiye, reklâm bedeli, 
komisyon, faiz gibi meblâğlar 
ambalaj masrafları, mutad sa
tış mahalline kadar yapılan nak
liye, tahmil ve tahliye masrafla
rı indirilemez. Şu kadar ki mu
tad satış mahallinden müşteri
nin tayin edeceği mahalle ka
dar müşteri hesabma yapılan 
nakliye, tahmil ve tahliye mas
rafları ve mamul madde ile bir
likte satılmayıp boşaltıldıktan 
sonra iadesi mutad olan kap be
delleri ve peşin satışlarda müş
teriye yapılan iskonto, satış be
delinden indirilebilir; ıskonto
nun satış bedelinden indirilebil
mesi için müteamil mikdarda ol
ması ve satış bedeli, müessese
nin defterlerine iskontodan ba
kiye mikdar olarak geçirilmesi 
şarttır. Satış bedelinden indiri
len masraflarla iskonto ve kab 
bedellerinin müessesece tevsiki 
mecburidir. 

MADDE 21 — 18 nci madde
nin A, B, C fıkrasında yazılı 
vergi matrahlarından Maliye ve 
îktisad vekâletlerince müştere
ken tertib ve îcra Vekilleri He
yetince tasdik ve ilân olunacak 
cedvelde yazılı mikdarlarda ten
zilât yapılır. Tenzilât nisbetleri, 
taallûk ettiği mamulün ibtidaî 

îk. E. 
da maliyet bedeli, jfcamulâtın 
topdancı ticarethanelerce 18 n-
ci maddenin «E» bendinin üçün
cü fıkrasında yazılı şekilde bu
lunan satış bedeline, filyal, şu
be veya satış mağazalarına ge
tirilinceye kadar yapılan bil
ûmum masrafların ve ödenen 
vergi ve resimlerin ilâvesile 
bulunan yekûndur. 

MADDE 20 — Satış bedel
lerinden, teslim edilen mamule 
aid olub müessesenin mükellef 
bulunduğu vergi ve resimler, 
prim, ikramiye; reklâm bedeli, 
komisyon, faiz gibi meblâğlar 
ambalaj masrafları, mutad sa
tış mahalline kadar yapılan 
nakliye, tahmil ve tahliye 
masrafları indirilmez. Şukadar-
ki mutad satış mahallinden 
müşterinin tayin edeceği ma
halle kadaf müşteri hesabına 
yapılan nakliye, tahmil ve tah
liye masrafları ve mamul mad
de ile birlikte satılmayıb bo
şaldıktan sonra iadesi mutad 
olan kap bedelleri ve peşin sa
tışlarda müşteriye yapılan is
konto, satış bedelinden indirile
bilir; ıskontonun satış bedelin
den indirilebilmesi için mütea-
mel mikdarda olması ve satış 
bedeli, müessesenin defterlerine 
iskontodan bakiye mikdar ola
rak geçirilmesi şarttır. Satış 
bedelinden indirilen masraflar
la iskonto ve kap bedellerinin 
müessesece kayıd ve faturalar
la tevsiki mecburidir. 

MADDE 21 — 18 nci madde
nin A, B, G bendlerinde yazılı 
sınaî müesseselerin vergi mat
rahlarından, Maliye ve îktisad 
vekâletlerince müştereken ter
tip ve îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik ve ilân olunacak cedvel
de yazılı nisbetlerde tenzilât 
yapılır. Tenzilât nisbetleri, ta-

G. î. E. 

MADDE 20 — Îktisad encü
meninin 20 nci maddesi aynen 

MADDE 21 — Îktisad encü
meninin 21 nci maddesi aynen 
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MADDE 20 — îktisad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 21 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen. 

- 6 5 -
Mal. E. B. E. 

MADDE 20 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 20 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 21 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 21 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen 
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maddesinden evvelce aimmış o-
lan muamele vergisi mikdarmı 
geçemez. Bu nisbetler değiştiri-
linceye kadar muteber olur. De
ğiştirilen nisbetler, ilânı takib 
eden aydan itibaren yapılan 
teslimatın vergilerine tatbik olu
nur. Satış kıymetlerinden tenzi
lât yapılması Hükümetçe kabul 
edilmiş olan mamul maddelerin 
vergi matrahı, bu tenzilâtın ic
rasından sonra kalan mikdar-
dır. Cedvelde tenzilât nisbeti 
gösterilmemiş olan mamulatm 
vergi matrahından tenzilât ya
pılmaz. 

MADDE 22 — İmalât mua
mele vergisinin nisbeti % 10 
dur. 

Beşinci fasıl 

Verginin tarhı 

A) Beyanname usulü 

MADDE 23 — Smaî müesse
seler, bir ay içindeki teslimatını 
ertesi aym 15 nci günü akşamı
na kadar aşağıda yazılı malû
matı havi bir beyanname ile 
bağlı oldukları varidat dairesi
ne bildimeğe mecburdurlar. 

Bu beyanameye teslim olunan 
malın cins ve nevi (tuhafiye ve 

— 66 — 
lk. E. 

allûk ettiği mamulün iptidaî 
maddesinden ve mamul ile bir
likte satılan zarflarından evvelce 
alınmış olan muamele vergisi 
mikdarmı geçemez. Bu nisbetler, 
değiştirilinceye kadar muteber 
olur. Değiştirilen nisbetler ilâ
nı takib eden aydan itibaren 
yapılan teslimatın vergilerine 
tatbik olunur. İptidaî madde
sinden ve mamul ile birlikte 
satılan zarflarından evvelce 
muamele vergisi alınmış olan 
mamulattan cedvele idhal edil
mediği alâkadarların müracaa-
tile anlaşılanlar da cedvele id
hal ve bunlar için tayin edilen 
tenzilât nisbetleri, ilânı takib 
eden aydan itibaren yapılan 
teslimatın vergilerine tatbik 
edilir. 

Satış bedellerinden tenzilât 
yapılması Hükümetçe kabul 
edilmiş olan mamul maddelerin 
vergi matrahı, bu tenzilâtın ic
rasından sonra kalan mikdar-
dır. Cedvelde tenzilât nisbeti 
gösterilmemiş olan mamulatm 
vergi matrahından tenzilât ya
pılmaz. 

G. 1. E. 

MADDE 22 — 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

Beşinci fasıl 

Verginin tarhı 

A) Beyanname usulü 

MADDE 23 — Sınaî müesse
seler, bir ay içindeki teslimatı
nı ertesi aym 15 nci günü ak
şamına kadar aşağıda yazılı 
malûmatı havi bir beyanname 
ile bağlı oldukları varidat dai
resine bildirmeğe mecburdur
lar. 

Bu beyannameye teslim olu-

MADDE 22 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 23 — İktısad encü 
meninin 23 ncü maddefei aynen 
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Mal. E. B. R. 

MADDE 22 — 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

Beşinci fasıl 

Verginin tarhı. 

A) Beyanname usulü 

MADDE 23 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 22 — Hükümetin 
teklifi aynen 

Beşinci fasıl 

Verginin tarhı 

A) Beyanname usulü 

MADDE 23 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 22 — Hükümetin 
teklifi aynen 

Beşinci fasıl 

Verginin tarhı 

A) Beyanname usulü 
MADDE 23 — îktisad encü

meninin teklifi aynen 
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manifatura eşyasında nevilerin 
gösterilmemesine Maliye vekâ
letince müsaade edilebilir), mik
darı, nevi itibarile azamî ve as
garî vahid satış fiatı, satış be
delinin tutarı (ibtidaî maddesi 
başkalarma aid olarak yapılan 
imalâtta, altıncı maddede yazılı 
şekillerde istimal ve istihlâk 
edilen veyahud filyal, şube, sa
tış mağazası veya komisyoncu
lara gönderilen mamulâtta em
sal satış bedelinin tutarı) var
sa her cins veya neve aid ibti
daî madde tenzilâtı, muamele 
vergisi mikdarı; peşin ve vere
siye satışlarla satılmak üzere 
filyallere, şubelere, satış mağa
zalarına veya komisyonculara 
gönderilenler ayrı ayrı gösteril
mek suretile dercolunur. 

18 nci maddenin D fıkrasın
da yazılı işler için, beyanname
de, bir ay içinde yapılan işlerin 
nevi ve mikdarı her işe aid va
hid ücretle imal ücreti tutarı 
ve muamele vergisi gösterilir. 
Smaî müesseselerin filyal, şu
be ve satış mağazalarile ikinci 
maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkrala
rında, üçüncü ve dördüncü 
maddelerde yazılı mükellefler 
30 ncu madde mucibince tut
mağa mecbur oldukları emtia 
idhalât ve ihracat defterinin id-
halât ve ihracat hesablarmın 
bir takvim senesi itibarile sene
lik yekûnlarını ve geçen sene
den müdevver mal stoklarile 
yeni seneye devredilen mal stok
larının cins, mikdar ve maliyet 
fiatlarını gösteren bir beyanna
meyi aid olduğu takvim senesi 
sonundan itibaren iki ay içinde 
bağlı oldukları varidat daire
sine vermeğe mecburdurlar. Bu 
maddede yazılı beyannameler 
üzerinden mükelleflere vergi 

nan malın cins ve nevi (tuhafi
ye ve manifatura eşyasında 
nevilerin gösterilmemesine Ma
liye vekâletince müsaade edile
bilir). mikdarı, nevi itibarile 
azamî ve asgarî vahid satış fia
tı, satış bedelinin tutarı (ibtidaî 
maddesi başkalarına aid olarak 
yapılan mamulâtta, altıncı mad
dede yazılı şekillerde istimal ve 
istihlâk edilen veyahud filyal, 
şube, satış mağazası veya ko
misyonculara gönderilen mamu
lâtta emsal satış bedelinin tuta
rı) varsa her cins veya neve 
aid ibtidaî madde tenzilâtı, mu
amele vergisi mikdarı, peşin ve 
veresiye satışlarla satılmak üze
re filyallere, şubelere, satış ma
ğazalarına veya komisyoncula
ra gönderilenler ayrı ayrı gös
terilmek suretile dercolunur. 

18 nci maddenin D fıkrasın
da yazılı işler için, beyanname
de, bir ay içinde yapılan işlerin 
nevi ve mikdarı her nevi işe aid 
azamî ve asgarî vahid ücretle 
imal ücreti tutarı ve muamele 
vergisi gösterilir. 

Yukarıki fıkralarda yazılı sı
naî müesseseler haricinde kalan 
mükellefler 30 ncu madde muci
bince tutmağa mecbur olduk
ları emtia idhalât ve ihracat 
defterinin idhalât ve ihracat he
sablarmın bir takvim senesi 
itibarile senelik yekûnlarını ve 
geçen seneden müdevver mal 
stoklarile yeni seneye devredi
len mal stoklarının cins, mikdar 
ve maliyet fiatlarını gösteren 
bir beyannameyi aid olduğu tak
vim senesi sonundan itibaren 
iki ay içinde bağlı oldukları va
ridat dairesine vermeğe mec
burdurlar. Beyannamede, ayni 
cinsten olan stok malların ne-
vilerinin de ayrıca gösterilmesi 
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tarhohmur. Her hangi bir ay 
içinde teslimatları mevcud ol
mayan sınaî müesseseler keyfi
yeti beyannamelerine dercede-
rek ayni müddet içinde beyan
namelerini vermeğe mecburdur. 

MADDE 24 — Sınaî müesse-
selerce satılmak üzere komis
yonculara gönderilen malların 
satış faturaları celbolunarak 
müessesede saklanır. Katği satış 
kıymetlerine göre, evvelce ver
giye matrah ittihaz edilmiş olan 
kıymetlerde fazlalık veya nok
sanlık hâsıl olursa, faturanın 
alındığı ayın beyannamesine bu 
fazlalık veya noksanlık, evvelce 
hangi ayın beyennamesine dahil 
edilmiş olan mala taallûk ettiği 
işaret edilmek suretile derç ve 
fazlalık o ayın matrahına ilâve 
eksiklik de o ayın matrahından 
tenzil edilir. Ancak noksanlı
ğın tevsiki şarttır. 

Mükellef işini terketmiş ise 
fazlaya aid vergi farkı ayrıca 
tahsil ve noksana aid vergi far
kı reddolunur. 

MADDE 25 — Satışı fesh ve 
iptal olunan mallar, en çok iki 
ay içinde sınaî müesseseye iade 
edildiği takdirde, bu mallara 
aid vergi iadenin vukubulduğu 
ayın, beyannamesinde yazılı 
vergi mikdanndan tenzil oluna
bilir. Ancak satışı fesh ve iptal 
edilmiş olan malların filen mü
esseseye idhal edilmiş olması 
ve beyannamede, idhalât kay
dedildiği tarih ile muamelenin 
sıra numarası ve evvelce han^i 

— 70 — 
îk. E. 

mecburî değildir. 
Bu maddede yazılı beyanna

meler üzerinden mükelleflere 
vergi tarholunur. Her hangi 
bir ay içinde teslimatları mev
cud olmayan sınaî müesseseler 
keyfiyeti beyannamelerine der-
cederek ayni müddet içinde be
yannamelerini vermeğe mec
burdur. 

MADDE 24 — Sınaî müesse-
selerce satılmak üzere komis
yonculara gönderilen malların 
satış faturaları celbolunarak 
müessesede saklanır. Katği sa
tış kiymetlerine göre, evvelce 
vergiye matrah ittihaz edilmiş 
olan kiymetlerde fazlalık veya 
noksanlık hâsıl olursa, fatura
nın alındığı ayın beyanname
sine bu fazlalık veya nok
sanlık, evvelce hangi ayın be
yannamesine dahil edilmiş olan 
mala tallûk ettiği işaret edil
mek suretile derç ve fazlalık 
o ayın matrahına ilâve, eksik
lik de o ayın matrahından ten
zil edilir. Ancak noksanlığın 
fatura ve kayıdlarla tevsiki 
şarttır. 

Mükellef işini terketmiş ise 
fazlaya aid vergi farkı ayrıca 
tahsil ve noksana aid vergi far
kı reddolunur. 

MADDE 25 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

G. t. E. 

MADDE 24 — îktısad encü
meninin 24 ncü maddesi aynen 

MADDE 25 — Hükümetin 
teklifi aynen 
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MADDE 24 — İktisad encü
meninin teklifi aynen 

- 71 -
Mal. E. 

MADDE 24 — tktsad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 25 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 25 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

B. E. 

MADDE 24 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 25 
teklifi aynen 

Hükümetin 
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ayın beyannamesine geçirilmiş 
olduğunun gösterilmesi şarttır. 

Mükellef işini terketmiş ise 
bu mala isabet eden vergi mü
kellefe red ve vergi tahsil edil
memiş ise terkin olunur. 

Toptancı ticarethaneler ile 
bunlar gibi vergiye tâbi olan 
diğer mükellefler; satışı fesih 
ve ibtal olunan malları yuka-
rıki fıkra hükmü dairesinde ia
de edilmiş olmak şartile emtia 
idhalât ve ihracat defteri ve 
ticarî defterlerinde idhalât kay
dederler. 

MADDE 26 — Mamulâtını 
münhasıran memleket haricine 
çıkaran sınaî müesseseler için 
vergi tahakkuk ettirilmez. 

Mamulâtını kısmen memleket 
haricine çıkaran sınaî müesse
seler için mal müesseseden çık
madan evvel varidat dairesine 
aşağıdaki « II » numaralı bend-
de yazılı malûmatı havi olarak 
verilecek beyanname üzerine 
vergi tarhedilerek tecil olunur. 

I ~ İhracat, sınaî müessese-
lerce bizzat veya ihracatçı ya-
hud komisyoncu yasıtasile ken
di namına yapılmak yahud 
memleket içinde bir ihracat tüc
carına satılarak onun tarafın
dan doğrudan doğruya ihraç 
olunmak, 

II - Varidat dairesine veri
len beyanname ile ihraç edile
cek malın cinsi ve nevi, mik-
darı, satış bedeli, kabların aded 
ve nevi, ihraç gümrüğü, ihra
catı yapacak tüccar veya ko
misyoncunun adı ve adresi ve 
ihracatın sınaî müessese namı
na mı yapılacağı, yoksa ihraç 
edilmek kaydile memleket dahi
linde ihracat tüccarına mı sa
tıldığı bildirilerek iki nüsha 
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MADDE 26 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

G. I. E. 

MADDE 26 
teklifi aynen 

— Hükümetin 
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MADDE 26 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

MADDE 26 — Hükümetin 
teklifi aynen 
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nakliye tezkeresi alınmak, 
III - Nakliye tezkeresi tari

hinden itibaren altı ay içinde, 
malın « II » numaralı bendde 
yazılı şekilde ihraç edildiğini 
mübeyyin gümrük idaresinden 
alınacak vesika varidat daire
sine ibraz edilmek, 

Kayid ve şartlarile, tecil edil
miş olan vergi terkin olunur. 

iptidaî maddesi başkasına 
aid olmak üzere sınaî müesse-
selerce vücude getirilen mamu-
lât sahibi, tarafından bizzat 
veya bilvasıta ihraç edilir ya-
hud doğrudan doğruya ihraç 
edilmek üzere memleket içinde 
bir ihracat tüccarına satılırsa 
sınaî müesseseler tarafından, 
mal müesseseden çıkmadan ev
vel yukarıki «II» numaralı 
bendde yazılı şekilde varidat 
dairesine beyanname veril
mek ve bu beyannamede malı 
imal ettiren şahıs veya mües
sesenin adı ile adresi ayrıca 
gösterilmek şartile bu mallar 
için tarhettirilecek vergi de te
cil ve üçüncü bendde yazılı hü
küm yerine getirildiği takdirde 
terkin olunur. 

IV - Yukarıdaki şartlardan 
her hangi birine riayet edil
mediği anlaşılırsa evvelce tecil 
edilmiş olan vergiler % 10 
zamla ve taksit kaydına bakıl
madan tahsil olunur. Ancak 
nakliye tezkeresinin alındığı 
ayı takib eden ay başından iti
baren bir buçuk ay içinde nak
liye tezkeresinde yazılı mamû-
lâtm kısmen veya tamamen ih
racından vaz geçildiği yazı ile 
varidat dairesine bildirilirse 
% 10 zam alınmaz. 

Bu mamulât ihbar tarihine 
kadar nakliye tezkeresinde ya
zılı ihracat tüccarından başka 
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bir şahıs veya müesseseye mem
leket içinde satılmış ise satıl
dığı ayın beyannamesine, şa
yet ihraeat tüecarı tarafından 
memleket içine satılmış ise ih
barın yapıldığı ayın beyanna
mesine idhal edilir. 

îhbar tarihine kadar mem
leket içinde satılmayıb sınaî 
müesseseye iade edilmiş olan 
mamulât da imalât defterinde 
icab eden kayıdlar yapılmak su-
retile müesseseye idhalât kay
dolunur. 

B) Götürü vergi usulü 

MADDE 27 — İşçi sayısı ve 
muharrik kuvvet bakımından 
muafiyet dışında kalan sınaî 
müesseselerden muharrik kuv
veti beş beygiri ve müessese sa
hibi de dahil olduğu halde işçi 
sayısı günde onu geçmeyenler 
ile muharrik kuvveti 10 beygiri 
geçmeyen valssiz ve elekli de
ğirmenlerin ve 10 ncu madde
nin 5 nci fıkrasında yazılı mu
afiyet şartlarını haiz olmayan 
valssiz ve eleksiz ve muharrik 
kuvveti 10 beygire kadar olan 
değirmenlerin sahihleri istedik
leri takdirde vergileri götürü 
olarak tahakkuk ettirilir. Bu 
maddedeki işçi tabiri 12 nci 
maddede yazılı şahısları ifade 
eder. 

Götürü vergi talebleri tak
vim yılı başına kadar yazı ile 
varidat dairesine yapılır ve ta
lebi takib eden malî yıldan iti
baren tatbik olunur. Götürü 
vergi talebinde bulunanlar, iki 
yü bu usulde vergiye tâbi ol
madıkça taleblerinden rücu ede
mezler. 12 nci maddenin A 
ve B fıkralarında yazılı mües
seseler hakkında götürü vergi 
usulü tatbik edilmez. 

B) Götürü vergi usulü 

MADDE 27 — İşçi sayısı ve 
muharrik kuvvet bakımından 
muafiyet dışında kalan sınaî 
müesseselerden müessese sahibi 
de dahil olduğu halde işçi sa
yısı günde onu ve muharrik 
kuvvet kullananlarda muhar
rik kuvveti de beş beygiri geç
meyenler ile muharrik kuvve
ti 10 beygiri geçmeyen valssiz 
ve elekli değirmenlerin ve 10 
ncu maddenin 5 nci fıkrasın
da yazılı muafiyet şartlarını 
haiz olmayan valssiz ve eleksiz 
ve muharrik kuvveti 10 bey
gire kadar olan değirmenlerin 
sahibleri istedikleri takdirde 
vergileri götürü olarak tahak
kuk ettiriliri Bu maddedeki 
işçi tâbiri 12 nci maddede ya
zılı şahısları ifade eder. 

12 nci maddenin (A) ve (B) 
fıkralarında yazılı müessese
ler hakkında götürü vergi 
usulü tatbik edilmez. 

Götürü vergi talebleri tak
vim yılı başına kadar yazı ile 
varidat dairesine bildirilir ve 
talebi takib eden malî yıldan 
itibaren tatbik olunur. 
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B) Götürü vergi usulü 

MADDE 27 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

Mal E. 

B) Götürü vergi 

MADDE 27 — tktsad encü
meninin teklifi aynen. 

B. E. 

B) Götürü vergi usulü 

MADDE 27 — Iktısad encü
menin teklifi aynen 
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MADDE 28 — Yıllık götürü 
verginin matrahı, müessesenin 
kuruluşuna nazaran imalât ka
biliyeti, çalışma tarzı, iştigal 
nevi, geçen yıl içindeki imalât 
ve satışları ve emsali müessese 
lerin iş hacmi nazarı dikkate 
alınarak resen takdir heyetle
rince tayin olunur. Bu matrah 
üzerinde, varsa, ibtidaî madde 
tenzilâtı yapıldıktan sonra ver
gi tarhedilir. 

İk. E. 

MADDE 28 — Götürü vergi
nin matrahı müessesenin kuru
luşuna nazaran imalât kabiliye
ti, çalışma tarzı, iştigal nevi, 
geçen yıl içindeki imalat ve sa
tışları ve emsali müesseselerin 
iş hacmi nazarı dikkate alına
rak resen takdir heyetlerince 
tayin olunur. Bu matrah üze
rinden, varsa, iptidaî madde 
tenzilâtı yapıldıktan sonra ver
gi tarh ve mükellefe tebliğ edi
lir. 

Götürü vergi talebinde bu
lunmuş olan mükellef tarholu-
nan vergi mikdarma kanaat et
mediği takdirde tebliğ tarihin
den itibaren bir ay içinde yazı 
ile varidat dairesine bildirmek 
şartile talebinden vazgeçebilir. 
Bu takdirde beyanname usulile 
mükellefiyette devam eder. 
Tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içinde, talebinden vaz geçti
ğini bildirmeyenlerin vergisi 
katileşir. Eatileşen vergi iki 
malî yıl için muteberdir. İki 
yıllık devre sonunda götürü 
usulden vazgeçmek isteyenler, 
keyfiyeti ikinci malî yılın hulu
lünden evvel gelen takvim yılı 
başına kadar yazı ile varidat 
dairesine bildirirler ve defter
lerini tasdik ettirirler. Böyle 
bir ihbar yapılmadığı takdirde 
mükellef, iki yıl daha götürü 
usulünü tercih etmiş sayılır; 
ancak mezkûr iki yıl için yuka-
rıki birinci fıkra hükmü daire
sinde tarh ve tebliğ olunacak 
vergiye kanaat etmez ise tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay için
de yazı ile varidat dairesine bil
dirmek şartile beyanname usu
lüne rücu etmek hakkı mah
fuzdur. Bu takdirde ayni müd
det içinde defterlerini de tasdik 
ettirirler. 
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meninin teklifi aynen 
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MADDE 28 — îktsad encü
meninin teklifi aynen. 

B. E. 

MADDE 28 — Iktısad encü
meninin teklifi aynen 
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Altncı fasıl 

Mükelleflerin mecburiyetleri 

MADDE 29 — Sınaî müesse
seler; imalât ve teslimatlarını 
göstermek üzere biri (imalât) 
ve diğeri (muamele) defteri na-
mile iki defter tutmağa mecbur
durlar. Bu müesseseler ticaret 

kanununun defter tutmasını em 
rettiği müesseselerden ise bu 
kanunun tatbiki bakımından 
aynca ticaret kanununda yazı
lı defterlerle defteri kebir tut
mağa da mecburdurlar. 

Bunlardan imalât defterine 
smaî müessese tarafından mu
bayaa veya istihsal olunan ibti-
daî maddelerin nevi, mikdar ve 
krymetlerile bunlardan imale 
sevk ve imal olunan maddelerin 
nevi ve mikdarları; mubayaa 
veya istahsal ve imal tarihleri, 
mubayaa faturalarının tarih ve 
numaralan ve ticarî yevmiye 
defterlerinin madde numarası 
kaydolunur. îbtidaî maddeler
den imale sevkedilmeyip aynen 
satılanların nevi, mikdar ve 
krymetlerile satış tarihleri ve 
satış faturalarının tarih ve nu-
marasile ticarî yevmiye defteri
nin madde numarası da bu def
tere kaydedilir. 

Muamele defterine, müessese
nin müşterilere teslim veya fil-
yal, şube veya satış mağazala
rına veya komisyonculara ve-
yahud depolara irsal ve ecnebi 
memleketlere ihraç ettiği veya 
altıncı maddede yazılı şekilde 
istimal ve istihlâk eylediği ma
mul maddelerin nevi, mikdarı, 
vahid satış fiatlan ve buna gö
re satış bedelinin tutarı, satış 
faturalarile yollama puslalan-
nm tarih ve numaraları ve ti
carî yevmiye defterinin madde 
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Altıncı fasıl 

Mükelleflerin mecburiyetleri 

MADDE 29 — Sınaî müesse-j 
seler, imalât ve teslimatlarını 
göstermek üzere biri (imalât), | 
ve diğeri (muamele) defteri na-ı I 
mile iki defter tutmağa mecbur-1 
durlar. ' 

imalât defterine smaî mües-1 
sese tarafından mubayaa veya! 
istihsal olunan ibtidaî madde-i 
lerin nevi, mikdar ve kıymetle-! 
rile bunlardan imale sevkolu-l 
nan ve imal edilen maddelerin) 
nevi ve mikdarları, mubayaa! 
veya istihsal ve imal tarihleri j 
mubayaa faturalarının tarih ve M 
numaraları kaydolunur, iptidai I 
maddelerden imale sevkedilme-

h 
yib aynen satılanların nevi, 
mikdar ve krymetlerile satış m 
tarihleri ve satış faturalarının! 
tarih ve numarası da bu defte-i 
re kaydolunur. ; 

Muamele defterine, müesse
senin müşterilere teslim veya! 
filyal, şube ve satış mağazala-; 
rina veya komüsyonculara ve- | 
yahud müessese haricindeki de- i 
polara irsal veya ecnebî mem- j 
leketlere ihraç ettiği veya 6 n- j 
cı maddede yazılı şekilde isti-, j 
mal ve istihlâk eylediği mamûl| | 
maddelerin nevi ve mikdarları,! j 
vahid satış fiyatları ve buna 
göre satış bedelinin tutan, sa-
tıs faturalannm tarih ve nu- I 
maralan kaydolunur. Depodan j i 
maksad içinde satış yapılma
yan ve mal muhafaza olunan | | 
yerlerdir. [ 

ibtidaî maddesini kendi imal 
eden smaî müesseseler, ibtidaî 
madde imalâtının kaydına mah4 j 
sus olmak üzere aynca bir ima- | 
lât defteri tutmağa da mecbur- | 
durlar. 
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numarası kaydolunur. Depodan 
maksad içinde satış yapılmayan 
ve mal muhafaza olunan yerler
dir. 

îbtidaî maddesini kendi imal 
eden smaî müesseseler, ibtidaî 
madde imalâtının kaydine mah
sus olmak üzere ayrıca bir ima
lât defteri tutmağa da mecbur
durlar. 

Ücret üzerinden muamele ver
gisine tâbi olan smaî müessese
ler, imal için aldıkları ibtidaî 
maddelerin nevi ve mikdarlarile 
imal ettikleri maddelerin nevi 
ve mikdarmı ve aldıklar imal 
ücretini göstermek üzere bir 
defter tutarlar. Satış bedeli üze
rinden vergiye tâbi bulunan sı
naî müesseseler ayni zamanda 
ücret üzerinden vergiye tâbi iş
leri de yaparlarsa, yukarıka 
fıkralarda yazılı defterlerden 
başka bu fıkrada, yazılı defteri 
de tutmağa mecburdurlar. 

Götürü vergi veren müesse
seler bu maddede yazılı defter
leri tutmaktan müstesnadırlar. 

MADDE 30 — Sınaî müesse
selerin filyal, şube, satış mağa-
zalarile ikinci maddenin 2, 3 
ve 4 ncü fıkralarında ve 3 ncü 
ve 4 ncü maddelerde yazılı ti
carethaneler ve müteahhidler 
ticaret kanununun emrettiği 

defterler ve defteri kebirle 
birlikte bir (Emtia idhalât ve 
ihracat defteri) tutmağa mec
burdurlar. Bu defterin id
halât kısmına muamele vergi
sine tâbi müesseselerden aldık
ları veya bu müesseselere imâl 
ettirdikleri mamulâtm cins, ne
vi ve mikdarile maliyet bede
li, alış faturalarının tarih ve 
numarası ticarî yevmiye defte
rinin madde numarası ve han
gi müesseseden alındığı veya 
hangi müesseseye imal ettiril-
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Ücret üzerinden muamele 
vergisine tâbi olan smaî mües
seseler imal için aldıkları ipti
daî maddelerin nevi ve mik
darlarile imal ettikleri madde
lerin nevi ve mikdarlarmı ve 
aldıkları imal ücretini göster
mek üzere bir defter tutarlar. 
Satış bedeli üzerinden vergiye 
tâbi bulunan sınaî müesseseler 
ayni zamanda ücret üzerinden 

vergiye tâbi işleri de yaparlarsa 
bu malûmatı muamele defte
rinde tahsis edecekleri ayrı bir 
partide göstermeğe mecburdur
lar. 

Götürü vergi veren müesse
seler bu maddede yazılı defter
leri tutmaktan müstesnadırlar, 

MADDE 30 -— Bu kanun 
mucibince vergiye tâbi topdan-
cı ticarethane ve müteahhid-
lerle ikinci maddenin IV ve V 
işaretli fıkralarında yazılı fil
yal, şube ve satış mağazaları bir 
(emtia idhalât ve ihracat defte
ri) tutmağa mecburdurlar. Bu 
defterin idhalât kısmına mua
mele vergisine tâbi müesseseler
den aldıkları veya bu müesse
selere imal ettirdikleri mamu
lâtm cins, nevi ve mikdarile 
maliyet bedeli, alış faturaları
nın tarih ve numarası, ihracat 
kısmına da teslim ettikleri ve
ya filyal, şube ve satış mağaza
larına gönderdikleri mamu
lâtm cins, nevi ve mikdarile 
vahid satış fiyatı ve satış 
bedeli tutarı (Filyal, şube ve 

G I. E. 

MADDE 30 — îktıgad encü
meninin 30 ncu maddesi aynen 
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MADDE 30 — Bu kanun mu-
cibince vergiye tâbi toptancı 
ticarethane ve müteahidlerle 
ikinci maddenin IV ve V işaret
li fıkralarında yazılı filyal, 
şube ve satış mağazaları bir 
(emtia idhalât ve ihracat def
teri) tutmağa mecburdurlar. Bu 
defterin idhalât kısmına mua
mele vergisine tâbi müessese
lerden aldıkları veya bu mües
seselere imal ettirdikleri mamu
latm cins, nevi ve mikdarile ma
liyet bedeli, alış faturalarının 
tarih ve numarası; ihracat kıs
mına da teslim ettikleri veya 
filyal, şube ve satış mağazala
rına gönderdikleri mamulatm 
cins, nevi ve mikdarı ile va-
hid satış fiatı ve satış be
deli tutan ( filyal, şube 
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MADDE 30 — Adliye encü
meninin teklifi aynen. 

B. E. 

MADDE 30 — Bu kanun 
mucibince vergiye tâbi topdan-
cı ticarethane ve müteahhidler-
le ikinci maddenin IV ve V 
işaretli fıkralarında yazılı fil
yal, şube ve satış mağazaları 
bir (Emtia idhalât' ve ihracat 
defteri) tutmağa mecburdur
lar. Bu defterin idhalât kısmı
na muamele vergisine tâbi mü
esseselerden aldıkları veya bu 
müesseselere imal ettirdikleri 
mamulatm cins, nevi ve mikda
rile maliyet bedeli, alış fatura-
lannın tarih ve numarası; ihra
cat kısmına da teslim ettikleri 
veya filyal, şube ve satış mağa
zalarına gönderdikleri mamula
tm cins, nevi ve mikdan ile 
vahid satış fiatı ve satış bedeli 
tutan (Filyal, şube ve satış ma-
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diği ve ihracat kısmına da, tes
lim edilen mamulâtın cins, 
nevi ve mikdarı ile vahid satış 
fiyatı ve satış bedeli tutarı, sa
tış faturalarının tarih ve nu
marası, ticarî yevmiye detfte-
rinin madde numarası ve kime 
teslim edildiği kaydolunur. 

Muamele vergisine tâbi ol
mamakla beraber sınaî mües
seselere devamlı surette mal 
satan toptancı ticarethaneler 
de ticaret kanununun emrettiği 
defterler ve defteri kebirle bir
likte sınaî müesseselere sattık
ları malların cinsini, nevi ve 
mikdarını, Kıymetini, satış fa
turalarının tarih ve numarasını 
ve ticarî yevmiye defterinin 
madde numarasını, malı alan 
müessesenin isim ve adresini 
göstetrmek üzere bir (Satış def
teri) tutmağa mecburdurlar. 

Ik. E. 
satış mağazalarına gönderilen
ler de 18 nci maddenin E ben
di mucibince tayin olunan em
sal satış bedeli) satış faturala

rının tarih ve numarası, ve tes* 
lim edilen şahıs veya müessese
nin isim ve adresi kaydolunur. 

Bir sınaî müesseseden aldık
ları nim mamul maddeleri di
ğer bir sınaî müesseseye vere
rek mamulât yaptıran toptanca 
ticarethane ve müteahhidler, 
imal edilmek üzere tevdi ettik
leri nim mamul maddeler ile 
bunlardan yaptırdıkları mamu-
lâtı emtia idhalât ve ihracat 
defterinde bu işe tahsis edecek
leri bir partide cins, nevi ve 
mikdarlarmı kaydetmek üzere 
ayrıca göstermeğe mecburdur
lar. Bu takdirde mezkûr mü
kelleflerin vergi matrahının ta
yinine, sınaî müesseselerde imail 
ettirdikleri mamulâtın 19 ncu 
maddeye göre taayyün eden alış 
ve satış bedelleri esas tutulur. 

Muamele vergisine tâbi olma
makla beraber sınaî müessese
lere devamlı surette mal sataa 
toptancı ticarethaneler de sı
naî müesseselere sattıkları mal
ların cinsini, nevi ve mikdarı
nı, kıymetini, satış faturaları
nın tarih ve numarasını malı 
alan müessesenin isim ve adre
sini göstermek üzere bir (satış 
defteri) tutmağa mecburdurlar. 

G. L E. 
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ve satış mağazalarına gönderi
lenler için 18 nci maddenin E 
bendi mucibince tayin olunan 
emsal satış bedeli), satış fatu
ralarının tarih ve numarası ve 
müşteri şahıs veya müessese
nin isim ve adresi kaydolunur. 

Bir sınaî müesseseden aldık
ları nim mamul maddeleri di
ğer bir sınaî müesseseye vere
rek imalât yaptıran toptancı 
ticarethane ve müteahhidler, 
imal edilmek üzere tevdi ettik
leri nim mamul maddeler ile 
bunlardan yaptırdıkları ma-
mulâtı emtia idhalât ve ihra
cat defterinde tahsis edecekle
ri bir kısımda cins, nevi ve 
mikdarlarmı kaydetmek sure -
tile ayrıca göstermeğe mec
burdurlar. Bu takdirde mez
kûr mükelelflerin vergi matra
hının tayininde, sınaî müessese
lerde imal ettirdikleri mamu-
lâtın 19 ncu maddeye göre te-
ayyün eden alış ve satış bedelle
ri esas tutulur . 

Muamele vergisine tâbi olma
makla beraber, sınaî müessese
lere devamlı surette mal satan 
toptancı ticarethaneler de sınaî 
müesseselere sattıkları malla
rın, cinsini, nevini, mikdarmı 
ve kıymetini ve satış fatu
ralarının tarih ve numarasını, 
malı alan müessesenin isim ve 
adresini göstermek üzere bir 
(satış defteri) tutmağa mecbur
durlar. Ticaret kanununda ya
zılı yevmiye defteri ve ayrıca 
df eteri kebir tutan ticarethane
ler bu fıkrada yazılı satış def
terini tutmaktan varestedirler. 

Mal. E. B. E. 
gazalarına gönderilenler için 18 
nci maddenin E bendi mucibin
ce tayin olunan emsal satış be
deli), satış faturalarının tarih 
ve numarası ve müşteri şahıs 
veya müessesenin isim ve adresi 
kaydolunur. 

Bir sınaî müesseseden aldık
ları nim mamul maddeleri di
ğer bir sınaî müesseseye vere
rek imalât yaptıran toptancı 
ticarethane ve müteahhidler, 
imal edilmek üzere tevdi ettik
leri nim mamul maddeler ile 
bunlardan yaptırdıkları mamu-
lâtı emtia idhalât ve ihracat 
defterinde tahsis edecekleri bir 
kısımda cins, nevi ve mikdarla
rmı kaydetmek suretile ayrıca 
göstermeğe mecburdurlar. 

Bu takdirde mezkûr mükel
leflerin vergi matrahının tayi
ninde, sınaî müesseselerde imal 
ettirdikleri mamulâtm 19 ncu 
maddeye göre taayyün eden 
alış ve satış bedelleri esas tu
tulur. 

Muamele vergisine tâbi olma
makla beraber, 3inaî müessese
lere devamlı surette mal satan 
toptancı ticarethaneler de sınaî 
müesseselere sattıkları malların 
cinsini, nevini, mikdarmı ve 
kıymetini ve satış faturaları
nın tarih ve numarasını malı 
alan müessesenin isim ve adre
sini göstermek üzere (bir satış 
defteri) tutmağa mecburdurlar. 
Ticaret kanununda yazılı yev
miye defteri ve ayrıca defteri 
kebir tutan ticarethaneler bu 
fıkrada yazılı satış defterini 
tutmaktan varestedirler. 

Bu fıkrada yazılı toptancılar 
mubayaa ettikleri eşyayı umu
miyet üzere doğrudan doğruya 
müstehliklere satmayıp muta
vassıtlara ve smaî müesseselere 
satanlardır. Bunların müstehli-
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MADDE 31 — 29 ve 30 ncu 
maddelerde yazılı müesseseler, 
satışları için müşterilere fatura 
vermeğe mecburdurlar. 

Bu faturalar müteselsil sıra 
numarasını havi olacak ve asıl 
nüshası müşteriye verilerek 
kopyası müessesede saklana
caktır. 

Faturalara satılan malın cin
si ve nevi, mikdarı, satış bede
li ve tarihi, müşterinin ismi ve 
adresi ve faturanın, (muame
le) veya (emtia idhalât ve ih
racat) veyahud (satış) defter
lerinde kaydedildiği sıra nu
marası yazılır ve müessesenin 
salahiyetli adamı tarafından 
imzalanır. 

Faturalar, malın müessese 
veya ticarethaneden şevki gü
nünde deftere geçirilir. 

2 nci ve 3 ncü maddelerde 
yazılı mükellefler teslim ettik
leri veyahud imâl safhasında 
bir kısmını yaptırmak üzere 
başka sınaî müesseselere gön
derdikleri mallar için bir (yol
lama pusulası) tanzim ve mal 
ile birlikte irsal etmeğe mec
burdurlar. Bu pusulalar dahi 
müteselsil sıra numaralı ve 
kopyalı olacak ve kopyaları 
müessesede saklanacaktır. Bu 
pusulalara yollanan malın cin
si ve nevi, mikdarı, gönderile
nin isim ve adresi, hangi vası
ta ile gideceği, muamele veya 
emtia idhalât ve ihracat def
terindeki sıra numarası kaydo
lunur ve müessesenin salahi
yetli adamı tarafından imzala
nır. 

Buğdayı koruma vergisine 
tâbi mamulâtta, buğdayı koru
ma nakliye tezkeresi bu mad-

îk. E. 

MADDE 31 — İkinci, üçün
cü ve dördüncü maddelerde ya
zılı mükellefler ile 30 ncu mad
denin son fıkrasında yazılı ti
carethaneler teslim ettikleri ma-
mulât için müşterilere ve sınaî 
müesseselere fatura vermeğe 
mecburdurlar. Bu fatura
lar müteselsil sıra numarasını 
havi olacak ve asıl nüshası 
müşteriye verilerek kopyası 
müessesede saklanacaktır. Fa
turalara teslim edilen malın 
cinsi ve nevi, mikdarı vahid 
satış fiyatı, satış bedeli
nin tutarı, teslim tarihi 

müşterinin isim ve adresi, 
ve faturanın, ( Muamele ) 
veya (Emtia idhalât ve in- j 
racat) veyahud (Satış) defte-
rinde kaydedildiği sıra numa- ! 
rası yazılır ve müessesenin sa
lahiyetli adamı tarafından im- j 
zalanır. Faturalar malın mües-
sese veya ticarethaneden sev- I 
kinin on beşinci günü aksa-
nıma kadar defterlere geçirilir. I 

Sınaî müesseselere satılanlar 
hariç olmak üzere doğrudan | 
doğruya müstehlike yapılan sa- j 
tıslar için fatura tanzimi mec-
burî değildir. 
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MADDE 31 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

— 87 — 
Mal. E. 

MADDE 31 — İkinci, üçüncü 
ve dördüncü maddelerde yazılı 
mükellefler ile otuzuncu mad
denin son fıkrasında yazılı ti
carethaneler teslim ettikleri 
mamulât için müşterilere ve sı
naî müesseselere fatura verme
ğe mecburdurlar. Bu faturalar 
müteselsil sıra numarasını havi 
olacak ve asıl nüshası müşteriye 
verilerek kopyası müessesede 
saklanacaktır. Faturalara tes
lim edilen malın cinsi ve nevi, 
mikdarı, vahid satış fiatı, satış 
bedelinin tutarı, teslim tarihi, 
müşterinin isim ve adresi ve 
faturanın (muamele) veya (em
tia idhalât ve ihracat) veyahud 
(satış) defterinde kaydedildiği 
sıra numarası yazılır ve mües
sesenin salahiyetli adamı ta
rafından imzalanır. Faturalar 
malın müessese veya ticaretha
neden şevkinin 5 nci günü ak
şamına kadar defterlere geçi-
ririlir. 

Sınaî müesseselere satılanlar 
hariç olmak üzere doğrudan 
doğruya müstehlike yapılan sa
tışlar için fatura tanzimi mec
burî değildir. 
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B. E. 
ke de mal satması toptancı vas
fını değiştirmez. 

MADDE 31 — İkinci, üçün
cü ve dördüncü maddelerde ya
zılı mükelleflerle 30 ncu mad
denin son fıkrasında yazdı ti
carethaneler teslim ettikleri 
mamulât için müşterilere ve 
sınaî müesseselere fatura ver
meğe mecburdurlar. Bu fatu
ralar müteselsil sıra numarasını 
havi olacak ve asıl nüshası müş
teriye verilerek kopyası mües
sesede saklanacaktır. Faturala
ra teslim edilen malm cinsi ve 
nevi, mikdarı vahid satış fiatı, 
satış bedelinin tutarı, teslim ta
rihi, müşterinin isim ve adresi 
ve faturanın (muamele) veya 
(emtia idhalât ve ihracat) ve
yahud (satış defterinde) kayde
dildiği sıra numarası yazılır ve 
müessesenin salahiyetli adamı 
tarafından imzalanır. Fatura
lar malın müessese veya tica
rethaneden şevkinin ikinci gü
nü akşamına kadar defterlere 
geçirilir. 

Smaî müesseselere satılanlar 
hariç olmak üzere doğrudan 
doğruya müstehlike yapılan sa
tışlar için fatura tanzimi mec
burî değildir. 

Sınaî müesseseler teslim et
tikleri veyahud imal safhasın
dan bir kısmını yaptırmak üze
re başka smaî müesseselere gön
derdikleri veyahud müessese 
haricindeki depolarına sevket-
tikleri mallar için bir (yolla
ma puslası) tanzim ve mal ile 
birlikte irsal etmeğe mecbur
durlar. Bu puslalar dahi müte
selsil sıra numaralı ve kopyalı 
olacak ve kopyaları müessese
de saklanacaktır. Bu puslalara 
yollanan malın cinsi ve nevi, 
gönderilenin isim ve adresi, 
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dedeki (yollama pusulası) ye
rine geçer. 

- 88 
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MADDE 32 — 29 ve 30 ncu 
maddelerde yazılı defterler, 
her yıl ikinci kânun ayının 
15 nci günü akşamına kadar 
mahallin en büyük Maliye me
muruna tasdik ettirilir. Defter
lerini ertesi yıl içinde de kul
lanmak isteyenler, aynı müd
det zarfında tasdiki yenileme
ğe mecburdurlar. 

Defterlerin Türkçe tutulma
sı, muamelelerin en geç, yapıl
dığının ertesi günü akşamına 
kadar müfredat üzere kazıntı, 
silintiden ari olarak defterlere 
kaydedilmesi, kayidlerin ay ve 
sene sonlarında yekûnları ya
pılması ve sene sonundan iti
baren iki ay içinde mevcud ibti-
daî ve mamul maddelerle hali 
imalde bulunan maddelerin ne
vi, mikdar ve kıymetlerini mü-
beyyin envanteri tanzim oluna
rak, mevcudun defterlerde erte
si sene ibtidasma devrolunması 
mecburidir. Envantere bunu tan-

MADDE 32 — 29 ve 30 ncu 
maddelerde yazılı defterler, 
her yıl ikinci kânun ayının 15 
nci günü akşamına kadar ma
hallin en büyük Maliye memu
runa tasdik ettirilir. Defterle
rini ertesi yıl içinde kullanmak 
isteyenler, aynı müddet zarfın
da tasdiki yenilemeğe mecbur
durlar. 

Defterlerin Türkçe tutulma
sı, muamelelerin en geç, ya
pıldığının on beşinci günü ak
şamına kadar müfredat üzere 
kazıntı ve silintiden arî olarak 
defterlere kaydedilmesi, kayid-
larm ay ve sene sonlarında ye
kûnlarının yapılması ve sene 
sonundan itibaren iki ay için
de, mevcud iptidaî ve mamul 
maddelerle hali imâlde bulu
nan maddelerin nevi, mikdar 
ve kiymetlerini mübeyyin en
vanteri tanzim olunarak, mev
cudun defterlerde ertesi sene 
iptidasına devrolunması mec-
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MADDE 32 — îktısad encü
meninin 32 nci maddesi! aynen 



Ad. E. 

MADDE 32 — Iktisad encü
meninin teklifi aynen 

— 89 — 
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MADDE 32 — 29 ve 30 ncu 
maddelerde yazılı defterler, her 
yıl ikincikânun ayının 15 nci 
günü akşamına kadar mahallin 
en büyük maliye memuruna 
tasdik ettirilir. Defterlerini er
tesi yıl içinde kullanmak iste
yenler, ayni müddet zarfında 
tasdiki yenilemeğe mecburdur
lar. 

Defterlerin Türkçe tutulması, 
muamelelerin en geç, yapıldığı
nın beşinci günü akşamına ka
dar müfredat üzere kazıntı, si
lintiden ârî olarak defterlere 
kaydedilmesi, kayıdların ay ve 
sene sonlarında yekûnları ya
pılması ve sene sonundan itiba
ren iki ay içinde mevcud iptidaî 
ve mamul maddelerle hali imal
de bulunan maddelerin nevi 
mikdar ve kıymetlerini mübey-
yin envanteri tanzim olunarak, 
mevcudun defterlerde ertesi se
ne iptidasına devrolunması mec
buridir. Envanter, bunu tanzim 

B. E. 

hangi vasıta ile gideceği kay
dolunur; ve müessesenin sala
hiyetli adamı tarafından imza
lanır. Malın müşteriye veya 
nakliyat ambarlarına veyahud 
vapur, şimendifer idarelerine 
tesliminden sonra yollama pus-
lası aranmaz. Sınaî müessesele
rin, imal safhasından bir kısmı
nın yaptırılması için başka sı
naî müesseselere gönderdikleri 
veya müessese haricindeki de
polarına sevkettikleri mallara 
aid yollama puslalarının tahak
kuk müruru zamanı müddetin-
ce saklanması mecburidir. 

Buğdayı koruma vergisine 
tâbi mamulâtta buğdayı koru
ma nakliye tezkeresi bu mad
dede yazılı yollama puslası ye
rine geçer. 

MADDE 32 — 29 ve 30 ncu 
maddelerde yazılı defterler, 
her yıl ikinci kânun ayının 15 
nci günü akşamına kadar ma
hallin en büyük maliye memu
runa tasdik ettirilir. Defterle
rini ertesi yıl içinde kullanmak 
isteyenler, aynı müddet zarfın
da tasdiki yenilemeğe mecbur
durlar. 

Defterlerin türkçe tutulması 
muamelenin en geç, yapıldığı
nın ikinci günü akşamına ka
dar müfredat üzere kazıntı, si
lintiden ari olarak defterlere 
kaydedilmesi, kayıdların ay ve 
sene sonlarında yekûnları ya
pılması ve sene sonundan itiba
ren iki ay içinde mevcud ipti
daî ve mamul maddelerle hali 
imalde bulunan maddelerin 
nevi mikdar ve kıymetlerini 
mübeyyin envanteri tanzim olu
narak, mevcudun defterlerde 
ertesi yıl iptidasına devrolun
ması mecburidir. Envanter, 
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zim eden memurla müessese sa
hibi tarafından imza ve müesse
sede muhafaza olunur. Yeniden 
işe başlayan veya işlerini terk 
veya devreden mükellefler dahi 
başlama, terk veya devir tari
hinde mevcud mallarm bu su
retle envanterini tanzim etmeğe 
ve mevcudu defterlerinde gös
termeğe mecburdurlar. 

MADDE 33 — Sınaî müesse
se sahihleri, salahiyetli memur
lar tarafından yapılan kontrol 
sırasında, ibtidaî ve mamul 
madde stoklarile imal edil
mekte bulunan maddelerin ta-
dad ve tesbiti için lüzum görü
lecek vasıtaları teğmine ve kon
trol esnasında bizzat bulunma
ğa veya bir adamını bulundur
mağa mecburdurlar. 

MADDE 34 — Sınaî müesse
selerin bina ve müştemilâtile 
gerek kendilerine gerek başka
larına aid bulunan bitişik bina
lar arasmda kapı, pencere ve 
saire gibi irtibat vesaiti bulun
durulamaz. Maliye dairesi mev
cud olanları kapatmağa, yola 
ve bitişik binalara bakan pen
cerelere demir parmaklık koy
durmağa müesseseleri mecbur 
edebileceği gibi bu vesaiti mü-
hürliyebilir. 

Yedinci fasıl 

Tedkik ve kontrol 

MADDE 35 — Vergiye tâbi 
müesseselere giren ve çıkan mad
deler, lüzum görüldükçe, sala
hiyetli memurlar tarafından 
sevkiyat kontrolüne tâbi tutu
lur. Bu kontrolde, sevkedilen 
malların yollama puslası mev-

— 90 — 
lk. E. 

buridir. Envanter, bunu tan
zim eden memurla müessese 
sahibi tarafından imza ve mü
essesede muhafaza olunur. Ye
niden işe başlayan veya işle
rini terk veya devreden mü
kellefler dahi başlama terk 
veya devir tarihinde mevcud 
malların bu suretle envanteri
ni tanzim etmeğe ve mevcudu 
defterlerinde göstermeğe mec
burdurlar. 

MADDE 33 —- Hükümetin 
teklifi aynen. 

MADDE 34 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

Yedinci fasıl 

Tedkik ve kontrol 

MADDE 35 — Vergiye tâbi 
müesseselere giren ve çıkan 
maddeler, lüzum görüldükçe, 
salahiyetli memurlar tarafın
dan kontrole tâbi tutulur. Bu 
kontrolde mallarm müessese 
kayıdlarma uygun bulımub bu-

G. î. E. 

MADDE 33 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 34 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 35 — îktısad encü
meninin 35 nci madde|si aynen 
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MADDE 33 — 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 34 
teklifi aynen 

Hükümetin 

Yedinci fasıl 

Tedkik ve kontrol 

MADDE 35 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

Mal. E. 

eden memurla müessese sahibi 
tarafından imza ve müessesede 
muhafaza olunur. Yeniden işe 
başlayan veya işlerini terk ve
ya devreden mükellefler dahi 
başlama, terk veya devir tarihin
de mevcud malların bu suretle 
envanterini tanzim etmeğe ve 
mevcud defterlerinde göster
meğe mecburdurlar. 

MADDE 33 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

MADDE 34 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

Yedinci fasıl 

Tedkik ye kontrol 

MADDE 35 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

B. E. 

bunu tanzim eden memurla 
müessese sahibi tarafından im
za ve müessesede muhafaza 
olunur. Yeniden işe başlayan 
veya işlerini terk veya dev
reden mükellefler dahi baş
lama, terk veya devir tari
hinde mevcud malların bu su
retle envanterini tanzim etme
ğe ve mevcudu defterlerinde 
göstermeğe mecburdurlar. 

MADDE 33 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 34 
teklifi aynen 

Hükümetin 

Yedinci fasıl 

Tedkik ve kontrol 

MADDE 35 — Vergiye tâbi 
müesseselere giren ve çıkan 
maddeler lüzum görüldükçe, sa
lahiyetli memurlar tarafından 
sevkiyat kontrolüne tâbi tutu
lur. Bu kontrol da, sevkedilen 
mallarm yoklama puslası mev-% 
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cud olub olmadığı ,malın yolla
ma puslasında yazılı nevi ve 
mikdara mutabık ve yollama 
puslası muhteviyatının müesse
se kayıdlarına uygun bulunup 
bulunmadığı araştırılır. 

Maliye vekâleti lüzum gör
düğü sınaî müesseselerde sevkı
yat kontrolünün devamlı ola
rak yapılması için bu müessese
lere memur ikame edebilir. 
Sınaî müesseseler, bu memur
lara fabrika ve imalâthaneleri 
iğinde münasib bir çalışma oda
sı teğminine mecburdurlar. 

Sevkıyat kontrolü yapan me
murlara, gerek alıcı ve gerek 
satıcı müesseseler, gerekse malı 
nakil edenler her taleb vukuun
da, yollama puslasını göster
meğe mecburdurlar. 

MADDE 36 — Sınaî müesse
selerin beyannamelerinde yazılı 
satış ve irsalât mikdaflarüe 
kıymetlerin doğru olub olma
dığı senede en az bir defa, he-
sab mutahassısları kullanılan 
yerlerde bu mutahassıslar ve 
kullanılmayan yerlerde varidat 
tahakkuk memurları tarafın
dan müessesenin ticarî defterle-
rile imalât ve muamele defter
leri ve evrakı müsbitesi tedkik 
edilmek ve mevcudları tadad 
ve tesbit olunmak suretile kon
trol edilir. 

Bu kontrolde iptidaî madde 
idhalâtile stok mevcudu imale 
sevk ve imal olunan maddeler
le randıman hesabları, maliyet 
bedelleri, satılan mikdarlarla 
satış bedelleri ve mamul madde 
stokları tedkik ve kayıd ile 
mevcudun mutabık olub olma
dığı tahkik edilir. Beyanname 
ile bildirilmiş olan satış ve irsa-
lâtın mikdar ve kıymet itibarile 

- M -
lk. E. 

lunmadığı araştırılır. 
Maliye vekâleti lüzum gör

düğü sınaî müesseselerde kont
rolünün devamlı olarak yapıl
ması için bu müesseselere me
mur ikame edebilir. Sınaî mü
esseseler, bu memurlara fabri
ka ve imalâthaneleri içinde 
münasib bir çalışma yeri teğmi
nine mecburdurlar. 

MADDE 36 — Sınaî müesse
selerin beyannamelerinde yazılı 
satış ve irsalât mikdarlarile 
kıymetlerin doğru olub olmadı
ğı senede en az bir defa, hesab 
mutahassısları kullanılan yer
lerde bu mutahassıslar ve kul
lanılmayan yerlerde varidat ta
hakkuk memurları tarafından 
müessesenin imalât ve muamele 
defterleri ve evrakı müsbitesi 
tedkik edilmek ve mevcudları 
tadad ve tesbit olunmak sure
tile kontrol edilir. 

Bu kontrolde iptidaî madde 
idhalâtile stok mevcudu imale 
sevk ve imal olunan maddelerle 
randıman hesabları, maliyet 
bedelleri, satılan mikdarlarla 
satış bedelleri ve mamul madde 
stoklan tedkik ve kayıd ile 
mevcudun mutabık olub olma
dığı tahkik edilir. Beyanname 
ile bildirilmiş olan satış ve irsa-
lâtın mikdar ve kıymet itibarile 
kayıdlara uygun bulunub bu-

MADDE 
meninin 36 
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MADDE 36 —- îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 90 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 

B. E. 

cud olub olmadığı, malın yol
lama puslasında yazılı nevi 
ve mikdarlara mutabık ve yol
lama puslası muhteviyatının 
müessese kayidlerine uygun bu-
lunub bulunmadığı araştırılır. 

Maliye vekâleti lüzum gördü
ğü sınaî müesseselerde sevkiyat 
kontrolünün devamlı olarak ya
pılması için bu müesseselere me-
nur ikame edebilir. Sınaî mü
esseseler, bu memurlara fabrika 
ve imalâthaneleri içinde müna-
sib bir çalışma yeri teğ-
minine mecburdurlar. Sev -
kiyat kontrolü yapan me -
murlara gerek sınaî müessese
ler, gerekse malı nakledenler 
her taleb vukuunda, yollama 
puslasmı göstermeğe mecbur
durlar. 

MADDE 36 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 
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m. 
kayıdlara uygun bulunup bu
lunmadığı araştırılır ve kontrol 
sonunda hesab neticelerini gös
teren bir zabıt varakası tanzim 
ve zabıt varakası müessese 
sahibine veya kontrolde hazır 
bulunmağa memur ettiği ada
mına imza ettirilir ve zabtın 
bir sureti müesseseye verilir. 

Müesseseler bu kontrol sıra
sında, memurlara münasib bir 
çalışma yeri göstermeğe, defter 
ve kayidler hakkında müessese 
sahibi veya tayin edeceği bir 
adamı marifetile izahat verme
ğe, gerek bu kanuna göre ge
rek ticaret kanunu mucibince 
tutulmuş olan defterler ve def
teri kebirle bilcümle evrakı 
müsbiteyi ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

Sınaî müesseselerden maada 
mükelleflerin beyannameleri de 
emtia idhalât ve ihracat defte
ri, ticarî defterler, defteri ke
bir, evrakı müsbite ve envan
ter kayidlerile tatbik ve ka-
yidlerin sıhhati tahkik edilir. 
Bu tedkikat yukarıda yazılı 
esaslar dairesinde icra olunur. 

Sekizinci fasıl 

tşe başlama, işi bırakma ve de
vir, vefat, tasfiye ve fesih, iflâs 

halleri 

MADDE 37 — Muamele ver-
gisile mükellefiyeti icab ettiren 
bir iş ve teşebbüse yeniden baş
layanlar, işe başladıkları tarih
ten itijbaren 15 gün içinde vari
dat dairesine bir beyanname 
vererek müessesenin isim ve 
adresini, iştigal mevzuunu, işe 
başladıkları tarihi, imal vasıta
larının nevi ve adedini ve mu
harrik kuvvet ve işçi mikdarım 
depolarının, filyal, şube veya 

- H a 
lk E. | O. 

lunmadığı araştırılır ve kontrol 
sonunda hesab neticelerini gös- j 
teren bir zabıt varakası tanzim 
ve zabıt varakası müessese 
sahibine veya kontrolde hazır i 
bulunmağa memur ettiği ada- | 
mına imza ettirilir ve zabtın j 
bir sureti müesseseye verilir. | 

Müesseseseler bu kontrol sı
rasında, memurlara münasib bir 
çalışma yeri göstermeğe, defter 
ve kayıdlar hakkında müessese 
sahibi veya tayin edeceği bir 
adamı marifetile izahat verme
ğe, ve bu kanun mucibince tu
tulmuş olan defterlerle bilcümle | 
evrakı müsbiteyi ibraz etmeğe 
mecburdurlar. 

Sınaî müesseselerden maada 
mükelleflerin beyannameleri de j 
emtia idhalât ve ihracat defteri, j 
evrakı müsbite ve envanter ka-
yıdlarile tatbik ve kayıdların 
sıhhati tahkik edilir, Bu ted
kikat yukarıda yazılı esaslar j 
dairesinde icra olunur, 

Sekizinci fasıl 

İşe başlama, işi bırakma ve de- . 
vır, vefat, tasfiye ve fesih iflâs \ 

halleri I 

MADDE 37 — Hükümetin \ MADDE 37 
teklifi aynen. j teklifi aynen 
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Sekizinci fasıl 

îşe başlama, işi bırakma ve de
vir, vefat, tasfiye ve fesih, iflâs 

halleri 

MADDE 37 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

Mal. :B. 

Sekizinci fasıl 

îşe başlama, işi bırakma ve de
vir, vefat, tasfiye ve fesih, iflâs 

halleri 

MADDE 37 — Hükümetin 
teklifi aynen 

BE. 

Sekizinci fasıl 

îşe başlama, işi bırakma ve de
vir, vefat, tasfiye ve fesih, if

lâs halleri 

MADDE 37 — Hükümetin 
teklifi aynen. 
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satış mağazalarının adreslerini 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Beyannamede yazılı husus
larda vaki olacak değişiklikle
rin de, vukuu tarihinden itiba
ren 15 gün içinde ayni suretle 
bildirilmesi mecburidir. 

Varidat dairesine bildirilen 
yerlerden başka yerlerde icra-
yi sanat ve ticaret olunması, ib-
tidaî ve mamul maddeler bu
lundurulması yasaktır. Bu ma
hallerde bulunan bilcümle ibti-
daî ve mamul maddeler, bu 
kanunun tatbikinde müessese
nin malı sayılır. 

MADDE 38 — İşini bırakan 
mükellefler; keyfiyeti işi bırak
ma tarihinden itibaren 15 gün 
içinde bir beyanname ile vari
dat dairesine ihbar etmeğe 
mecburdurlar. Bu beyanname
de mükellefin isim ve adresile 
elinde bulunan ibtidaî mamul 
madde stoklarının cinsi, nevi ve 
mikdarları ve bulundukları ma
haller, makine ve tesisatın sa-
tılıb satılmadığı, satılmış ise sa
tın alanın isim ve adresi, ve he
nüz beyannamesi verilmemiş 
olan satış ve muamelelere aid 
23 ncü maddede yazılı malûmat 
gösterilir. 

İşini bırakan mükelleflerin, 
bırakma tarihinden ellerinde 
mevcud olan mamul maddeler 
tamamen satılıncaya kadar bu 
kanunun umumî hükümleri da
iresinde mükellefiyetleri devam 
eder ve son satıştan itibaren 
15 gün içinde ellerindeki stok
ların tamamen bitmiş olduğunu 
ayrıca varidat dairesine bildir
meğe ve vergisi ödenmemiş sa
tışlarını 23 ncü maddede yazılı 
şekilde göstermeğe mecburdur
lar. 

Şirketlerin tasfiye ve feshine 

îk E. Gk t. E. 

MADDE 88 
teklifi aynen. 

— Hükümetin MADDE 38 
teklifi aynen 

Hükümetin 
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Mal. E. B t-

MADDE 38 
teklifi aynen. 

— Hükümetin MADDE 38 
teklifi aynen 

— -Hükümetin MADDE 38 — Hükümetin 
teklifi aynen. 
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MADDE 39 
teklifi aynen. 

— Hükümetin BfADDE 39 — Hükümetin 
teklifi aynen 

karar verilmesi de işi bırakma 
hükmündedir. Ancak bu hal
de yukarıki fıkralar hükümleri 
yerine getirildikten sonra tas
fiyenin nihayetlendirilmesine 
kadar tasfiye memurları tara
fından yapılacak muameleler de 
bu kanunun umumî hükümleri 
dairesinde verggiye tâbidir. 

Tasfiyenin nihayetinde, yu
karıdaki birinci ve ikinci fıkra
lar dairesinde keyfiyet yeniden 
varidat dairesine bildirilir. 

MADDE 39 — İşin devri ha
linde devredenle devir alan 
müştereken imzalayacakları bir 
beyanname ile keyfiyeti 15 
gün içinde varidat dairesine 
bildirirler. Bu beyannamede 
devreden ve devir alanın is-
mile müessesenin adresi, ipti
daî ve mamul maddeler devre
dilmiş ise bunların cins, nevi 
ve mikdarı ve devreden tara
fından henüz beyannamesi ve
rilmemiş olan satış ve mua
melelere aid 23 ncü maddede 
vazıh malûmat gösterilir. 

Devir alan, devreden namı
na tahakkuk etmiş veya devir 
jarihine kadar yapılan mua
melelerden dolayı tahakkuk et
mesi lâzımgelen vergilerin te
diyesinden devredenle müşte
reken mesuldür. 

MADDE 40 — Vefat halin
le, mirasçılar vefat tarihinden 
tibaren bir ay içinde 38 nci 
maddede yazılı beyannameyi 
/ermeğe mecburdurlar. Miras
lar vefat tarihine kadar öden

memiş olan vergilerle o tarih
le mevcud mamur maddelerin 
/ergisinden müştereken mesul-
lürler. 

İflâs hususî hükümlerine tâ-
ridir. 

MADDE 40 — Vefat halinde, 
Türkiyede bulunan ve mirası 
reddetmemiş olan mirasçılar, 
vefat tarihinden itibaren üç ay 
içinde, 38 nci maddede yazılı 
beyannameyi vermeğe mecbur
durlar. Mirası reddetmemiş 
olan mirasçılar, vefat tarihine 
kadar ödenmemiş olan vergiler
le vefat tarihinde mevcud ma
mul maddelerin vergisinden 
müştereken mesuldürler. 

( S. Sayısı : 161) 
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Ad. E. 

MADDE 39 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

— 99 -
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MADDE 39 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 40 — İktısad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 40 — tktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 39 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

MADDE 40 — îktısad encü
meninin teklifi aynen. 
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MADDE 41 — 12 nci madde 
mucibince vergiden muaf bu
lunan müesseseler yeniden işe 
başladıkları tarihten itibaren 
15 gün içinde, keyfiyeti 37 nci 
maddede yazılı malûmatı havi 
bir beyanname ila varidat da
iresine bildirmeğe ve bir mua
fiyet karnesi almağa mecbur
durlar. 

Dördüncü fasıl 

Kanunî müeyyideler 

MADDE 42 — 29 ve 30 ncu 
maddelerde yazılı defterlerden 
her hangi birini tutmayan ve
ya tasdik ettirmeyen veyahud 
salahiyetli memurlara ibraz et
meyen, imalât muamele vergisi 
mükelleflerinin defter tutmadık
ları veya tasdik ettirmedikleri 
veyahud ibraz etmedikleri dev
relere aid vergileri resen ve 
bir kat fazlasile tarholunur. 
Türkçe tutulmamış defterler, 
hiç tutulmamış hükmündedir. 

36 nci madde mucibince yapı
lan kontrol sırasında defterlere 
kaydedilmiş olmakla beraber 
31 nci maddede yazılı satış fa
turaları veya yollama pusulala
rı mezkûr madde hükümlerine 
uygun olarak tanzim edilmediği 
veya kopyaları saklanmadığı 
tebeyyün eden mamulât için sı
naî müesseselerde bu mamulâ-
tın vergisine % 50 ve smaî mü
esseselerden maada mükellef
lerde de senelik vergiye bu ma
mulât satış bedelinin binde beşi 
nisbetinde zam yapılır. 

— 100 — 
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tflâs hususî hükümlerine tâ
bidir. 

MADDE 41 
teklifi aynen. 

— Hükümetin • 

Dokuzuncu fasıl 

Kanunî müeyyideler 

MADDE 42 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

ata 

MADDE 41 
teklifi aynen 

MADDE 42 
teklifi aynen 
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MADDE 41 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

Dokuzuncu fasıl 

Kanunî müeyyideler 

MADDE 42 
teklifi aynen. 

— Hükümetin 

- 101 
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MADDE 41 — Hükümetin 
teklifi aynen 

Dokuzuncu fasıl 

Kanunî müeyyideler 

MADDE 42 — 29 ve 30 ncu 
maddelerde yazılı defterlerden 
her hangi birini tutmayan veya 
tasdik ettirmeyen veyahud sala
hiyetli memurlara ibraz etme
yen, imalât muamele vergisi 
mükelleflerinin defter tutma
dıkları veya tasdik ettirmedik
leri veyahud ibraz etmedikleri 
devrelere aid vergileri resen 
ve bir kat fazlasile tarholunur. 
Türkçe tutulmamış defterler, 
hiç tutulmamış hükmündedir. 

36 ncı madde mucibince yapı
lan kontrol sırasında defterle
re kaydedilmiş olmakla bera
ber 31 nci maddede yazılı satış 
faturaları mezkûr madde hü
kümlerine uygun olarak tanzim 
edilmediği veya kopyaları sak
lanmadığı tebeyyün eden ma-
mulât için sınaî müesseselerde 
bu mamulatm vergisine % 50 
ve sınaî müesseselerden maa
da mükelleflerde de senelik ver
giye bu mamulât satış bedelinin 
binde beşi nisbetinde zam yapı
lır. 

B. E. 

MADDE 41 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

Dokuzuncu fasıl 

Kanunî müeyyideler 

MADDE 42 — 29 ve 30 ncu 
maddelerde yazılı defterlerden 
her hangi birini tutmayan ve
ya tasdik ettirmeyen veyahud 
salahiyetli memurlara ibraz et
meyen imalât muamele vergisi 
mükelleflerinin defter tutma
dıkları veya tasdik ettirmedik
leri veyahud ibraz etmedikleri 
devrelere aid vergileri resen 
ve bir kat fazlasile tarholunur. 
Türkçe tutulmamış defterler, 
hiç tutulmamış hükmündedir. 

36 ncı madde mucibince ya
pılan kontrol sırasmda defter
lere kaydedilmiş olmakla bera
ber 31 nci maddede yazılı satış 
faturaları veya yollama pusla-
ları mezkûr madde hükümle
rine uygun olarak tanzim edil
mediği veya kopyaları sak
lanmadığı tebeyyün eden ma

mulât için smaî müesseselerde bu 
mamulatm vergisine % 50 ve 
smaî müesseselerden maada 
mükelleflerde de senelik vergi
ye bu mamulât satış bedelinin 
binde beşi nisbetinde zam ya
pılır. 
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MADDE 43 — Teslim ettiği 
veyahud depolarına gönderdiği 
mamulâtm satış bedelini veya 
mikdarmı kısmen veya tama
men defterlerine kaydetmiyen 
veya 18 nci maddenin D fık
rasında yazılı imalâtı yapmak 
üzere aldığı maddeleri veya 
imal ücretlerini kısmen veya ta
mamen defterlerine geçirmeyen 
sınaî müesseselerin bu suretle 
mektum bıraktıkları matrahlar 
üzerinden ikmalen tarholuna-
cak vergilerine iki kat zammo-
lunur. 

Bu fiiller smaî müesseseler
den maada mükellefler tarafın
dan işlendiği takdirde deftere 
geçirilmiyen mikdar veya be
deller ilâve edilmek suretile 
vergi matrahı yeniden tayin 
edilerek beyannamede münde-
riç vergi ile bu matrah üzerin
den hesablanacak vergi arasın
daki farka iki kat zam yapılır. 

MADDE 44 — Defterlerini 
veya vesikalarını tahrif edenle
rin, bu tahrifin yapıldığı malî 
yıla aid vergilerine beş kat zam 
yapılır. 

Bu kanuna göre tahrif, ka-
yidlerin okunmayacak şekilde 
silinerek yerine başka bir ka-
yid geçirilmesi, fatura ve yolla
ma pusulalarının aslile kopyala
rının yekdiğerine mutabık bu
lunmaması, tasdikli defterlerin 
yapraklarından bir kısmının 
imha veya bunların yerine baş
kalarının ikame edilmesi, çift 
defter veya vesika kullanılması 
gibi halleri ifade eder. 

MADDE 45 — 43 ve 44 ncü 
maddelerde yazılı haller hariç 
olmak üzere defterlerini 32 n-
ci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı şekilde tutmayan ve mev-

- 102 
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MADDE 43 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

MADDE 44 — Defterlerini 
veya vesikalarını tahrif eden
lerin, bu tahrifin yapıldığı ma
lî yıla aid muamele vergilerine 
beş kat zam yapılır. 

Bu kanuna göre tahrif, ka-
yidların okunmayacak şekilde 
silinerek yerine başka bir ka-
yıd geçirilmesi, faturaların as
lile kopyalarının yekdiğerine 
mutabık bulunmaması, tasdikli 
defterlerin yapraklarından bir 
kısmının imha veya bunların 
yerine başkalarının ikame e-
dilmesi, çift defter veya vesika 
kullanılması gibi halleri ifade 
eder. 

MADDE 45 — Hükümetin 
teklifi aynen. 
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MADDE 43 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 44 — 
meninin 44 ncü 

İktısad encü-
niaddesi aynen 

MADDE 45 
teklifiay nen 

Hükümetin 



Ad. E. 

MADDE 43 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

MADDE 44 — îktisad encü
meninin teklifi aynen. 

MADDE 45 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

— 103 — 
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MADDE 43 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 44 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 45 
teklifi aynen 

Hükümetin 

B. E. 

MADDE 43 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 44 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 45 — Hükümetin 
teklifi aynen 
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cudlarmm envanterini yapma
yan mükelleflerin senelik ver
gilerine % 20 zammohmur. 

MADDE 46 — 30 ncu mad
denin son fıkrasında yazılı sa
tış defterini tutmayan veya ib
raz etmeyen veyahud defter 
kayidlarma aid evrakı müsbi-
teyi ve ticarî defterler ile def
teri kebirini göstermeyen top
tancı ticarethanelerden 500 
liradan 1000 liraya kadar para 
cezası alınır. 

Muamele vergisi mükellefle-
rile münasebette bulunan tica
rî ve sınaî müesseseler, ticarî 
defterlerini ve evrakı müsbite-
sini 36 ncı madde mucibince 
kontrol yapan salahiyetli me
murlara ibraz etmedikleri tak
dirde, bunlar hakkında da yu-
karıki fıkra hükmü tetbik olu
nur. 

MADDE 47 — 33, 34, ve 36 
ncı maddelerde yazılı mecburi
yetlere riayet etmiyen mükellef
lerin müessese ve ticarethane
leri bu mecburiyetleri yerine 
getirinceye kadar en büyük 
mülkiye âmirinin emrile kapa
tılır. 

MADDE 48 — 23 ncü madde
de yazılı beyannameyi, zama
nında vermeyenlerin vergisine 
% 20 Ve defter kayıdlarmdan 
bir kısmı, taallûk ettiği devre
nin beyannamesine geçirilme
miş olduğu takdirde noksana 
aid vergiye % 50 zam yapılır. 

104 — 
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MADDE 46 — 30 ncu mad
denin son fıkrasında yazılı sa
tış defterini tutmayan veya 
ibraz etmeyen veyahud defter 

kayidlarma aid evrakı müsbite-
yi göstermeyen toptancı tica
rethanelerden 500 liradan 1000 
liraya kadar para ceza alıniır. 

Muamele vergisi mükellefle-
rile münasebette bulunan ti
carî ve sınaî müesseseler, ti
carî defterlerini ve evrakı 
müsbitesini 36 ncı madde 
mucibince kontrol yapan 
salahiyetli memurlara ibraz et
medikleri takdirde, bunlar 
hakkında da yukarıM fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 47 — 33, 34 ve 35 
nci maddelerde yazılı mecbu
riyetlere riayet etmeyen mü
kelleflere mahallin en büyük 
mülkiye amirliğince bunların 
yerine getirilmesine kâfi bir 
mühlet verijir. Bu mühlet bittiği 
halde yine kanun hükmüne ri
ayet etmemiş olanların mües
sese ve ticarethaneleri bu mec
buriyetleri yerine getirincieye 
kadar en büyük mülkiye âmi
rinin emrile kapatılır. 

MADDE 48 
teklifi aynen. 

Hükûmetui 

O. I. E. 

MADDE 46 — îktasad encü
meninin 46 ncı maddesi aynen 

MADDE 47 — îktısad encü
meninin 47 nci maddesi aynen 

MADDE 48 
teklifi aynen 

—I Hükümetin 
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MADDE 46 — 30 ncu mad
denin son fıkrasında yazılı sa
tış defterini tutmayan veya ib
raz etmeyen veyahud ticaret 
kanunu mucibince tutulan yev
miye defteri ile ayrıca defteri 
kebiri ibraz etmeyen veyahud 

defter kayıdlarma aid evrakı 
müsbiteyi göstermeyen toptan
cı ticarethanelerden 200 liradan 
1000 liraya kadar para cezası 
alınır. 

Muamele vergisi mükellefleri 
ile münasebette bulunan ticarî 
ve sınaî müesseseler, ticarî def
terlerini ve evrakı müsbitesini 
36 ncı madde mucibince kont-
trol yapan salahiyetli memur
lara ibraz etmedikleri takdirde, 
bunlar hakkında da yukanki 
fıkra hükmü tatbik olunur. 

MADDE 47 — 33, 34 ve 35 
nci maddelerde yazılı mecburi
yetlere riayet etmeyen mükel
leflere mahallin en büyük mül
kiye amirliğince yazılı emirle 
bunların yerine getirilmesine 
yetecek bir mühlet tayin olu
nur. Bu mühlet bittiği halde 
yine kanun hükmüne riayet et
memiş olanların müessese ve ti
carethaneleri, bu mecburiyet
leri yerine getirinceye kadar, 
Sulh mahkemesi kararile kapa
tılır. Bu kararlar katğidir. 

MADDE 48 — Hükümetin 
teklifi aynen. 

— 105 -
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MADDE 46 — Adliye encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 47 — Adliye encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 48 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

B. E. 

MADDE 46 — 30 ncu mad
denin son fıkrasında yazılı sa
tış defterini tutmayan veya ib
raz etmeyen veyahud ticaret ka
nunu mucibince tutulan yevmi
ye defteri ile ayrıca defteri ke
biri ibraz etmeyen veyahud 31 
nci maddede yazılı faturaları 
tanzim etmeye veya göstermi-
yen toptancı tacirlerden 200 li
radan 1 000 liraya kadar para 
cezası almır. 

Muamele vergisi mükellefleri 
ile münasebette bulunan ticarî 
ve smaî müesseseler ticarî def
terlerini ve evrakı müsbitesini 
36 nci madde mucibince kontrol 
yapan salahiyetli memurlara ib
raz etmedikleri takdirde, bun
lar hakkmda da yukanki fık
ra hükmü tatbik olunur. 

MADDE 47 — Adliye encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 48 
teklifi aynen 

Hükümetin 
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Beyanname verilmesini icab 
ettiren muamelesi olmayan sı
naî müesseselerden bu ciheti 

zamanında bildirmeyenlerin, bu
na takaddüm eden en son be
yannameleri üzerinden matruh 
vergilerine % 5 zam yapılır. 

MADDE 49 — Sevkiyat sıra
sında yapılacak kontrolde, yol
lama puslası beraber olmadan 
nakledildiği tesbit edilen ma-
mulât 29 veya 30 ncu maddede 
yazılı defterlere tamam olarak 
geçirilmiş ise bunlar hakkında 
42 nci maddenin son fıkrası 
hükmü tatbik edilir. Yollama 
pusulası mevcud olub da mamu-
lât bu puslaya noksan geçiril
miş ise mezkûr fıkra hükmü 
noksan kısma tatbik olunur. 

Yollama puslası mevcud ol
duğu halde, kontrol anında ib
raz edilmiyen mallar, pusulasız 
addedilir. 

MADDE 50 — Sınaî müesse
selerde 36 ncı madde mucibin
ce yapılacak kontrol neticesin
de meydana çıkarılacak noksan 
ve fazlalıklar hakkında aşağıda 
yazılı şekilde muamele yapılır. 

A) Defter kayıdlarma naza
ran iptidaî maddeler mevcu
dunda eksiklik çıktığı takdirde 
bu noksan kaçağa sarfedilmiş 
addolunur ve bu mikdar iptidaî 
maddeden vücude getirilmesi 
mümkün olan imalâtın mikdar 
ve kıymetleri imalât ve muha
sebe kayıdlarma ve icabında 
mümasili eşyanın imalât ve 
kıymetlerine nazaran aşağıda
ki (D) fıkrasında yazılı hey
etler marifetile tayin oluna
rak, bunun üzerinden iki kat 
zamla vergi tarholunur. Mü
tenevvi imalât yapan mües
seselerde noksan çıkan ipti-

MADDE 49 — Sınaî müesse
selerde 36 ncı madde mucibince 
yapılacak kontrol neticesinde 
meydana çıkarılacak noksan ve 
fazlalıklar hakkında aşağıda 
yazılı şekilde muamele yapılır. 

A) Defter kayidlarına naza
ran iptidaî maddeler mevcu
dunda eksiklik çıktığı takdirde 
bu noksan kaçağa sarfedilmiş 
addolunur ve bu mikdar ipti
daî maddeden vücude getiril
mesi mümkün olan imalâtın 
mikdar ye kıymetleri imalât 
ve muhasebe kayıdlarma ve ica
bında mümasili eşyanın imalât 
ve kıymetlerine nazaran aşağı
daki (D fıkrasında yazılı heyet
ler) marifetile tayin olunarak, 
bunun üzerinden İM kat zamla 
vergi tarholunur. Mütenevvi 
imalât yapan müesseselerde 
noksan çıkan iptidaî maddenin 

MADDE 49 — îktısfcd encü
meninin 49 ncu maddeki aynen 
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MADDE 49 — Sınaî müesse
selerde 36 ncı madde mucibin
ce yapılacak kontrol neticesin
de meydana çıkarılacak noksan 
ve fazlalıklar hakkında aşağı
da yazılı şekilde muamele ya
pılır: 

A) Defter kayıdlarına naza
ran iptidaî maddeler mevcu
dunda eksiklik çıktığı takdirde 
bu noksan kaçağa sarfedilmiş 
addolunur ve bu mikdar iptidaî 
maddeden vücude getirilmesi 
mümkün olan imalâtın mikdar 
ve kıymetleri, imalât ve muha
sebe kayıdlarına ve icabında 
mümasili eşyanın imalât ve 
kıymetlerine nazaran resen tak
dir heyeti marifetile tayin olu
narak bunun üzerinden İM kat 
zamla vergi tarholunur. Müte
nevvi imalât yapan sınaî mües
seselerde noksan çıkan ibtidaî 

- im • 
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MADDE 49 — Adliye encü
meninin teklifi aynen 

B. ± 

MADDE 49 — Sevkiyat sıra
sında yapılacak kontrolde, yol
lama pusulası beraber olmadan 
nakledildiği tesbit edilen ma-
mulât 29 ncu maddede yazılı 
defterlere tamam olarak geçi
rilmiş ise bunlar hakkında 42 
nci maddenin son fıkrası hük
mü tatbik edilir. Yollama pus-
lası mevcud olub da mamulât 
bu puslaya noksan geçirilmiş 
ise mezkûr fıkra hükmü noksan 
kısma tatbik olunur. 

Yollama puslası mevcud ol-
rugu halde, kontrol anında ib
raz edilmeyen mallar, pusla-
sız addedilir. 

MADDE 50 — Adliye encü
meninin 49 ncu maddesi aynen 
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daî maddenin kâf f esi en yük
sek kıymetli mamule sarfedil-
miş addolunur. 

îptidaî madde mevcudunda, 
kayda nazaran fazla çıkan mik-
dar kaçağa sarfedilmek üzere 
gizlenmiş addolunarak, bunun 
üzerinden de yukanki hüküm 
dairesinde iki kat zamla vergi 
tarhedilir. 

B) Defter kayıdlarma naza
ran mamul madde mevcudunda 

tesbit edilecek noksan ve fazla
lıkların kıymetleri, (A) fıkra
sında yazılı şekilde tesbit olu
narak bunun üzerinden iki kat 
zamla vergi tarhedilir. 

C) îbtidaî veya mamul mad
de mevcudları defter kayidleri-
ne mutabık olmakla beraber bir 
kısım ibtidaî veya mamul mad
denin defterlere geçirilmediği 
tesbit olunduğu takdirde bun
lar üzerinden de A ve B fık
raları mucibince iki kat zamla 
vergi tarholunur. 

D) îptidaî ve mamul mad
de mevcudları defter kayidleri-
ne mutabık olmakla beraber, çı
karılan imalât hesabları netice
sinde, imalât randımanları, nor
mal randıman nisbetlerinden 
noksan zuhur eylediği ve bu 
noksanlık makbul bir sebebe is-
tinad etmediği takdirde, noksan 
kısım kaçağa sarfedilmiş ad ve 
A fıkrasında yazılı şekilde tes
bit edilecek kıymetleri üzerin
den iki kat zamla vergi tarho
lunur. 

Bu fıkrada yazılı randıman 
noksanları, îstanbulda tedkike 
memur hesab mutahassısı ile 
mıntaka iktisad müdürlüğünce 
seçilecek bir sanayi müfettişin
den ve Sümerbank umum mü
dürlüğünce seçilecek bir muta-
hassıs mühendisten müteşekkil 

îk. E. 

kâffesi en yüksek kıymetli ma
mule sarfedilmiş addolunur. 

îptidaî madde mevcudunda, 
kayda nazaran fazla çıkan mik-
dar kaçağa sarfedilmek üzere 
gizlenmiş addolunarak, bunun 
üzerinden de yukanki hüküm 
dairesinde iki kat zamla vergi 
tarhedilir. 

B) Defter kayıdlarma naza
ran mamul madde mevcudunda 
tesbit edilecek noksan ve fazla
lıkların kıymetleri, A fıkrasın
da yazılı şekilde tesbit olunarak 
bunun üzerinden iki kat zamla 
vergi tarhedilir. 

C) îptidaî veya mamul madde 
mevcudları defter kayıdlarma 
mutabık olmakla beraber bir 
kısım iptidaî veya mamul mad
denin defterlere geçirilmediği 
tesbit olunduğu takdirde bun
lar üzerinden de A ve B fıkra
ları mucibince iki kat zamla 
vergi tarholunur. 

D) îptidaî ve mamul madde 
mevcudları defter kayıdlarma 
mutabık olmakla beraber, çıka
rılan imalât hesabları neticesin
de, imalât randımanları, nor
mal randıman nisbetlerinden 
noksan zuhur eylediği ve bu 
noksanlık makbul bir sebebe is-
tinad etmediği takdirde, nok
san kısım kaçağa sarfedilmiş 
ad ve A fıkrasında yazılı şekil
de tesbit edilecek kıymetleri 
üzerinden iki kat zamla vergi 
tarholunur. 

Bu fıkrada yazılı randıman 
noksanları, tedkika memur he
sab mutahassısı ile mmtaka ik
tisat müdürlüğünce teşkilâtı 
arasından seçilecek bir muta-
hassıs zattan ve Ticaret oda
sınca yoksa belediyece seçile
cek bir zattan müteşekkil bir 
heyet tarafından yapılacak 
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maddenin kâffesi o müessese 
imalâtından en yüksek kıymetli 
cins mamule sarfedilmiş addo
lunur. 

îbtidaî madde mevcudunda, 
kayda nazaran fazla çıkan mik-
dar kaçağa sarfedilmek üzere 
gizlenmiş addolunarak bunun 
üzerinden de yukarıki hüküm 
dairesinde iki kat zamla vergi 
tarhedilir. 

B) Defter kayidlerine naza
ran mamul madde mevcudun
da tesbit edilecek noksan ve faz
lalıkların kıymetleri A fıkrasın
da yazılı şekilde tesbit olunarak 
bunun üzerinden iki kat zamla 
vergi tarholunur. 

C) îbtidaî veya mamul mad
de mevcudları defter kayid
lerine mutabık olmakla be
raber bir kısım ibtidaî veya 
mamul maddenin defterlere ge
çirilmediği tesbit olunduğu tak
dirde bunlar üzerinden de A ve 
B.fıkraları mucibince iki kat 
zamla vergi tarhedilir. 

D) îbtidaî ve mamul madde 
mevcudları defter kayidlerine 
mutabık olmakla beraber çıka
rılan imalât hesabları neticesin
de, imalât randımanları, nor
mal randıman nisbetlerinden 
noksan zuhur eylediği ve bu 
noksanlık makbul bir sebebe is-
tinad etmediği takdirde, nok
san çıkan mikdar kaçağa sar
fedilmiş ad ve A fıkrasında ya
zılı şekilde tesbit edilecek kıy
metleri üzerinden iki kat zam
la vergi tarholunur. 
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bir heyet tarafından yapılacak 
tedkik üzerine verilecek rapor
la tevsik olunur. Varidat dai
resi veya mükellef tarafından 
bu rapor mündericatma itiraz 
edildiği takdirde, ayni şekilde 
teşkil olunacak ikinci bir heyet 
tarafından tedkikat yapılır. Bu 
heyetin kararı her iki taraf için 
katği olub karar aleyhine itiraz, 
temyiz veya idarî dava yolları
na müracaat edilemez.. 

tstanbuldan başka yerlerde 
randıman noksanlıkları resen 
takdir heyetleri raporile tevsik 
olunur. Sümerbank fabrikası 
bulunan yerlerde bu heyete 
mezkûr fabrika müdürü tara
fından seçilecek bir mutahassıs 
mühendis de iştirak eder. Bu 
heyetin kararları katği olub 
itiraz, temyiz ve idarî dava yol
larına gidilemez. 

Bu maddede yazılı kontrol-
larda mutad fire ve zayiat 
veya mamulün nevine göre vu
kuu mutad tezayüd mikdarı 
kabul edilir. 

E) 20 nci madde hükmüne 
uygunluğu tevsik edilemiyen 
iskonto ve masrafların matrah-
dan tenzili kabul olunmaz. Ve 
bunların vergilerine ve 24 ncü 
maddede yazılı fazlalıkların be
yannameye geçirilmemesi ha
linde ikmalen tarbolunacak ver
gilere bir misil zam yapılır . 

Komisyonculara gönderilen 
malların satış kiymetinde, ev
velce beyannamesi verilen mik-
dara göre bir noksanlık vaki 
olmadığı veya satılan mallar 
iade edilmediği halde, beyan
namelerde vergi matrahından 
bu nam ile tenzilât yapıldığı 
tesbit olunduğu takdirde, ten
zil olunan mikdarların vergisi 
bir misli zamla tarholunur. 

— 110 — 
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tedkik üzerine verilecek rapor
la tevsik olunur. Varidat da
iresi veya mükellef tarafından 
bu rapor münderecatına itiraz 
edildiği takdirde, aynı şekilde 
ve başka zatlardan teşkil olu
nacak ikinci bir heyet tarafın
dan tedkikat yapılır. Bu he
yetin kararı her iki taraf için 
katği olub karar aleyhine iti
raz, temyiz veya idarî dava 
yollarına müracaat edilemez. 
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MADDE 51 — işe başlamayı 
vaktinde bildirmeyenlerin, işe 
başlama tarihinden keyfiyetin 
varidat dairesince haber alın
dığı tarihe kadar olan vergi
leri resen ve bir kat zamla tar-
holunur. 

îşi bırakma, devretme, tasfi
ye, fesih ve vefat hallerini 
vaktinde bildirmeyen sınaî mü
esseselerin malî yıl, diğer mü
kelleflerin takvim yılı ba
şından terk, devir, tasfiye, fa
sih ve vefat tarihine kadar ge
çen zamana aid vergilerine 
% 10 zam yapılır. Tasfiyenin 
sona erdiği bildirilmediği tak
dirde de aynı suretle muamele 
olunur . 

MADDE 52 — Varidat dai
resine bildirilen yerler hari
cinde iptidaî ve mamul madde 

bulunduranlardan bu maddeler 
29 veya 30 ncu maddelerde 
yazılı defterlere tamamen kay
dedilmiş olmak şartile 100 lira
dan 500 liraya kadar para ce
zası alınır. 

MADDE 53 — 41 nci mad
de mucibince muafiyet karnesi 
almayan müesseseler, bu kar
neyi alıncaya kadar muafiyet
ten istifade edemezler. Karnesiz 
çalıştıkları anlaşılanların işe 
başlama tarihinden keyfiyetin 
meydana çıktığı tarihe kadar 
geçen zamana aid muameleleri 
resen takdir olunarak vergileri 
tarhedilir. 

MADDE 54 — Bu fasılda ya
zılı kanuna riayetsizlikler, bun
ların yapıldığı zamana aid ver
gilerin ödenmesinden sonra mey
dana çıkmış olduğu takdirde 
dahi, ayni hükümler tatbik olu
nur. Ancak tarholunacak vergi-
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MADDE 50 — İşe başlamayı 
vaktinde bildirmeyenlerin işe 
başlama tarihinden keyfiyetin 
varidat dairesince haber alın
dığı tarihe kadar olan vergileri 
resen ve bir kat zamla tarholu-
nur. 

îşi bırakma, devretme, fesih, 
tasfiye ve vefat hallerini vak
tinde bildirmeyen sınaî mües
seselerin malî yıl ve diğer mü

kelleflerin takvim yılı başından 
terk, devir, fesih, tasfiye ve 
vefat tarihine kadar geçen za
mana aid vergilerine % 10 zam 
yapılır. Tasfiyenin sona erdiği 
bildirilmediği takdirde de aynı 
suretle muamele olunur. 

MADDE 51 — Hükümetin 
52 nci maddesi aynen. 

MADDE 52 — Hükümetin 
53 ncü maddesi aynen. 

MADDE 53 — Hükümetin 
54 ncü maddesi aynen. 

G. î. E. 

MADDE 50 — tktısad encü
meninin 50 nci maddesi aynen 

MADDE 51 — Hükümetin 
52 nci maddesi aynen 

MADDE 52 — Hükümetin 
53 ncü maddesi aynen 

MADDE 53 — Hükümetin 
54 ncü maddesi aynen 
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MADDE 50 — tktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 51 — Varidat dai
resine bildirilen yerler haricin
de ibtidaî ve mamul madde bu
lunduranlardan, bu maddeler 
29 veya 30 ncu maddelerde ya
zılı defterlere tamamen kayde
dilmiş olmak şartile 50 liradan 
250 liraya kadar para cezası 
alınır. 

MADDE 52 — Hükümetin 
53 ncü maddesi aynen 
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MADDE 50 — İktisad encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 51 — tktısad encü
meninin 50 nci maddesi aynen 

MADDE 51 — Adliye encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 52 — Adliye encü
meninin 51 nci maddesi aynen 

MADDE 53 — Hükümetin 
54 ncü maddesi aynen 

MADDE 52 — Hükümetin 53 
ncü maddesi aynen 

MADDE 53 — Hükümetin 54 
ncü maddesi aynen 

MADDE 53 — Hükümetin 
53 ncü maddesi aynen 

MADDE 54 — Hükümetin 
54 ncü maddesi aynen 
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lerden evvelce tahsil edilmiş 
olanlar mahsub edilir. 

Bu fasılda yazılı fiillerden do
layı tarholunan vergi ve zam
larla hükmolunan para cezaları, 
katğileştikten sonra beş sene 
içinde ayni fiiller tekrar işlen
diği takdirde, zam ve cezalar 
tazif olunur. 

MADDE 55 — Resen yapıla
cak tarhiyat ile yıllık götürü 
veçgi matrahı, vilâyetlerde en 
büyük mal memurunun veya 
tevkil edeceği memurun reisli
ği altmda bir hesab mutahassısı 
ve ticaret odasmca ve bulunma
yan yerlerde belediyece kendi 
azası arasından veya hariçten 
seçilecek bir azadan müteşekkil 
resen takdir heyeti tarafmdan 
takdir olunur. 

Hesab mutahassısı kullanıl
mayan vilâyetlerde bunun yeri
ne heyete varidat müdürü işti
rak eder. 

Kaza merkezlerinde- resen tak
dir heyeti en büyük mal memu
runun reisliğinde varidat me-
murile ticaret odası, yoksa be
lediye tarafından kendi azası 
meyanından veya hariçten se
çilecek bir zattan terekküb eder. 

Ticaret odaları veya beledi
yeler en büyük malmemurnun 
talebi üzerine 15 gün içinde re
sen takdir heyeti azasmı seç
meğe mecburdurlar. Makbul bir 
sebeb olmaksızın seçmedikleri 
takdirde, bu aza, mahallin en 
büyük mülkiye âmiri tarafın
dan seçilir. Resen takdir he
yetine ticaret odası veya bele
diyece seçilecek azalarm müd
deti üç senedir. Müddetin hita
mında yeniden seçilmeleri caiz
dir. 

Lüzum görülen yerlerde re-

114 
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MADDE 54 —- Resen yapıla
cak tarhiyat ile götürü vergi 

matrahı, vilâyetlerde en büyük 
malmemurunun veya tevkil 
edeceği memurun reisliği altın
da bir hesab mütehassısı ve 
ticaret odasınca ve bulunmayan 
yerlerde belediyece kendi aza-
sı arasından veya hariçten 
seçilecek bir azadan müteşek
kil resen takdir heyeti tara
fından takdir olunur. 

Hesab mütehassısı kullanıl
mayan vilâyetlerde bunun ye* 
rine heyete varidat müdürü iş
tirak eder. 

Kaza merkezlerinde resen 
takdir heyeti en büyük mal 
memurunun reisliğinde vari
dat memurile ticaret odası, 
yoksa belediye tarafmdan ken
di azası meyanından veya ha
riçten seçilecek bir zattan te
rekküb eder. 

Ticaret odaları veya beledi
yeler en büyük malmemurunun 
talebi üzerine 15 gün içinde re
sen takdir heyeti azasını seç
meğe mecburdurlar. Belediye 
meclisi içtimada olmadığı za
manlarda bu aza belediye encü
meni tarafından seçilir. Makbul 
bir sebeb olmaksızın seçmedik
leri takdirde, bu aza, mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tara
fından seçilir. Resen takdir he
yetine ticaret odası veya bele
diyece seçilecek azaların müd-

G. I.B. 

MADDE 54 — îktısad encü
meninin 54 ncü maddesi aynen 
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Ad. E. 

MADDE 54 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

- 1 1 * . 
Mal. E. B. E. 

MADDE 54 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 55 — îktısad encü
meninin 54 ncü maddesi aynen 
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sen takdir 
ettirilebilir. 

Hü, 

heyetleri taaddüd 

Onuncu fasıl 

Tahsilat 

MADDE 56 — Sınaî müesse
seler bir ay içindeki teslimat
tan peşin satışlara ve 6 ncı 
maddede yazılı olanlara aid 
vergiyi ertesi aym 15 nci günü 
akşamına kadar veresiye yapı
lan satışlarla satılmak üzere 
filyal, şube, satış mağazası ve
ya komisyonculara gönderil
miş olan malların vergisini de, 
beyannamenin verildiği ayı ta
kib eden aym on beşinci günü 
akşamına kadar ödemeğe mec
burdurlar. 

Bu kanunun tatbikinde, ve
resiye addolunacak satışlar en 
az bir ay vade ile yapılmış 
olanlardır. Veresiye satışların 
müessese tarafından tevsiki 
şarttır. 

MADDE 57 — Yıllık götürü 
vergi, aylık taksitlerle ve bir 
ayın taksiti ertesi ayın on be
şinci günü akşamına kadar 
ödenir. 

Malî yıl girdiği halde vergi 
henüz tahakkuk etmemiş olur
sa, tahakkuk ettiği ayı takib 
eden aydan başlamak üzere se
ne sonuna kadar geçecek ay 
adedince taksite ayrılarak, yu
kanki fıkrada yazılı şekilde 
ödenir. 

Yıllık götürü vergiye tâbi 

tk. E. 

deti üç senedir. Müddetin hita
mında yeniden seçilmeleri ca
izdir. 

Lüzum görülen yerlerde re
sen takdir heyetleri taaddüd 
ettirilebilir. 

Onuncu fasıl 

Tahsüât 

MADDE 55 — Hükümetin 
56 ncı maddesi aynen. 

MADDE 56 — Götürü vergi, 
aylık taksitlerle ve bir ayın tak
siti ertesi ayın on beşinci günü 
akşamına kadar ödenir. 

Malî yıl girdiği halde vergi 
henüz katğileşmemiş olursa, 

katğileştiği ayı takib eden aydan 
başlamak üzere sene sonuna ka
dar geçecek ay adedince taksite 
ayrılarak, yukanki fıkrada ya
zılı şekilde ödenir. Götürü ver
giye tâbi mükelleflerden sene 
içinde işini terkedenlerin, o ta
rihe kadar olan müddete aid 

G. î. E. 

MADDE 55 — Hükümetin 
56 ncı maddesi aynen 

MADDE 56 — îktısad encü
meninin 56 ncı maddesi aynen 

( 
f^-rK 

( S. Sayısı : 161 ) 



A<1 E. 

Onuncu fasıl 

Tdhsüât 

MADDE 55 — Hükümetin 
56 ncı maddesi aynen 

Mal. E. 

MADDE 56 — îktısad •encü
meninin teklifi aynen 

Onuncu fasıl 

Tahsilat 

MADDE 55 — Hükümetin 56 
ncı maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 56 — Hükümetin 
56 ncı maddesi aynen 

MADDE 56 — îktisad encü
meninin teklif i aynen 

MADDE 57 — Hükümetin 
57 nci maddesi aynen 
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mükelleflerden sene içinde işi
ni terkedenlerin, o tarihe ka
dar olan müddete aid vergile
rinden henüz ödenmemiş olan
ları taksit kaydına bakılmaksı
zın, işi bırakma beyannamesi
nin verildiği tarihde tahsil ve 
terk tarihinden sene sonuna ka
dar olan vergileri terkin olu
nur. Vergi, terk tarihinde he
nüz tahakkuk etmemiş olsa da 
bu suretle tahsil olunur. Katği-
leşen mikdara göre fazlası var
sa red ve noksanı ikmalen tah
sil edilir. 

MADDE 58 — Sınaî müesse
selerden maada mükelleflerin 
vergisi senelik beyanname ver
me müddetinin bitmesinden iti
baren 15 gün içinde tediye olu
nur. 

MADDE 59 — İşlerini bıra
kan veya devreden mükellefler
le vefat edenlerin terk, devir 
veya vefat tarihine kadar öden
memiş olan vergileri 38, 39 ve 
40 ncı maddelerde yazılı beyan
namelerin verildiği tarihde öde
nir. Tasfiye ve fesih hallerin
de de vergi bu suretle tediye 
olunur. 

MADDE 60 — Resen ve ik
malen yapılan tarhiyatta vergi 
ve zamları, itiraz komisyonu ka
rarının tebliğini ve itiraz edil
meyen hallerde itiraz müddeti
nin geçmesini takib eden gün
den itibaren bir hafta içinde 
ödenir. 

Temyiz talebi verginin tahsi
lini tehir etmez. 

îk. E. 

vergilerinden henüz ödenmemiş 
olanları taksit kaydına bakıl
maksızın, işi bırakma beyanna
mesinin verildiği tarihde tahsil 
ve terk tarihinden sene sonuna 
kadar olan vergileri terkin olu
nur. 

Ğ. t E. 

MADDE 57 — Hükümetin 
58 nci maddesi aynen. 

MADDE 58 — Hükümetin 
59 ncu maddesi aynen. 

MADDE 57 — Hükümetin 
58 nci maddesi aynen 

MADDE 58 — Hükümetin 
59 ncu maddesi aynen 

MADDE 59 — Hükümetin 
60 ncı maddesi aynen. 

MADDE 59 — Hükümetin 
60 ncı maddesi aynen 
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Mat E. B. E. 

MADDE 57 — Hükümetin 
58 nci maddesi aynen 

MADDE 57 —- Hükümetin 58 
nci madesi aynen 

MADDE 58 — Hükümetin 
59 ncu maddesi aynen 

MADDE 59 — Hükümetin 
60 ncı maddesi aynen 

MADDE 58 — Hükümetin 59 
ncu maddesi aynen 

MADDE 58 — Hükümetin 
58 nci maddesi aynen 

MADDE 59 — Hükümetin 
59 ncu maddesi aynen 

MADDE 59 — Hükümetin 60 
ncı maddesi aynen 

MADDE 60 — Hükümetin 
60 ncı maddesi aynen 
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MADDE 61 — Zelzele, yan

gın, su basması gibi fevkalâde 
âfetler yüzünden tesisatı harab 
olmak veya ibtidaî ve mamul 
maddeleri veya ticarî eşyası ha
sara uğramak suretile faaliyet
lerine devam imkânı kalmadığı 
mahallî idare heyetlerince tas
dik edilen sigortasız müessese
lerin harabî ve hasarın vukuu 
tarihine kadar olan zamana aid 
vergilerinden henüz tahsil edil
memiş olanları Maliye vekâle
tince terkin olunur. Bu zaman
lara aid olub o tarihe kadar tar-
hiyatı yapılmamış olan muame
lelere aid vergiler de tarhedil-
mez. 

MADDE 62 — Sınaî müesse
selerin fabrika, imalâthane, de
po veya satış mağazalarında, 
filyal veya şubelerinde mevcud 
iptidaî ve mamul madde stok
ları üçüncü şahıslara satılmış 
veya merhun olsa dahi, muame
le vergisile zam ve cezalarının 
teminatı hükmünde olub bedel
lerinden ilk Önce mezkûr mü
kellefiyetlerin tekabül ettiği 
Hazine alacağı tahsil olunur. 

f* 120 

MADDE 60 — Hükümetin 
61 nci maddesi aynen. 

G. I. E. 

MADDE 60 — Hükümetin 
61 nci maddesi aynen 

MADDE 61 — Hükümetin 
62 nci maddesi aynen. 

MADDE 61 — Hükümetin 
62 nci maddesi aynen 
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MaL E. 

MADDE 60 — Hükümetin i MADDE 60 — Hükümetin 61 
61 nci maddesi aynen j nci maddesi aynen 

MADDE 61 — Hükümetin 
62 nci maddesi aynen 

MADDE 61 — Hükümetin 62 
nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 61 — Hükümetin 
61 nci maddesi aynen 

MADDE 62 — Hükümetin 
62 nci maddesi aynen 
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IKÎNCÎ KISIM 

Banka, banker ve sigorta 
şirketlerinin muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve muafiyetler 

MADDE 63 — Banka ve ban
kerlerle sigorta şirketlerinin 
her ne şekilde olursa olsun yap
mış oldukları bütün muameleler 
dolayısile kendi lehlerine her 
ne nam ile olursa olsun nakden 
veya hesaben aldıkları paralar 
muamele vergisine tâbidir. 

2279 sayılı kanuna göre ikraz 
işlerile iştigal edenlerle banka 
muamele ve hizmetlerinden bir 
veya bir kaçile iştigal edenler 
bu kanuna göre banker sayılır. 

MADDE 64 — Aşağıda yazı
lı muameleler dolayısile alman 
paralar vergiden muaftır : 

1) Merkezleri Türkiyede bu
lunan bankalarm kendi şubele-
rile veya bu şubelerin yekdiğe-
rile yaptıkları muameleler do
layısile tahakkuk eden paralar. 

2) Merkezleri Türkiye hari
cinde bulunan bankaların Tür
kiyede mevcud şubelerinin yek-
diğerile yaptıkları muameleler 
dolayısile tahakkuk eden para
lar. 

3) Hususî kanunlarla bilû
mum vergi ve resimlerden istis
na edilmiş olan esham ve tahvi
lât faiz, temettü ve ikramiye
leri 

4) Bankaların müşterileri 
nam ve hesabına başka şahıs 
ve müesseselere yaptırdıkları 
hizmetler mukabili olarak al
dıkları ve aynen mezkûr şahıs 
veya müesseselere ödedikleri 
paralar. 

122 
îk. E. 

ÎKtNÎCt KISIM 

Banka, banker ve sigorta şir 
ketlerinin muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve muafiyetler 

MADDE 62 — Hükümetin 
63 ncü maddesi aynen. 

MADDE 63 — Aşağıda ya
zılı muameleler dolayısile alı
nan paralar vergiden muaftır. 

1) Merkezleri Türkiyede bu
lunan bankaların kendi şube 
ve ajanlarile veya bu şube ve 
ajanların yekdiğerile yaptıkla» 
n muameleler dolayısile tahak
kuk eden paralar. 

2) Merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan bankaların 
Türkiyede mevcud şube ve 
ajanlarının yekdiğerile yaptık
ları muameleler dolayısile t i-
hakkuk eden paralar. 

3) Hükümetin teklifi aynen. 

4) Hükümetin teklifi aynen 

G. t E. 

MADDE 62 — Hükümetin 
63 ncü maddesi aynen 

MADDEE 63 — îktısad encü
meninin 63 ncü maddesi aynen 
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ÎKÎNCt KISIM 

Banka, banker ve sigorta şirket
lerinin muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve istisnalar 

MADDE 62 — Hükümetin 
63 ncü maddesi aynen 

MADDE 63 — Iktisad encü
meninin teklifi aynen 

— lââ — 
Mal. E. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Banka, banker ve sigorta şirket
lerinin muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve istisnalar 

MADDE 62 — Hükümetin 
63 ncü maddesi aynen 

MADDE 63 —- îktısad encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Banka, banker ve sigorta şir
ketlerinin muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve istisnalar 

MADDE 63 — Hükümetin 
63 ncü maddesi aynen 

MADDE 64 — tktisad encü
meninin 63 ncü maddesi aynen 
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5) Hayat sigortalarüe ihra
cata aid nakliyat sigortaların
da, poliçe üzerinden alınan pa
ralar. 

6) Mükerrer sigorta muame-
lelerile retrosesyou muameleleri 
dolayısile alınan prim, komis
yon ve sair paralar. 

İkinci fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli, ver
ginin matrah ve nisbeti, tarhiyat 

MADDE 65 — Bankalar, ban
kerler ve sigorta şirketleri mu
amele vergisini ödemekle mü
kelleftirler. Müşterile olan mu
amele şartları bu mecburiyeti 
değiştirmez. 

MADDE 66 — Banka ve ban-' 
kerlerle sigorta şirketlerinin 
vergisi, muamelenin yapıldığı 
mahal varidat dairesi tarafın
dan tarhedilir. Resen poliçe 
tanzimine salahiyetli olmıyan 
sigorta ajanlarının vergisi, bağ
lı oldukları merkez veya şube
nin tâbi bulunduğu varidat da
iresince tarhedilir. 

MADDE 67 — Verginin mat
rahı, 63 ncü maddede gösteri
len paraların aylık yekûnudur. 

Bu yekûndan vergi ve mas
raf namile tenzilât yapılamaz. 
Kambiyo muamelelerinde bir 
ay içinde yapılan kambiyo sa
tışının yekûnu vergiye matrah 
olur. 

MADDE 68 — Verginin nis
beti % 3 dür. Kambiyo mua
melelerinde vergi nisbeti on-
binde birdir. 

MADDE 69 — Banka ve ban
kerlerle sigorta şirketleri bir 
ay içinde vergiye tâbi muame-

îk. E. 

5) Hükümetin teklifi aynen. 

6) Hükümetin teklifi aynen. 

İkinci fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli, ver
ginin matrah ve nisbeti 

Tarhiyat 

> MADDE 64 — Hükümetin 
65 nci maddesi aynen. 

MADDE 65 — Hükümetin 
66 ncı maddesi aynen 

MADDE 66 — Verginin 
matrahı 62 nci maddede göste
rilen paraların yekûnudur. Bu 
yekûndan vergi ve masraf na
mile tenzilât yapılamaz. Kam
biyo alım ve satım muamele
lerinde bir ay içinde yapılan 
kambiyo satışının yekûnu ver
giye matrah olur. 

MADDE 67 — Verginin nis
beti % 2,5 dur. Kambiyo mua
melelerinde vergi nisbeti on 
binde birdir. 

MADDE 68 — Hükümetin 
69 ncu maddesi aynen 

G. İ & 

MADDE 64 — Hükümetin 
65 nci maddesi aynen 

MADDE 65 — Hükümetin 
66 ncı maddesi maddesi aynen 

MADDE 66 — İktısad en
cümeninin 66 ncı maddesi ay
nen 

MADDE 67 — İktısad encü
meninin 67 nci maddesi aynen 

MADDE 68 — Hükümetin 
69 ncu maddesi aynen 
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İkinci fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli, ver
ginin matrah ve nisbeti, tarhiyat 

MADDE 64 — Hükümetin 
65 nci maddesi aynen 

MADDE 65 — Hükümetin 
66 nci maddesi aynen 

MADDE 66 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 67 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 68 — Hükümetin 
69 ncu maddesi aynen 

-m-
Hal. E. 

İkinci fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli, ver
ginin matrahı ve nisbeti, tarhi-

MADDE 64 — Hükümetin 
65 nci maddesi aynen 

MADDE 65 — Hükümetin 
> nci maddesi aynen 

MADDE 66 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 67 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 68 — Hükümetin 
) ncu maddesi aynen 

fc. & 

İkinci fasıl 

Mükellef ve teklif mahalli, vergi
nin matrahı ve nisbeti, tarhiyat 

MADDE 65 — Hükümetin 
65 nci maddesi aynen 

MADDE 66 — Hükümetin 66 
nci maddesi aynen 

MADDE 67 — Hükümetin 67 
nci maddesi aynen 

MADDE 68 — îktisad encü
meninin 67 nci maddesi aynen 

MADDE 69 — Hükümetin 69 
ncu maddesi aynen 

( S. Sayısı : 161) 



leleri dolayısile aldıkları pa
raların nevi ve mikdarile bun
lar üzerinden alınacak vergi 
mikdarını, ertesi ayın 15 nci 
günü akşamına kadar bir be
yanname ile bağlı oldukları va
ridat dairesine bildirmeğe mec
burdurlar. 

Sigorta şirketleri, beyanna
menin taallûk ettiği ay içinde, 
musaddak fesih ve iptal def
terine geçirilmiş olan meb
lağları, beyannamede irae ve 
vergi matrahından tenzil ede
bilirler. 

Bu beyannameler vergi tar
hına esas olur. 

Ecnebi parası üzerinden ya
pılmış olan muamelelerin Türk 
parasına tahvilinde, Maliye ve
kâletince her altı ayda bir tes-
bit ve ilân edilecek kurlar na
zara alınır. 

Her hangi bir ayda vergiye 
tâbi muamelesi bulunmayanlar 
da, keyfiyeti, beyanname verme 
müddeti içinde boş bir beyan-
neme ile bildirmeğe mecbur
durlar. 

Muamelâtı geniş ve şubeleri 
çok olan bankalardan takvim 
yılı sonunda hesabı carî mua
melelerinin beyanname müd
deti içinde kapanması mümkün 
olmadığını isbat edenlere, bu 
muamelelerini takvim yılı so
nundan itibaren en geç üç ay 
içinde ayrı bir beyanname ile 
bildirmeğe Maliye vekâletince 
müsaade olunabilir. 

Üçüncü fasıl 

Mükelleflerin mecburiyetleri, işe 
başlama, işi bırakma ve devir, 

vefat, tasfiye ve fesih, iflâs 
halleri 

MADDE 70 — Banka ve ban
kerlerle sigorta şirketleri yap-

îk. E. Ö. t. E. 

Üçüncü fasıl 

Mükelleflerin mecburiyetleri; 
işe başlama, işi bırakma ve de
vir vefat, tasfiye ve fesih iflâs 

halleri 

MADDE 69 — Banka ve ban
kerlerle sigorta şirketleri yap-

MADDE 69 — tktısad encü 
meninin 69 ncu maddesi aynen 
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Mal. E. B. E. 

Üçüncü fasıl 

Mükelleflerin mecburiyetleri, işe 
başlama, işi bırakma ve devir, 

vefat, tasfiye ve fesih, iflâs 
halleri 

MADDE 69 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

Üçüncü fasıl 

Mükelleflerin mecburiyetleri, işe 
başlama, bırakma ve devir, vefat, 

tasfiye ve fesih, iflâs halleri 

MADDE 69 — İktısad encü
meninin teklifi aynen 

(S . Sayısı : 161) 
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Mükelleflerin mecburiyetleri, işe 
başlama, bırakma ve devir, ve
fat, tasfiye ve fesih, iflâs halleri 

MADDE 70 — tktisad encü
meninin 69 ncu maddesi aynen 



Hü. 
— 128 — 

îk. E. G. t E. 

tıkları muameleler dolayısile 
aldıkları paraların nevi ve mik-
darile muamelenin nevi ve ti
carî yevmiye defteri ve mua
melenin müstenid olduğu vesi
ka numaralarını göstermek 
üzere bir muamele defteri tut
mağa ve muamelelerini yapıl
dığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde muntazaman bu deftere 
kaydetmeğe mecburdurlar. 

Muamelelerin müfredat üze
re kaydi yerine vesika ve yev
miye numaraları da gösterilmek 
suretile günlük muamelelerin 
bir bordroda cemedilerek ye
kûnlarının deftere kaydi de ca
izdir. Banka ve bankerlerle si
gorta şirketleri bu kanunun tat
biki bakımından yukarıki def
terden başka ticaret kanunu
nun emrettiği defterlerle def
teri kebir de tutmağa mecbur
durlar. 

2279 sayılı kanun hükmüne 
tâbi ikrazatçılarm mezkûr ka
nunun altıncı maddesi muci
bince tutacakları defter, mua
mele defteri yerine geçer. Bun
lardan ayrıca ticaret kanunu
nun emrettiği defterlerle defte
ri kebir taleb edilmez. 

Yukarıki fıkralarda yazılı 
defterlerin 32 nci madde hük
mü dairesinde tasdik ettirilmesi 
ve evrakı müsbitelerile birlikte 
tahakkuk müruru zamanı müd-
detince saklanması ve taleb vu
kuunda salahiyetli memurlara 
gösterilmesi mecburidir. 

MADDE 71 — Yeniden işe 
başlayan mükellefler işe başla
dıkları tarihten itibaren 15 gün 
içinde bağlı oldukları varidat 
dairesine bir beyanname vere
rek isim, unvan ve adreslerini 
iştigal mevzularını, sermayele
rini, şube ve ajanlarının isim 

tıkları muameleler dolayısile 
aldıkları paraların nevi ve mik-
darile muamelenin nevini ve 
ticarî yevmiye defteri ve mua
melenin müstenid olduğu ve
sika numaralarını göstermek 
üzere bir muamele defteri tut
mağa ve muamellerini yapıldı
ğı tarihden itibaren 15 gün 
içinde muntazaman bu deftere 
kaydetmeğe mecburdurlar. 

Muamelelerin müfredat üze
re kaydı yerine vesika ve yev
miye numaraları da gösteril

mek suretile günlük muamelele
rin bir bordroda cemedilerek 
yekûnlarının deftere kaydı da 
caizdir. Banka ve bankerlerle 
sigorta şirketleri bu kanunun 
tatbiki bakımından yukarıki 
defterden başka ticaret kanu
nunda yazılı defterlerle defteri 
kebir de tutmağa mecburdur
lar. 

2279 sayılı kanun hükmüne 
tâbi ikrazatçılarm, mezkûr 
kanunun altıncı maddesi mu
cibince tutacakları defter mua
mele defteri yerine geçer, bun
lardan ayrıca ticaret kanunun
da yazılı defterlerle defteri ke
bir taleb edilmez. 

Yukarıki fıkralarda yazılı 
defterlerin 32 nci madde hük
mü dairesinde tasdik ettirilme
si ve evrakı müsbitelerile bir
likte tahakkuk müruru zamanı 
müddetince saklanması ve taleb 
vukuunda salahiyetli memurla
ra gösterilmesi mecburidir. 

MADDE 70 — Hükümetin 
71 nci maddesi aynen. 
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71 nci maddesi aynen 
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MADDE 70 — Hükümetin 71 
nci maddesi aynen 

MADDE 70 — Hükümetin 71 
nci maddesi aynen 

MADDE 71 — Hükümetin 71 
nci maddesi aynen 
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ve adreslerini işe başladıkları 
tarihi bildirmeğe mecburdur
lar. 

MADDE 72 — İşlerini bıra
kan veya başkasına devreden 
mükellefler bırakma veya de
vir tarihinden itibaren 15 gün 
içinde bağlı oldukları varidat 
dairesine bir beyanname vere
rek işi bıraktıkları tarihi ve 
henüz hesabı verilmemiş olan 
muamelelerini 69 ncu maddede 
yazılı şekilde bildirmeğe mec
burdurlar. îşin devri halinde 
bu beyanname devredenle devir 
alan tarafından müştereken im
za olunur. Devir alan, devre
den namına tahakkuk etmiş ve
ya devir tarihine kadar yapıl
mış olan muamelelerden dolayı 
tahakkuk etmesi lazımgelen ver
gilerin tediyesinden, devreden
le müştereken mesuldürler. 

Vefat eden mükelleflerin mi
rasçıları vefat tarihinden itiba
ren bir ay içinde keyfiyeti yazı 
ile varidat idaresine ihbara ve 
henüz hesabı verilmemiş olan 
muameleleri 69 ncu maddede 
yazılı şekilde bildirmeğe mec
burdurlar Mirasçıları vefat 
eden namına tahakkuk etmiş 
veya vefat tarihine kadar yapı
lan muamelelerden dolayı ta
hakkuk etmesi lazımgelen ver
gilerin tediyesinden müştereken 
mesuldürler. 

Tasfiye ve fesih halleri terk 
hükmündendir. Bu halde yuka-
rıki birinci fıkra hükmü yerine 
getirildikten sonra tasfiyenin 
nihayetlenmesine kadar yapıla
cak muameleler hakkında 38 
nci maddenin son fıkrası hükmü 
cari olur. 

îflâs hususî hükümlerine tâ
bidir. 

MADDE 71 — işlerini bıra
kan veya başkasına devreden 
mükellefler bırakma veya devir 
tarihinden itibaren 15 gün için
de bağlı oldukları varidat dai
resine bir beyanname vererek 
işi bıraktıkları tarihi ve henüz 
hesabı verilmemiş olan muame
lelerini 68 nci maddede yazılı 
şekilde bildirmeğe mecburdur
lar. îşin devri halinde bu be
yanname devredenle devralan 
tarafından müştereken imza 
olunur. Devralan, devreden na
mına tahakkuk etmiş veya de
vir tarihine kadar yapılmış olan 
muamelelerden dolayı tahak
kuk etmesi lazımgelen vergile
rin tediyesinden, devredenle 
müştereken mesuldür. 

Vefat eden mükelleflerin Tür-
kiyede bulunan ve mirası red
detmemiş olan mirasçıları vefat 
tarihinden itibaren üç ay içinde 
keyfiyeti yazı ile varidat daire
sine ihbara ve henüz hesabı ve
rilmemiş olan muameleleri 68 
nci maddede yazılı şekilde bil
dirmeğe mecburdurlar. Mirası 
reddetmemiş olan mirasçılar ve
fat eden namına tahakkuk et
miş veya vefat tarihine kadar 
yapılan muamelelerden dolayı 
tahakkuk etmesi lazımgelen 
vergilerin tediyesinden müşte
reken mesuldürler. 

Tasfiye ve fesih halleri terk 
hükmündedir. Bu halde yuka-
rıki birinci fıkra hükmü yerine 
getirildikten sonra tasfiyenin 
nihayetlenmesine kadar yapıla
cak muameleler hakkında 88 
nci maddenin son fıkrası hük
mü carî olur. 

MADDE 71 — Iktısad encü
meninin 71 nci maddesi aynen 
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MADDE 71 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 71 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 72 — Hükümetin 
72 nci maddesi aynen. 
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Dördüncü fasıl 

Kontrol ve cezalar 

MADDE 73 — Beyanname
lerde gösterilen matrah ve ver
gi mikdarları, hesab mutahas-, 
sısları ve bulunmayan yerlerde 
varidat tahakkuk memurları ta
rafından muamele ve ticarî def
terler kayidlerine ve evrakı 
müsbitesine nazaran tedkike tâ
bi tutulur. 

Mükellefler tedkik için gele
cek memurlara münasib bir ça
lışma yeri göstermeğe, bilcümle 
defter ve evrakı müsbitesini ib
raza ve muamelât hakkında lü
zumlu izahatı vermeğe mecbur
dur. Buna riayet etmiyenler 
hakkında 47 nci madde muci
bince muamele yapılır. 

MADDE 74 — 70 nci madde
de yazılı defterleri tutmayan 
veya tasdik ettirmeyen veya 
muamelelerini bu deftere kıs
men veya tamamen kaydetme
yen veyahud defter veya vesi
kalarını tahrif eden mükellef
ler hakkında 42, 43 ve 44 ncü 
maddede yazılı hükümler tatbik 
olunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı hal
ler hariç olmak üzere defterle
rini 70 neci maddede yazılı şe
kilde tutmayanların senelik ver
gilerine % 20 zam yapılır. 

69 ncu maddede yazılı beyan
nameyi vaktinde vermeyen ve
ya defter kayidlerinden bir kıs
mını beyannameye dercetmeyen 
veyahud beyanname vermeyi 
mucib muamelesi olmadığını bil
dirmeyenler hakkında 48 nci 
madde hükmü tatbik olunur. 
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îflâs hususî hükümlerine tâ
bidir. 

Dördüncü fasıl 

Kontrol ve cezalar 

MADDE 72 —- Hükümetin 
73 ncü maddesi aynen. 

MADDE 73 — 69 ncu madde
de yazılı defterleri tutmayat 
veya tasdik ettirmeyen veya 
muamelelerini bu deftere kıs
men veya tamamen kaydetme
yen veyahud defter veya vesi
kalarını tahrif eden mükellef
ler hakkında 42, 43 ve 44 ncü 
maddelerde yazılı hükümler 
tatbik olunur. 

Yukariki fıkrada yazılı 
halbr hariç olmak üzere def
terlerini. 69 ncu maddede ya

zılı şekilde tutmayanların sene* 
lik vergilerine % 20 zam ya
pılır. 
68 nci ma.ddede yazılı beyan

nameyi vaktinde vermeyen ve
ya defter kayidlarından bir 
kısmını beyannameye dercet
meyen veyahud beyanname 
vermeği mucib muamelesi ol
madığını bildirmeyenler hak-

G. t E. 

MADDE 72 — Hükümetin 
73 ncü maddesi aynen 

MADDE 73 — îktısad encü
meninin 73 ncü maddesi aynen 
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Dördüncü fasıl 
Kontrol ve cezalar 

MADDE 72 — Hükümetin 73 
ncü maddesi aynen 
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Dördüncü fasıl 

Kontrol ve cezalar 

MADDE 72 — Hükümetin 73 
ncü maddesi aynen 

B. E. 

Dördüncü fasıl 

Kontrol ve cezalar 

MADDE 73 — Hükümetin 
73 ncü maddesi aynen. 

MADDE 73 — Ûrtisad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 73 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 74 — Hükümetin 
74 ncü maddesi aynen. 
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71 ve 72 nci maddelerde ya
zılı hükümlere riayet etmeyen
ler hakkında 51 nci madde hük
mü tatbik edilir. 

54 ve 55 nci maddeler hüküm
leri, banka, banker ve sigorta 
şirketleri hakkında da aynen 
caridir. 

Beşinci fasıl 
Tahsilat 

MADDE 75 — Beyanname 
üzerinden tahakkuk ettirilen 
vergiler, beyanname itası için 
muayyen olan müddet zarfında 
ödenir. 

Kesen ve ikmalen yapılan tar-
hiyatta vergi ve zamları 60 nci 
madde hükmü dairesinde tahsil 
olunur. 

İşlerini bırakan veya devre
den mükelleflerle vefat edenle
rin terk, devir veya vefat tari
hine kadar ödenmemiş olan ver
gileri 72 nci maddede yazılı 
beyannamelerin verildiği tarih
te ödenir. Tasfiye ve fesih hal
lerinde de vergi bu suretle öde
nir. Ancak tasfiyenin başlangı
cından nihayetlenmesine kadar 
geçen zaman zarfında yapılan 
muamelelerin vergisi yukarıki 
birinci fıkra hükmü dairesinde 
ve tasfiyenin bitmesi üzerine 
verilen beyannamede yazılı mu
amelelerin vergisi de beyanna
menin verildiği tarihte ödenir. 

kında 48 nci madde hükmü 
tatbik edilir. 

70 ve 71 nci maddelerde ya
zılı hükümlere riayet etmeyen
ler hakkında 50 nci madde 
hükmü tatbik olunur. 

53 ve 54 ncü maddeler hü
kümleri banka, banker ve si
gorta şirketleri hakkında da 
aynen caridir. 

Beşinci fasıl 
Tahsilat 

MADDE 74 — Beyanname 
üzerinden tahakkuk ettirilen 
vergiler beyanname itası için 
muayyen olan müddet zarfında 
ödenir. 

Resen ve ikmalen yapılan 
tarhiyatta vergi ve zamları 59 
ncu madde hükmü dairesinde 
tahsil olunur. 

İşlerini bırakan veya dev
reden mükelleflerle vefat eden
lerin terk, devir veya vefat ta
rihine kadar ödenmemiş olan 
vergileri 71 nci maddede ya
zık beyannamelerin verildiği 
tarihde Ödenir. Fesih ve tas
fiye hallerinde de vergi bu su
retle ödenir. Ancak tasfiyenin 
başlamasından nihayetlenmesi
ne kadar geçen zaman zarfında 
yapılan muamelelerin vergisi 
yııkarıki birinci fıkra hükmü 
dairesinde ve tasfiyenin bit
mesi üzerine verilen beyanna
mede yazılı muamelelerin ver
gisi de beyannamenin verildiği 
tarihde ödenir. 

MADDE 74 — îktısad encü
meninin 74 ncü maddesi aynen 
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Beşinci fasıl 

Tahsilat 

MADDE 74 — tktisad encü
meninin teklifi aynen 
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Beşinci fasıl 

Tahsilat 

MADDE 74 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

Beşinci fasıl 

Tahsilat 

MADDE 75 — Hükümetin 
75 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 161) 



Hü. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Birinci ve ikinci kısımlar ara
sında müşterek hükümler 

MADDE 76 — Mükellefler 
kendi beyanlarına göre yapılan 
tarhiyata itiraz edemezler. îk-
malen ve resen tarhedilen ver
gilerle yıllık götürü vergiler 
mükelleflere tebliğ olunur. Mü
kellefler bu tarhiyata karşı ve 
malmemurları da resen tarhi-
yat ile yllık götürü vergilere 
karşı itiraz ve temyiz talebinde 
bulunmak hakkını haizdirler. 
Tebligat, itiraz ve temyiz mu
ameleleri ve maddî hataların 
düzeltilmesi 3692 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde cereyan 
eder. 

MADDE 77 — Vergi zamları, 
verginin aslile birlikte ve ayni 
müddet zarfında ödenir. Ver
gi asıl ve zamları, muayyen te
diye müddetinde Ödenmediği 
takdirde tahsili emval kanunu
na tevfikan ve % 10 zamla tah
sil olunur. 

MADDE 78 — Vergiye tâbi 
muamelelerin yapıldığı malî 
yılm sonundan itibaren her han
gi sebeble olursa olsun üç malî 
yıl içinde tarhedilmeyen ve tar-
hedilib de katğileştiği malî yılı 
takib eden malî yıldan itibaren 
beş yıl içinde tahsil olunmayan 
vergiler müruru zamana uğrar. 

MADDE 79 — Bu kanuna gö
re icrası icab eden, kontroller 
dolayısile hesab mutahassısları 
veya diğer salahiyetli memur
lar kontrolün icrası için resmî 
ve hususî bilcümle müessese-
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Birinci ve ikinci kısımlar ara
sında müşterek hükümler 

MADDE 75 — Mükellefler 
kendi beyanlarına göre yapılan 
tarhiyata ve 28 nci maddede 
yazılı şekilde kabul ettikleri 
götürü vergiye itiraz edemez
ler. îkmalen ve resen tarhedilen 
vergiler mükelleflere tebliğ olu
nur. Mükellefler bu tarhiyata 
karşı ve malmemurları da re
sen tarh komisyonları kararma 
karşı itiraz ve temyiz talebinde 
bulunmak hakkını haizdirler. 
Tebligat, itiraz ve temyiz mu
ameleleri ve maddî hataların 
düzeltilmesi 3692 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde cereyan 
eder. 

MADDE 76 — Hükümetin 
77 nci maddesi aynen. 

G. î. E. 

MADDE 77 — Vergiye tâbi 
muamelelerin yapıldığı malî yı
lın sonundan itibaren her han
gi sebeble olursa olsun iki malî 
yıl içinde tarhedilmeyen ve tar-
hedilip te katğileştiği malî yılı 
takibeden malî yıldan itibaren 
dört malî yıl içinde tahsil olun
mayan vergiler müruru zamana 
uğrar. 

MADDE 78 —- Hükümetin 
79 ncu maddesi aynen. 

MADDE 75 — îktısad encü
meninin 75 nci maddesi aynen 

MADDE 76 — Hükümetin 
77 nci maddesi aynen 

MADDE 77 — îktısad encü
meninin 77 nci maddesi aynen 

MADDE 78 — Hükümetin 
79 ncu maddesi aynen 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Birinci ve ikinci kısımlar ara
sında müşterek hükümler 

MADDE 75 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Birinci ve ikinci kısımlar 
arasında müşterek hüküm

ler 

MADDE 75 — îktisad encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Birinci ve ikinci kısımlar ara
sında müşterek hükümler 

MADDE 76 — îktısad encü
meninin 75 nci maddesi aynen. 

MADDE 76 — Hükümetin 77 
nci maddesi aynen 

MADDE 77 — Hükümetin 78 
nci maddesi aynen 

MADDE 78 — Hükümetin 79 
ncu maddesi aynen 

MADDE 76 — Hükümetin 77 
nci maddesi aynen 

MADDE 77 — Hükümetin 78 
nci maddesi aynen 

MADDE 78 — Hükümetin 79 
ncu maddesi aynen 

MADDE 77 — Hükümetin 
77 nci maddesi aynen. 

MADDE 78 — Hükümetin 
78 nci maddesi aynen. 

MADDE 79 — Hükümetin 
7£ ncu maddesi aynen. 
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lerden, borsalardan, ticaret ve 
sanayi ve ziraat odalarından 
tedkik ile alâkalı her türlü ma
lûmatın verilmesini isteyebilir
ler. Ticarî müesseselerin, defter 
ve kayidleri üzerinde bizzat 
tedkikat ta yapabilirler. 

MADDE 80 — Bu verginin 
tarh, tahakkuk ve kontrolile 
vazifeli memurlar, resen takdir 
heyetleri, itiraz ve temyiz ko
misyonları reis ve azasile diğer 
memurları vazife dolayısile öğ
rendikleri sırları ifşa edemez
ler. Hilâfma hareket edenler 
Türk ceza kanununun 198 nci 
maddesine göre cezalandırılır
lar. Suçları tekerrür edenler bir 
daha Devlet hizmetinde kulla
nılmazlar. 

MADDE 81 — Maliye me
murları, mükelleflerin hususî 
hesab ve yazı ve sair işlerini üc
retsiz de olsa yapamazlar. Hi
lâfına hareket edenler Türk ce
za kanununun 240 nci maddesi
ne göre cezalandırılırlar. Suçla
rı tekerrür edenler bir daha 
Devlet hizmetinde kullanılmaz
lar. 

MADDE 82 — Komisyon ve 
heyetler, azasının tamamile iç
tima eder, kararlar ekseriyetle 
verilir. Komisyon ve heyetlerin 
reis ve azalan üçüncü dereceye 
kadar civar veya sıhrî hısımla
rına ve karı veya kocaya taal
lûk eden işlerin müzakeresinde 
bulunamazlar; bu takdirde, 
mahallin en büyük mülkiye 
âmiri tarafından seçilecek bir 
zat o işin müzakere ve karara 
bağlanmasında azalık eder. 

Komisyon ve heyetlerin mün-
tehab azası birbiri ardınca üc 
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MADDE 79 — Hükümetin 
80 nci maddesi aynen. 

MADDE 80 -— Hükümetin 
81 nci maddesi aynen. 

G. t. E. 

MADDE 79 — Hükümetin 
80 nci maddesi aynen 

MADDE 80 — Hükümetin 
81 nci maddesi aynen 

MADDE 81 — Hükümetin 
82 nci maddesi aynen. 

MADDE 81 — Hükümetin 
82 nci maddesi aynen 
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MADDE 79 — Bu verginin 
tarh, tahakkuk ve kontrolü ile 
vazifeli memurlar, resen tak
dir heyetleri, itiraz ve temyiz 
komisyonları reis ve azasile di
ğer memurları vazife dolayısile 
öğrendikleri sırları ifşa edemez
ler. Hilâfına hareket edenler, 
bir aydan altı aya kadar hapis 
ile cezalandırılırlar. Suçları 
tekerrür edenler hakkmda ayrı
ca üç seneden beş seneye ka
dar muvakkaten memuriyetten 
mahrumiyet cezası hükmolunur. 

MADDE 80 — Maliye memur
ları, mükelleflerin hususî hesab 
ve yazı ve sair işlerini ücretsiz 
de olsa yapamazlar. Hilâfma 
hareket edenler Türk ceza ka
nununun 240 ncı madesine göre 
cezalandırılırlar. Suçlan teker
rür edenler hakkmda ayrıca üç 
seneden beş seneye kadar mu
vakkaten memuriyetten mahru
miyet cezası hükmolunur. 

MADDE 81 — Hükümetin 82 
nci maddesi aynen 

- 139 
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MADDE 79 — Adliye encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 80 — Adliye encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 80 — Adliye encü
meninin 79 ncu maddesi aynen. 

MADDE 81 — Adliye encü
meninin 80 nci maddesi aynen. 

MADDE 81 — Hükümetin 82 
nci maddesi aynen 

MADDE 82 — Hükümetin 
82 nci maddesi aynen. 
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içtimaa gelmedikleri takdirde 
istifa etmiş sayılırlar. 

MADDE 83 — 23 ve 69 ncu 
maddelerde yazılı beyanname
lerin birer kopyası müruru za
man müddetince mükellefler 
nezdinde muhafaza olunur. 

Mükellefler ve 30 ncu mad
denin son fıkrasında yazılı 
toptancı ticarethaneler 29, 30, 
31 ve 70 nci maddelerde yazılı 
defterlerle fatura ve yollama 
pusulası kopyalarını ve diğer 
evrakı müsbitelerini tahakkuk 
müruru zamanı müddetince sak
lamağa ve taleb vukuunda sala
hiyetli memurlara göstermeğe 
mecburdurlar. 

Muamele vergisile buğdayı 
koruma vergisine de tâbi olan 
mükellefler, muamele vergisi
nin tahakkuku için tutmağa 
mecbur oldukları defterler de 
bu verginin tahakkukuna muk-
tazi malûmatı da gösterdikleri 
takdirde, buğdayı koruma ver
gisi için ayrıca, defter tutmak
tan varestedirler. 

Muamele vergisinde götürü 
vergiyi tercih edenler buğdayı 
koruma vergisinde de aynı u-
sulü kabul etmiş sayılırlar. 

MADDE 84 — Kendilerine 
43 ve 44 ncü maddeler muci
bince zamlı vergi tarholunan 
sınaî müesseselerle toptancı ti
carethanelerin muhasiblerinden, 
yoksa bu vazifeyi gören me
murlarından müessese namına 
tarholunan misil zammı dere
cesinde bir para cezası alınır. 

MADDE 85 — Bu kanunda 
yazılı varidat dairesi tâbiri, ta
hakkuk şubesi olan , yerlerde 
bu şebeleri ve olmayan yerleri-
de varidat kalemlerini ifad^ 
eder. ! 

Ik. E. 

MADDE 82 — 23 ve 68 nci 
maddelerde yazılı beyanname
lerin birer kopyesi müruru za
man müddetince mükellefler 
nezdinde muhafaza olunur. 

Mükellefler ve 30 ncu mad
denin son fıkrasında yazılı top
tancı ticarethaneler 29, 30 31 
ve 69 ncu maddelerde yazılı 
defterlerle fatura kopyelerini 

ve diğer evrakı müsbitelerini 
tahakkuk müruru zamanı müd
detince saklamağa ve taleb vu
kuunda salahiyetli memurlara 
göstermeğe mecburdurlar. 

Muamele vergisile birlikte 
buğdayı koruma vergisine de 
tâbi olan mükellefler, mua
mele vergisinin tahakkuku için 
tutmağa mecbur olduğu defter
lerde buğdayı koruma vergi 
sine aid malûmatı da göster
dikleri takdirde mezkûr vergi 
için ayrıca defter tutmaktan 

varestedirler. 
Muamele vergisinde götürü 

vergiyi tercih edenler buğdayı 
koruma vergisinde de aynı u-
sulü kabul etmiş sayılırlar. 

MADDE 83 — Hükümetin 
84 ncü maddesi aynen. 

MADDE 84 — Bu kanunda 
yazılı varidat dairesi tâbiri, 
tahakkuk şubesi olan yerlerdi 
bu şubeleri ve olmayan yerlerd'e 
varidat kalemlerini ifade eder.. 

Bu kanunda yazılı salâhiyet'-
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MADDE 82 — îktısad encü
meninin 82 nci maddesi aynen 

MADDE 83 — Hükümetin 
84 ncü maddesi aynen 

MADDE 84 — îktısad encü
meninin 84 ncü maddesi aynen 



Ad. E. 

MADDE 82 — Îktısad encü
meninin teklifi aynen . 

MADDE 83 — Hükümetin 
84 ncü maddesi aynen 

MADDE 84 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 
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Mal. E. 

MADDE 82 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 83 — Hükümetin 
84 ncü maddesi aynen 

MADDE 84 — Îktısad encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 83 — Hükümetin 
83 ncü maddesi aynen. 

MADDE 84 — Hükümetin 
84 ncü maddesi aynen. 

MADDE 85 —• îktısad encü
meninin 84 ncü maddesi aynen. 
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Bu kanunda yazılı salahiyet
li memurlar tâbirile, muamele 
vergisi tahakkuk memurlarile 
hesab mutahassısları ve muta-
hassıs muavinleri ve mahallin 
en büyük Maliye memuru tara
fından yazılı emirle kontrola 
memur edilenler kasdolunmuş-
tur. Bu memurların kontrol 
hususundaki salâhiyetlerini Ma
liye müfettiş ve muavinlerile 
varidat kontrolörleri, defter
dar, varidat ve malmüdürleri 
ve varidat kontrol memurları 
da haizdir. 

Zabıta memur ve âmirleri, 
kanuna muhalif hareketlerin 
tesbitinde yukarıdaki fıkrada 
yazılı memurların talebi halin
de kendilerine her türlü yardı
mı yapamağa mecbur ve hila
fından mesuldürler. 

MADDE 86 — Maliye vekâ
letinin tensib edeceği şehirler
de muamele vergisi beyanname
lerinin tedkikile iştigal etmek 
üzere hesab mutahassısları ve 
mutahassıs muavinleri kullanı
lır. 

Hesab mutahassısı ve mua
vinlerinde aranacak evsaf ve 
şerait ve mutahassıs muavinle
rinin sureti istihdamı hakkında 
kazanç vergisi kanununun bu 
hususa müteallik hükümleri 
carî olur. 

MADDE 87 — Bu kanunda 
yazılı akraba tâbiri üçüncü 
dereceye kadar (Üçüncü de
rece dahil) kan ve sıhrî hı
sımlarla karı veya kocayı ifade 
eder. 

— 142 — 
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li memurlar tâbirile, muamele 
vergisi tahakkuk memurlarile 
hesab mutahassısları ve mutahas
sıs muavinleri ve mahallin en 

büyük Maliye memuru tarafın
dan yazılı emirle kontrola me
mur edilenler kasdolunmuştur. 

Bu memurların kontrol hu
susundaki salâhiyetlerini Ma
liye müfettiş ve muavinlerile 

varidat kontrolörleri, defterdar, 
varidat ve malmüdürleri ve va
ridat kontrol memurları da 
haizdirler. 

Zabıta memur ve âmirleri, 
kanuna muhalif hareketlerin 
tesbitinde yukarıki fıkrada ya
zılı memurların talebi halinde 
kendilerine her türlü yardımı 
yapmağa mecburdurlar. 

MADDE 85 —- Hükümetin 
86 ncı maddesi aynen. 

MADDE 86 — Bu kanunda 
yazılı akraba tâbiri, ana, baba, 
evlâd, kardeş, kaynana, kayın 
baba, damad, karı ve kocayı 
ifade eder. 

G. Jt. E. 

MADDE 85 — Hükümetin 
86 ncı maddesi aynen 

MADDE 86 — tktısad encü
meninin 86 ncı maddesi aynen 4 
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MADDE 85 — Hükümetin 
86 ncı maddesi aynen 

MADDE 86 — Bu kanunda 
yazılı akrabadan maksad, kan, 
koca ile usul ve furu ve kardeş, 
amca, dayı, hala ve teyzeler, ye
ğenler ve bunlar derecesindeki 
sihri akrabalar. 

MADDE 85 — Hükümetin 
3 ncı maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 86 — Hükümetin 
86 ncı maddesi aynen. 

MADDE 86 — Adliye encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 87 — Adliye encü
meninin 86 ncı maddesi aynen. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

tdhalât muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve istisnalar 

MADDE 88 — Yabancı mem
leketlerde imal edilmiş olan 
maddelerin Türkiyeye idhali 
muamele vergisine tâbidir. 

Bu maddedeki imalden mak-
sad, her hangi bir eşyanın ikin
ci maddede yazılı şekilde ame
liye görmüş olmasıdır. 

MADDE 89 — 88 nci madde
de yazılı mamulâtı, doğrudan 
doğruya veya komisyoncu, mü
messil vesaire gibi mutavassıt
lar vasıtasile Türkiyeye idhal 
eden topdancı ticarethanelerle 
bu ticarethanelerden doğrudan 
doğruya veya bir mutavassıt 
vasıtasile mal alan topdancı ti
carethanelerin Türkiye dahilin
deki teslimatı da muamele ver
gisine tâbidir. 

MADDE 90 — Aşağıda yazılı 
mamul maddeler idhalinde ver
giden müstesnadır: 

1) idhali Devlet inhisarında 
bulunan maddeler, 

2) Şeker (şeker kamışı veya 
pancardan mamul), 

3) Gümrük ve tarife kanun
ları veya sair kanunlarla güm
rük resminden muaf tutulan 
eşya, 

4) Sanayi ve maadin işlerin
de kullanılıb memlekette imal 
edilmeyen ve nevileri icra Ve
killeri Heyetince tesbit edile
cek olan mikinelerle alât ve 
edevat ve bunların yedek ve 
tecdid parçaları 

5) 10 ncu maddenin 2 ve 3 
ncü fıkralarında yazılı müesse-

— 144 — 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

tdhalât muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve istisnalar 

MADDE 87 — Hükümetin 
88 nci maddesi aynen. 

MADDE 88 — Yedinci mad
dede yazılı toptancılarla müte-
ahhidlerin ecnebi memleketler
den idhal ederek Türkiyede sat
tıkları mamul maddeler, işbu 
kanunun birinci kısmında yazılı 
vergiye tâbi değildir. 

MADDE 89 — Hükümetin 
90 nci maddesi aynen. 

G. t E. 

MADDE 87 — Hükümetin 
88 nci maddesi aynen 

MADDE 88 — îktısad encü
meninin 88 nci maddesi aynen 

MADDE 89 — Hükümetin 
90 nci maddesi aynen 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

îdhalât muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve istisnalar 

MADDE 87 — Hükümetin 
88 nei maddesi aynen 

MADDE 88 — Îktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 89 — Hükümetin 
90 ncı maddesi aynen 

— 145 — 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

îdhpjiât muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve istisnalar 

MADDE 87 — Yabancı mem
leketlerde imal edilmiş olan 
maddelerin Türkiyeye idhali 
muamele vergisine tâbidir. 

Bu maddedeki imalden mak-
sad,her hangi bir eşyanın 5 nci 
maddede yazılı şekilde ameliye 
görmüş olmasıdır. 

MADDE 88 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 89 — Hükümetin 
90 ncı maddesi aynen 

B. E. 

DÖEDÜNCÜ KISIM 

îdhalât muamele vergisi 

Birinci fasıl 

Mevzu ve istisnalar 

MADDE 88 — Maliye encü
meninin 87 nci maddesi aynen 

MADDE 89 — îktısad encü
meninin 88 nci maddesi aynen 

MADDE 90 — Aşağıdaki ya
zılı mamul maddeler idhalinde 
vergiden müstesnadır. 

1) Idhali Devlet inhisarında 
bulunan maddeler, 

2) Şeker (şeker kamışı veya 
pancardan mamul), 

3) Gümrük ve tarife kanun
ları veya sair kanunlarla güm
rük resminden muaf tutulan 
eşya, 

4) Sanayi ve maadin işlerin
de kullanılıb memlekette imal 
edilmeyen ve nevileri icra Ve
killeri Heyetince tesbit edile
cek olan makinelerje alât ve 
edevat ve bunların yedek ve 
tecdid parçalan, 

5) 10 ncu maddenin 1, 2 ve 
3 ncü fıkralarında yazılı mües-
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selerle 9 ncu maddenin 1, 2, 10 
ve 14 ncü numaralarında yazılı 
maddeleri imal eden müessese
lerin kendi imalâtlarında ipti
daî madde olarak kullanmak 
üzere hariçten idhal edecekleri 
ve nevileri İcra Vekilleri Heye
tince tayin ve ilân olunacak mad
deler. (bu muafiyetten istifade 
için idhal edilen maddenin, mü
essese ihtiyacile mütenasib ol
duğunun tktısad vekâletince 
tasdiki şarttır.) 

6) 9 ncu maddenin 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 20 ve 21 nci numara
larında yazılı maddeler 

İkinci fasıl 

Mükellef, teklif mahalli, matrah 
ve nisbet 

MADDE 91 — îdhalât mua
mele vergisini, mamul madde 
idhal edenler ve bu maddelerin 
memleket içindeki teslimatın
dan alınacak muamele vergisini 
de 89 ncu maddede yazılı top
tancılar ödemekle mükelleftir
ler. 

Îdhalât muamele vergisi bu 
maddelerin idhal olunduğu 
gümrük idarelerince ve toptan
cı ticarethanelerin vergisi de 
bu ticarethanelerin kâin bulun
duğu mahal varidat dairesince 
tarholumır. 

MADDE 92 — îdhalât mua
mele vergisinin matrahı, idhal 
olunan maddelerin orijinal fa
tura veya menşe şahadetname-
sindeki kıymetlerine nakliye ve 
sigorta ücretlerile mal gümrük
ten çıkıncaya kadar ödenen 
her türlü vergi, resim ve mas
rafların eklenmesile hâsıl olan 
yekûndur. 

İdhal mevkiine kadar yapıl-

146 

îk. E. 

İkinci f asü 

Mükellef, teklif mahalli, 
rah ve nisbet 

mat-

MADDE 90 — Îdhalât mua
mele vergisini, mamul maddeyi 
idhal edenler, ödemekle mükel
leftirler. 

Îdhalât muamele vergisi, bu 
maddelerin idhal olunduğu 
gümrük idarelerince tarholu-
nur. 

MADDE 91 — Îdhalât mua
mele vergisinin matrahı, idhal 
olunan maddelerin orijinal fa
tura veya menşe şahadetname 
sindeki Mymetlerine nakliye 
ve sigorta ücretlerile mal güm
rükten çıkıncaya kadar ödenen 
her türlü vergi, resim ve mas
rafların eklenmesile hâsıl olan 
yekûndur. 

İdhal mevkiine kadar yapıl* 

G. E. 

MADDE 90 — İktısad encii 
meninin 90 ncı maddesi aynen 

MADDE 91 — Îdhalât mua
mele vergisinin matrahı, idhal 
olunan maddelerin orijinal fa
tura veya menşe şahadetname-
sindeki kıymetlerine nakliye ve 
sigorta ücretlerile mal gümrük
ten çıkıncaya kadar ödenen her 
türlü vergi, resim ve masrafla
rın eklenmesile hâsıl olan ye
kûndur. 

İdhal mevkiine kadar yapü-
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İkinci fasıl 

Mükellef, teklif mahalli, 
matrah ve nisbet 

MADDE 90 — tktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 91 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

- İ 4 ? -
Mal. E. 

İkinci fasıl 

Mükellef, teklif mahalli, matrah 
ve nisbet 

MADDE 90 —- Îktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 91 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin teklifi ay
nen 

esseselerle 9 ncu maddenin 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 14 ncü 
numaralarında yazılı maddeleri 
imal eden müesseselerin kendi 
imalâtlarında ibtidaî madde 
olarak kullanmak üzere hariç
ten idhal edecekleri ve nevileri 
icra Vekilleri Heyetince tayin 
ve ilân olunacak maddeler, (bu 
muafiyetten istifade için idhal 
edilen maddenin, müessese ih-
tiyacile mütenasib olduğunun 
îktisad vekâletince tasdiki şart
tır). 

6) 9 ncu maddenin 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 20 ve 21 nci numara
larında yazılı maddeler. 

İkinci fasıl 

Mükellef, teklif mahalli, mat
rah ve nisbet 

MADDE 91 — Îktisad encü
meninin 90 nci maddesi aynen 

MADDE 92 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 91 nci 
maddesi aynen 
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mış sif satışlarda nakliye ve si
gorta ücretleri kıymete ilâve 
edilmez. Matrahın tesbitinde 
idhal olunan maddenin, menşe 
şahadetnamesile orijinal fatu
rasında münderiç kıymetlerin
den yüksek olanı nazarı itiba
ra alınır. 

Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti bir ay evvelden Resmî ga
zete ile ilân ederek faturaların 
Türk konsolosluklarınca tasdik
li olmasını isteyebilir. 

Orijinal fatura ve menşe şa
hadetnamelerinde yazılı ecne
bi paraları Gümrük ve inhisar
lar vekâletince, kambiyo borsa
sının son bir aylık vasati kam
biyo fiatlarma nazaran Türk 
parasına göre tutarım göster
mek üzere tanzim olunacak ced-
veldeki kurlarla hesab olunur. 
Bu cedveller tatbikata geçmez
den 15 gün evvel ilân olunur. 
Cedveller bir ay için muteber
dir. Türkiye borsasında fiyatı 
bulunmayan ecnebi paraların 
kuru Gümrük ve inhisarlar ve
kâletince tayin olunur. 

89 ncu maddede yazılı mü
kelleflerin vergi matrahı, bun
ların teslim ettikleri mamulâtın 
maliyet bedelile satış bedeli 
arasındaki farktır. Bu farkdaki 
maliyet ve satış bedeli tâbirle
ri 19 ncu maddede yazılı bedel
leri ifade eder. 

MADDE 93 — Verginin nis-
beti % 10 dur. 

Üçüncü fasıl 

Tarh, tedkik, itiraz ve tahsil 
muameleleri 

MADDE 94 — Muamele ver
gisine tâbi eşyayı idhal eden
ler, bu eşyaya aid gümrük be
yannamelerinde eşyanın sif kıy-

- 14Ö -
îk. E. | 

mış sif satışlarda nakliye ve 
sigorta ücretleri kiymete ilâve 
edilmez. Matrahın tesbitinde 
idhal olunan maddenin menşe 
şahadetnamesile orijinal fa
turasında münderiç kiymetle-
rinden yüksek olanı nazarı iti-
bare alınır. 

Gümrük ve İnhisarlar vekâ
leti bir ay evvelden resmî ga-

' zete ile ilân ederek faturaların j 
Türk konsolosluklarınca tas
dikli olmasını isteyebilir. 

Orijinal fatura ve menşe şa-
hadetnamelerinde yazılı ecnebi 
paraları Gümrük ve İnhisarlar 
vekâletince, kambiyo borsası
nın son bir aylık vasatî kam- j 
biyo fiyatlarına nazaran Türk | 
parasına göre tutarını göster
mek üzere tanzim olunacak ced-
veldeki kurlarla hesab olunur. 
Bu cedveller tatbikata geçme
den 15 gün evvel ilân olu- j 
nur. Cedveller bir ay için mu
teberdir. Türkiye Borsasında 
fiyatı bulunmayan ecnebi pa-
ralarm kuru Gümrük ve İnhi- | 
şarlar vekâletince tayin olunur. 

MADDE 92 — Hükümetin 
93 ncü maddesi aynen. 

Üçüncü fasıl 

Tarh, tedkik, itiraz ve tahsil 
muameleleri 

MADDE 93 — Hükümetin 
94 ne ümaddesi aynen. 
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mış sif satışlarda nakliye ve si
gorta ücretleri kıymete ilâve 
edilmez. Matrahın tesbitinde id
hal olunan maddenin menşe şa
hadetnamesile orijinal fatura-
rasmda münderiç kıymetlerin
den yüksek olanı nazarı itibare 
alınır. 

Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti bir ay evvelden Resmî ga
zete ile ilân ederek faturaların 
Türk konsolosluklarınca tas
dikli olmasını isteyebilir* 

Orijinal fatura ve menşe şa
hadetnamelerinde yazılı ecnebi 
paraları Gümrük ve inhisarlar 
vekâletince, kambiyo borsasının 
son bir aylık vasatî kambiyo fi
atlarma nazaran Türk parasına 
göre tutarını göstermek üzere 
tanzim olunacak cedveldeki 
kurlarla hesab olunur. Bu ced
veller tatbikata geçmezden 15 
gün evvel ilân olunur. Cedvel
ler bir ay için muteberdir. Tür
kiye borsasında fiatı bulunma
yan ecnebi paraların kuru Ma
liye vekâletince tayin olunur. 

MADDE 92 — Hükümetin 
93 ncü maddesi aynen 

MADDE 93 -— Hükümetin 
94 ncü maddesi aynen 
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MADDE 92 — Hükümetin 
93 ncü maddesi aynen 

Üçüncü fasıl 

Tarh, tedkik, itiraz ve tahsil 
muameleleri 

MADDE 93 — Hükümetin 94 
ncü maddesi aynen 

MADDE 92 — Hükümetin 
93 ncü maddesi aynen 

Üçüncü fasıl 

Tarh, tedkik, itiraz ve tahsil 
muameleleri 

MADDE 93 — Hükümetin 
94 ncü maddesi aynen 
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MADDE 93 — Hükümetin 93 
ncü madesi aynen 

MADDE 94 — Hükümetin 94 
ncü maddesi aynen 



m. 
metini veya fob kıymetile id-
hal mahalline kadar sigorta, 
navlun ve sair tahakkuk etmiş 
olan masrafları beyan etmeğe 
mecburdurlar. Bu eşyanın mua
mele vergisi matrahına girmesi 
lâzımgelen sair unsurlar, güm
rüklerce tayin ve ilâve olunur. 

Gümrük resmini tahakkuk et
tirenler ayni zamanda muame
le vergisini de tahakkuk etti
rirler. Beyan edilen unsurlar 
tedMk neticesinde muvafık gö
rülürse aynen kabul olunur. 
Noksan görülürse tahakkuk me
murları tarafından tesbit olu
nan mikdarlara iblâğ edilerek 
vergiye matrah ittihaz olunur. 

MADDE 95 — Mükellefler 
kendi beyanları esas ittihaz 
edilerek tahakkuk ettirilen ver
giye itiraz edemezler. Beyan 
ettikleri unsurlar, tahakkuk 
memurları tarafından tezyid 
edilmiş olduğu takdirde tahak
kukun icrası tarihinden itiba
ren yedi gün içinde ve mal 
gümrükten çekilmemiş olmak 
şartile gümrük tarifesi kanu
nunun 30 ncu maddesinde ya
zılı eksperler heyetine müra
caat edebilirler. Gümrük idare
since sekiz gün zarfında bu is
tekler eksperler heyetine sevk 
olunur. Bu heyet on beş gün 
içinde karar verir. Bu kararlar 
katğidir. 

MADDE 96 — Muamele vergi
si gümrük resmile birlikte ve 
ayni zamanda tahsil olunur. 
Tahakkuk ettirilen vergiye iti
raz olunduğu takdirde lüzumu 
kadar numune alınmak şartile 
beyana göre taayyün eden mat
raha aid vergi tahsil ve ihtilaflı 
matraha aid vergi teminata 
bağlanarak malın çekilmesine 

îk. E. G. t E. 

MADDE 94 — Hükümetin 
95 nci maddesi aynen, 

MADDE 95 — Muamele ver
gisi gümrük resmile birlikte 
ve aynı zamanda tahsil olunur. 
Tahakkuk ettirilen vergiye 
itiraz olunduğu takdirde lü
zumu kadar numune alınmak 
şartile beyana göre taayyün 
eden matraha aid vergi tahsil 
ve ihtilaflı matraha aid vergi 
teğminata bağlanarak malın çe-

MADDE 94 — Hükümetin 
95 nci maddesi aynen 

MADDE 95— Muamele ver
gisi gümrük resmile birlikte ve 
ayni zamanda tahsil olunur. Ta
hakkuk ettirilen vergiye itiraz 
olunduğu takdirde lüzumu ka
dar numune alınmak şartile be
yana göre taayyün eden matra
ha aid vergi tahsil ve ihtilaflı 
matraha aid vergi teğminata 
bağlanarak malın çekilmesine 

( S. Sayısı : 161) 



Ad. E, 

MADDE 94 — Hükümetin 95 
nci maddesi aynen 
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Mal: E. B. E. 

MADDE 94 — Hükümetin 
95 nci maddesi aynen 

MADDE 95 — İktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 95 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 95 — Hükümetin 95 
nci maddesi aynen 

MADDE 96 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 95 nci 
maddesi aynen 
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müsaade olunur. Eksperler he
yetince itiraz reddedildiği tak
dirde ihtilaflı matraha aid ver
gi bir kat zamla tahsil edilir. 

MADDE 97 — Gümrük ve ta
rife kanunlarile sair kanunlar 
mucibince gümrük resmi temi
nata bağlanarak muamele gö
ren maddelere aid idhalât mu
amele vergisi de ayni usullere 
tâbi tutulur. Gümrük tarife ka
nununun ambalajlar hakkında
ki esasları muamele vergisine 
tâbi veya vergiden muaf mad
deler hakkında da aynen ca
ridir. 

Gümrük tarife kanununun 
7, 11 ve 12 nci maddeleri hük
mü, idhalât maddelerinden alı
nacak muamele vergisi hakkın
da da aynen tatbik olunur. 

MADDE 98 — Mal gümrük
ten geçirildikten sonra maddî 
hesab hatası veya yanlışlıkla 
muaflık tatbiki veyahud ta
hakkuka esas tutulan fatura, 
şahadetname veya beyanna
melerde kiymet veya masrafla
rın yanlış gösterilmesi sebebile 
eksik alındığı veya hiç alın
madığı meydana çıkan idhalât 
muamele vergileri, gümrük 
resmi noksanları hakkındaki 
hükümler dairesinde takib olu
nur. Ve aynı müruru zamana 
tâbi tutulur. 

Fazla alındığı teftiş ve kon
trol neticesinde anlaşılan idha-
halât muamele vergilerinin sa-
hiblerine iadesi de gümrük 
resmi fazlalarının iadesi hak
kındaki hükümler dairesinde 
olur. 

— 152 — 
îk.E. 

kümesine müsaade olunur. Ek
sperler heyetince itiraz redde
dildiği takdirde ihtilaflı matra
ha müteallik vergi, geçmiş 
günlere aid faizi ile birlikte 
tahsil edilir. 

MADDE 96 — Hükümetin 
97 nci maddesi aynen. 

MADDE 97 — Hükümetin 
98 nci maddesi aynen. 

d. 1. E. 

müsaade olunur. Eksperler he
yetince itiraz reddedildiği tak
dirde ihtilaflı matraha müteal
lik vergi, tahsil olunur. 

MADDE 96 — Hükümetin 
97 nci maddesi aynen 

MADDE 97 — Hükümetin 
98 nci maddesi aynen 
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MADDE 96 — Hükümetin 97 
nci maddesi aynen 
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Mal. E. 

MADDE 96 — Hükümetin 
97 nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 97 — Hükümetin 97 
nci maddesi aynen 

MADDE 97 — Hükümetin 98 
nci maddesi aynen 

MADDE 97 — Hükümetin 
98 nci maddesi aynen 

MADDE 98 — Hükümetin 98 
nci maddesi aynen 
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Dördüncü fasıl 

Toptancı ticarethanelerin mua
mele vergisi 

MADDE 99 — 89 ncu mad
dede yazılı toptancı ticaretha
nelerin vergisi, bu kanunun 
birinci kısmında yazılı toptan
cı ticarethaneler hakkındaki 
hükümler dairesinde tarh ve 
tahsil olunur. Birinci kısımda 
toptancı ticarethaneler hak
kında verginin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline aid olmak üzere 
mevzu mecburiyet ve müeyyi
deler vesair hükümler 89 ncu 
maddede yazılı mükellefler 
hakkında da caridir. 

Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Bu kanun mucibince yeniden 
mükellefiyete girecek şahıs ve 
müesseseler kanunun meriye
tinden itibaren bir ay içinde 
37 veya 71 nci maddelerde ya
zılı beyannameyi vermeğe ve 
defterlerini tasdik ettirmeğe 
ve kanunun meriyete girdiği 
tarihde ellerinde mevcud stok
ların 32 nci maddede yazılı 
şekilde bir envanterini tanzim 
ederek defterlerine geçirmeğe 
ve bir suretini beyannameleri
ne bağlamağa mecburdurlar. 

Yukarıki fıkrada yazılı müd
det içinde beyanname verme
yenler hakkında 51 nci mad
de hükmü tatbik olunur. 
Beyanname verdiği halde en
vanter tanzim etmeyen veya 
beyannamesine envanter rebtey-
lemeyenlerin mükellefiyete gir
dikleri tarihten sene sonuna 
kadar olan zamana aid vergile
rine bir kat zammolunur. 

154 
Ik. E. O. î. E. 

Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Bu kanun mucibince yeniden 
mükellefiyete girecek şahıs ve 
müesseseler kanunun meriyete 
geçtiği tarihden itibaren bir ay 
içinde 37 ve 70 nci maddelerde 
yazılı beyannameyi vermeğe 
ve defterlerini tasdik ettirmeğe 
ve kanunun meriyete girdiği ta
rihde ellerinde mevcud stokla
rın 32 nci maddede yazılı şekil
de bir envanterini yaparak 
mevcudu defterlerine geçirme
ğe ve envanterin bir suretini be
yannamelerine bağlamağa mec
burdurlar. 

Yukarıki fıkrada yazılı müd
det içinde beyanname verme
yenler hakkında 50 nci madde 
hükmü tatbik olunur. Beyanna
me verdiği halde envanter tan
zim etmeyen veya beyanname
sine envanter rapteylemeyen-
lerin mükellefiyete girdikleri 
tarihden sene sonuna kadar 
olan zamana aid vergilerine bir 
kat zammolunur. 

Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Iktısad encümeninin muvakkat 
birinci maddesi aynen 
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Mal. E. B. E. 

Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
İktısad encümeninin teklifi ay
nen 

Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1 
Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE 1 
Hükümetin teklifi aynen 
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MUVAKKAT MADDE 2 — 
Gerek bu kanunun meriyeti ta
rihinde faaliyette bulunan ge
rek yeniden mükellefiyete gi
ren sınaî müesseseler bir ay 
içinde bitişik binalarla kendi 
binaları arasındaki irtibat ve
saitini kaldırmağa mecburdur
lar. Bu mecburiyeti yerine ge
tirmeyenler hakkında 47 nci 
madde hükmü tatbik olunur. 

Bu madde hükmünün tatbi
kine imkân görülmeyen yerler
de Maliye vekâleti hükmün 
tatbikini münasib müddetle ge-
çikdirmeğe salâhiyetdardır. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Bu kanunun 12 nci maddesi 
mucibince muafiyete girecek 
olan müesseseler Maliye vekâ
letince yapılacak yoklama ile 
tesbit edilerek karneleri veri
lir. Muafiyet karnesi alması lâ
zım geldiği halde yoklamada 
görülmemiş olanların müraca
atları için keyfijei yoklamanın 
hitamını müteakib münasib ve
saitle ilân olunur. Hân tarihin
den itibaren bir ay içinde mü
racaat ederek muafiyet karne
si almayanlar hakkında 53 ncü 
madde hükmü tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Bu kanunun meriyetinden ev
velki zamanlara aid muamele
lerden dolayı henüz tarhedil
memiş veya katgileşmemiş ver
gilerde mükellefiyet, muafiyet , 
vergi nisbeti ve müruru zaman 
eski hükümlere; tarh, tahak
kuk ve tahsil muameleleri 
bu kanun hükümlerine tâbidir. 
Misil zamlarile para cezaları 
hakkında bu kanunla eski hü
kümlerden hangisi mükellefin 
lehine ise o hüküm tatbik olu
nur. 

Ik. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 
Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 3 
Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihden evvelki zamanlara ajd 
muamelelerden dolayı henüz 
tarhedilmemiş veyahud katği-
yet kesbetmemiş olan vergileür-
de mükellefiyet, muafiyet, ver
gi nisbeti, eski hükümlere, tark, 
tahakkuk ve tahsil muameleleri 
bu kanun hükümlerine tâbidir. 
Misil zamlarile para cezalan 
hakkında bu kanunla eski hü
kümlerden hangisi mükellefin 
lehine ise o hüküm tatbik olu
nur. 

G. t E. 

MUVAKKAT MADDE 2 
Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 
Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
îktısad encümeninin 4 ncü mad
desi aynen 

( S. Sayısı : 161) 



Ad. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 
Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Bu kanunun meriyetinden ev
velki zamanlara aid muamele
lerden dolayı henüz tarhedilme-
miş veyahud katiyet kesbet-
memiş vergilerde mükellefiyet, 
muafiyet, vergi nisbeti eski hü
kümlere, tarh, tahakkuk ve tah
sil muameleleri bu kanun hü
kümlerine tâbidir. Misil zamla-
rile para cezaları hakkında bu 
kanunla eski hükümlerden han
gisi mükellefin lehine ise o hü
küm tatbik olunur. 

Bu kanunun meriyetinden önce 

Mal E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Adliye encümeninin teklifi ay
nen 

B. & 

MUVAKKAT MADDE 2 
Hükümetin teklifi ayne n 

MUVAKKAT MADDE 3 
Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Bu kanunun meriyetinden ev
velki zamanlara aid muamele
lerden dolayı henüz tarhedil-
memiş veyahud katiyet kesbet-
memiş vergilerde mükellefiyet, 
muafiyet, vergi nisbeti eski hü
kümlere, tarh, tahakkuk ve tah
sil muameleleri bu kanun hü
kümlerine tâbidir. Misil zam-
larile para cezalan hakkmda bu 
kanunla eski hükümlerden han
gisi mükellefin lehine ise o hü
küm tatbik olunur. Bu kanunun 
meriyetinden önce başlamış 
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Birinci muvakkat madde mu
cibince defterlere geçirilecek 
olan envanter mevcudu bu ka
nun hükümleri dairesinde ver
giye tâbidir. 

Bu kanunla muafiyete gire
cek müesseselerden maktu ver
gi verenlerden maadası hak
kında 38 nci madde hükmü ce
reyan eder. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
86 nci madde hükmü, bu ka
nunun meriyete girdiği tarihte 
müstahdem bulunanlara şamil 
değildir. 

Son maddeler 

MADDE 100 — 2430, 2663, 
3257, 3482, 3535, ve 3766 sayılı 
kanunlar ve bu kanuna muha
lif diğer bütün hükümler kal
dırılmıştır. 

MADDE 101 — Bu kanun 
1 haziran 1940 tarihinden mu
teberdir. 

îk. E. 

Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihde 78 nci maddeye göre 
iki yıllık tahakkuk müruru za
manı müddetini doldurmuş 
olan muamelelerin vergisi daha 
bir yıl tarholunabileceği gibi 
mezkûr tarihde dört yıllık tah
sil müruru zamanı müddetini 
doldurmuş olan vergilerle zam
larının daha bir yıl takib ve 
tahsiline devam olunur. Kanu
nun meriyete girdiği tarihde 
dört yıllık müruru zaman müd
deti doldurmamış olanların geri 
kalan müddeti bir yıldan aşağı 
ise bu müddet bir yıla dolduru
lur. 2430 sayılı kanunun merî 
bulunduğu zamanlarda katği-
leşmiş olub tahsilinin teğmini 
için Maliye vekâletile mükellef
ler arasında bilitilâf taksite 
bağlanmış olan vergiler hak
kında 2430 sayılı kanundaki 
müruru zaman müddetleri carî 
olur. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
85 nci madde hükmü, bu kanu
nun meriyete girdiği tarihde 
müstahdem bulunanlara şâmil 
değildir. 

Son maddeler 

MADDE 98 — 2430, 2663, 
3257, 3482, 3535 ve 3766 sayılı 
kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 99 — Hükümetin 
101 nci maddesi aynen. 

G. t E. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
îktısad encümeninin muvakkat 
5 nci maddesi aynen 

MADDE 98 — îktısad encü
meninin 98 nci maddesi aynen 

MADDE 99 — Hükümetin 
101 nci maddesi aynen 
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başlamış olan tahsil müruru za
manı müddeti bu kanun hü
kümlerine tâbi olmakla bera
ber meriyet tarihinden itibaren 
üç sene geçmiş olmadıkça ikmal 
edilmiş olmaz. Şu kadar ki, hiç 
bir halde müruru zaman müd: 
deti on seneyi geçemez. 

— 159 — 
Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
îktısad encümeninin teklifi ay
nen 

Son maddeler 

MADDE 98 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 99 — Hükümetin 101 
nci maddesi aynen 

Son Maddeler 

MADDE 98 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

MADDE 99 — Hükümetin 
101 nci maddesi aynen 

B. E. 

olan tahsil müruru zamanı müd
deti bu kanun hükümlerine tâ
bi olmakla beraber meriyet ta
rihinden itibaren üç sene geç
miş olmadıkça ikmal edilmiş 
olmaz. Şu kadar ki hiç bir hal
de müruru zaman müddeti on 
seneyi geçemez. 

Birinci muvakkat madde mu
cibince defterlere geçirilecek 
olan envanter mevcudu bu ka
nun hükümleri dairesinde ver
giye tâbidir. 

Bu kanunla muafiyete girecek 
müesseselerden maktu vergi ve
renlerden maadası hakkmda 38 
nci madde hükmü cereyan eder. 

Son maddeler 

MADDE 99 — îktisad encü
meninin 100 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 100 — Hükümetin 
101 nci maddesi aynen 

( S. Sayısı : 161 ) 



Hü. 

MADDE 102 — Bu kanun 
hükümlerini icraya Adliye, Ma
liye, îktısad ve Gümrük ve in
hisarlar, vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. E. Saydam 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel 
îk. V. 

H. Çakır 
G. t V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

— 160 — 
îk. E. 

MADDE 100 — Bu kanun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

G. t. E. 

MADDE 100 — îktısad encü 
meninin 100 ncü maddesi aynen 
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MADDE 100 — îktagfMİ encü
meninin teklifi aynen 

— 161 -
Mal. E. 

MADDE 100 — îktısad encü
meninin teklifi aynen 

B. & 

MADDE 101 — Hükümetin 
102 nci maddesi aynen 

»*<i .«.. 
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S.Sayısı: 163 
472, 2395, ve 2731 sayılı kanunların tadiline dair kanun 
lâyihasr ve iktisad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/338) 

T. C. 
Başvekâlet 20 - III - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1213 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

472, 2395, 2731 saydı kanunların tadili hakkında kanun lâyihasile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına1 dair Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - I I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibelerile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Mucib sebebler 

Avrupa harbinin ihdas ettiği buhranın iktisadî ve malî inikasları karşısında, 1940 bütçesinin 
tevzini için bazı vergi ve resimlere zam icra edilirken, diğer taraftan da bazı vergilerimizde kanun 
hükümlerinin kâfi derecede sarahati ihtiva etmemesi ve hükümlerde teknik noksanlıklar bulunması yü
zünden hâsıl olan vergi zıyaının bertaraf edilmesi ve tarh ve tahakkuklarının daha müessir bir 
murakabe şekline tâbi tutulması muktazi görülmüş ve bu maksadla kazanç vergisi ile nakliyat ver
gisi ve bazı maddelerden alınan istihlâk vergisi kanunlarında bazı tadiller derpiş edilmiştir. 

1 — Kazanç vergisi kanununun muafiyetlere müteallik üçüncü maddesinin 19 ncu fıkrasındaı 
sefirler mümessiller ve konsoloslarla maiyetlerinde çalışan memur ve müstahdemler vergiden istisna 
edilmiş ise de Türkiyeye remî bir vazife ile gelen ve istihkakları kendilerini istihdam eden teşek
küller tarafından verilen memur ve müstahdemler hakkında bir hüküm bulunmadığından, mü
kellefiyete tâbi tutulmaları muvafık görülmeyen bu kabîl müstahdemlerin de mütekabiliyet şartile 
vergiden istisnası için fıkra hükmü tevsi edilmiştir. 

2 — Hususî ve adi şirketlerde, şirket müteaddid şerikler tarafından idare edildiği takdirde, 
şirketin vergisinden bu şahısların kâffesinin mesul bulunduğunu tebarüz ettirmek üzere dördüncü 
maddede küçük bir değişiklik yapılmıştır. 

•' 3 — Amortisman ve ihtiyat akçalarının sureti tefrikile tarzı hesabının, ve hayat sigorta şirketle
rinde, bundan başka riyazi ihtiyat akçalarile ecnebi reasürörlere terkedilen primlerin müfredatının, 
beyannameye bağlı listelerle bildirilmsi, tedkikatı teshile ve muhtelif senelere sari bulunan bu he-
sabların karışıklığı arasında vergi ketmiyatına mahal bırakılmamasını teğmine medar olacağı için, 
beyannamelerine bilanço ve kâr ve zarar hesabı rabtına mecbur olanların, diğer memleketler ka
nunlarında derpiş edildiği gibi amortisman, ihtiyat, riyazî ihtiyat ve prim akçaları için birer liste 
vermeleri hakkında kanunun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmiştir. 

4 — Bilançoların tanzimine taallûk eden 12 nci maddenin bazı kısmlarnda ezcümle ticarî şirket
lerin sahib oldukları binaların malî bilançolara idhali, borsada kayidli olmayan ecnebi paralarile 
esham ve tahvilâtının ve bu nevi paralar üzerinden müesses alacak ve borç sendlerinin ve hesabı cari 
alacak ve borçlarının kıymetlendirilmesi, stok emtia kıymetinin sureti tayini, meşkûk alacakların 
sureti kaydi gibi hususlarda teknik bazı tadiller yapılmış ve bir karışıklığa mahal kalmaması için 
maddenin tamamı tadil metnine alınmıştır. , 

5 — Kanunun 13 ncü maddesinde zarar sütutuna geçirilecek mikdarlar arasında ana merkez-
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leri Türkiye haricinde bulunan şirket ve müesseseler için merkezleri tarafından yapılacak istik
razlarda muvazaa ihtimallerini azaltmak için istikraz edilen meblâğın Türkiyeye idhal edilmesi ve 
istikraz mikdarının da sermayenin bir mislini geçmemesi sekimde bazı kayidler konulmuştur. Yine 
ayni maksada binaen, bu müesseselerin ana merkezlerinin umumî masrafına iştirak için kârdan hisse 
ayırmaları tecviz edilmemiş, ancak muhabere» masıafı, merkezden gönderilen memurların seyahat ve 
ikamet masrafları gibi bazı masrafların şube masarifi m ey anına idhali kabul edilmiştir. 

Ecnebi şirket ve müesseselerden bazılarının Türkiyedeki teşebbüslerinden mütevellİd kazanç
larını vergiden hariç bırakmak gayesile, bu teşebbüsleri Türkiyede Türk kanunlarına: göre kur-
dukları şirketler vasıtasile icra etmek ve bunların kârlarını faiz, koınusyon veya şâir namlar 
altında ve bu şirketlerin masrafları gibi göstermek suretile (»ekmelerine mâni olmak üzere 13 
ncü maddeye bazı yeni hükümler ilâve olunmuştur. 

6 — Beynelmilel ecnebi transit ve nakliye kumpanyaları;-şube ve acentalarımiı bir- kazanç 
muamele defteri tutması lüzumlu görüldüğünden lâyihanın besinci maddesinde bunlar: için def
ter tutma mecburiyeti vazolunmuş ve 47 nci madde mucibince beyanname vermeği tercih eden 
mükelleflerin ne gibi defterler tutacağı da tavzih olunmuştur. 

7 — Ticarî defterlerin münhasıran noterler tarafından tasdiki muvazaa ve yolsuzlukları önle
mek bakımından teğminat arzetmediği cihetle defterlerin varidat dairelerince tasdika ve kayde 
tâbi tutulması lüzumlu ve zarurî görülmüş ve kanunun 16 ner maddesi bu maksadı teğmin edecek 
şekilde değiştirilmiştir. 

8 — Aralarında hususî veya adi şirket teşkil eden şah Islar bazı ahvalde şirket işleri için 
müstakil bir ticaret yeri tahsis etmeyerek bunu kendi dükkân, mağaza veya yazıhanelerinde 
icra etmektedirler. Bu kabîl hallerde vergi matrahının tayini.mümkün olamamakta bulunduğun
dan, bu şirketlerin işi hangi mahalde tedvir olunuyorsa, o mahallin gayrişafi iradının hususî 
veya adi şirketin vergisine de matrah olması muvafık görülmüş ve 17 nci maddeye bunu teğmin 
edecek bir fıkra eklenmiştir. 

Beyanname usulüne tâbi şirketler, bazı ahvalde hakikî şahıslarla birleşerek hususî şirket 
akdetmektedirler. Bu kabîl hallerde mükellefiyet şeklinin no olacağı hakkında kanunda vazıh 
hüküm bulunmaması ve hususî şirketlerin, kanunda hakikî şahıslardan tefrik edilmemiş olması 
yüzünden bir takım müşkülât hâsıl olmakta ve bu hal bazali vergi ziyama da sebebiyet ver
mektedir. Beyanname usulüne tâbi bir şirketin,1 hakikî bir şiahısla birleşmekle vasfı ve beyan
nameye tabiiyetini istilzam eden sebebler değişmiş olmayacağından bu şekilde hususî şirket, ku
rulması halinde verginin yine beyanname usulüne göre akılacağım tavzih etmek üzere 1.7 nci 
maddeye bir fıkra ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

9 — Serbest meslek erbabını sınıflara ayıran meslekî teşekküllerin kararlarına varidat da
irelerince itiraz edilmemesi tatbikatta bazı indî muamelelere mahal verdiği cihetle, varidat 
memurlarına itiraz salâhiyeti verilmiştir. 

10 — Gayrişafi iradı 500 lira ile 2 000 lira arasında bulunan mükelleflerin defter tutmak 
mecburiyetine tâbi bulunmaması hasebile bunlar ııezdinde çalışan müstahdemlerin ücretlerini 
tevsika ekseriya imkân bulunmadığı için, bunların da badema ücretleri üzerinden nisbî vergi 
yerine gündelik gayrişafi kazançları üzerinden götürü sekilide teklifleri muvafık görülerek 20 
nci maddenin B fıkrasile 30 ncu madde ona göre değiştirilmiş ve bu nevi müstahdemleri istih
dam edecek olanlara, bunların vergi karnesi almış ve binaenaleyh Maliyenin ıttılaına intikal 
etmiş olmalarını araştırmak ve karne almamış olanları istihdam etmemek mecburiyeti tahmil ve 
buna göre kanunun 74 ncü maddesine bazı müeyyideler konulmuştur. 

11 — Eshamlı şirketlerin de diğer şirketlere tatbik edilen vet"gi nisbetine tâbi tutulması, teklif 
müsavatı bakımından lüzumlu görülerek eshamlı şirketlerin vergi nisbeti yüzde on birden on beşe 
çıkarılmış, ancak bu şirketlerin hisse senedlermden bir kısmı haıjDİline muharrer olduğu cihetle bun
lar hakkında müterakki nisbet tatbiki faidesiz görülerek vergi yine nisbî şeklinde bırakılmıştır. 

12 — Gezginci mükelleflerin vergi nisbetlerini gösteren 37 nci maddede, yukarıda 8 numaralı bend-
de bahsedilen tadilâtın icabettirdiği değişklik yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 163 ) 



— 3 — 
13 — Ehil hesab mutahassıslan yetiştirmek maksadile Hukuk veya îktisad Fakülteleri, Siyasal Bil

giler ve.Yüksek Ticaret mektebleri mezunlarının mutahasıs muavini sıfatile alınıb bunlara üç yıl 
staj yaptırılması lüzumlu görülerek 40 nci maddeye buna dair hüküm konulmuş ve hesab mutahassıs-
larmda aranan evsafta da bazı değişiklikler yapılmıştır. 

14 — Gündelik gayri safi kazanç üzerinden vergi veren mükelleflerin ücret üzerinden vergi veril
mesini icabeden işlere girdikleri takdirde evvelce verdikleri götürü verginin mahsub şeklinde reddi 
ve işe girdikleri tarihten itibaren kendilerinin ücret üzerinden teklif iı bazı yolsuzlukların önlenmesini 
teğmin için lüzumlu görülmüş ve kanunun 50 nci maddesi İ3U esasa göre değiştirilmiştir. 

15 — 2729 sayılı kanunla, beyanname usulüne göre kazanç vergisine tâbi bilûmum mükellefler 
asgarî mükellefiyet usulüne tâbi tutulmuş oldukları halde, bunlardan kazanç vergisi kanununun 6 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yazdı şirketler, 2729 saydı kanuna bağlı (A) cedveline, dercedilmemiş 
olduğundan, bunların mükellefiyeti, ayni kanunla Maliye ve îktisad vekâletlerine verilmiş olan sa
lâhiyet dairesinde, cedvelde münderiç diğer mükelleflere kıyasen tayin edilmekte ise de bu yüzdn bir 
çok ihtilâflar hadis olmaktadır. Diğer taraftan kazanç vergisi kanununun 6 nci maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkralarına dahil mükelleflerin asgarî mükellefiyetlerinin sureti hesabı hakkında 2729 sayılı kanunun 
11 nci maddesindeki hüküm de maksadı tamamen teğmin edememektedir. 

Vergi tarhiyatını geciktiren ve idare ile mükellefler ve kaza mercileri arasında ihtilâfa sebebiyet 
veren bu mahzurları bertaraf etmek üzere 2729 sayılı kanuna bağlı (A) cedveline, kazanç vergisi ka-

'nununun 6 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı şirketlerle ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı mü
kellefler hakkında sarih hükümler ilâve edildiği gibi ayni kanunun 11 nci maddesi de bu maksadı 
teğmin edecek şekilde değiştirilmiştir. 

16 — Nakliyat resminin, her mevki için ayrı hesab edilerek kayıdlarda gösterilmesi, Uevlet demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğünü bir çok müşkülâta sevkettiği cihetle, nakliye resminin, 
nakliye ücretile resimden terekküb eden yekûn içinde irae ettiği nisbetin tayinile nakliyat resminin bu 
nisbet üzerinden toptan alınabilmesi muvafık görülerek nakliyat resmi kanununun 6 nci maddesinde 
ona göre tadilât yapılmış ve abonman bilet ve kartlarının nakliyat vergilerinin sureti hesabı ve resmi 
tahsil ile mükellef bulunan müesseselerde kontrolün icrası için bunların tutmaları lâzımgelen kayıdlar 
hakkında mevcud kanunda hüküm bulunmadığından bu noksanları ikmal için kanunun 4, 6 ve 9 ncu 
maddelerinde de bazı değişiklikler vücude getirilmiştir. 

17 — Kaba yünlü ve şayaklardan alınan istihlâk vergilerinde 3535 sayılı kanunla yapılmış olan 
tadilin bu kumaşların imalinde kullanılan ipliklere teşmil edilmemesi iplikle mensuç arasındaki 
muvazeneyi bozacağından tadilin ipliklere de teşmili zarurî görülerek bu maksadla mezkûr 
kanunun birinci maddesinin 10 ncu numarasında ufak bir tadil yapılmıştır. 

18 — Halı ve kilim imalinde kullanılan pamuk ve yün iplikler ile ayni zamanda diğer mensu
cat dahi dokunabildiğinden bunlara verilmiş olan vergi . muafiyeti bu ipliklerin halıda kullanıl
dığının tevsikine bağlı tutulmuş ise de tevsik için konulması zarurî olan formalitelerin hem 
uzun ve karışık, hem de fabrikaları, müşterilerin keyf ve arzularına tâbi kılacak mahiyette bu
lunduğundan hem mükellefleri hem varidat dairelerini ve kaza mercilerini nihayetsiz ihtilâflara 
sevketm ektedir. 

Bu müşkilâtı bertaraf etmek için halı ve kilim imalinden başka hususlarda kullanılması ipliğin 
cins ve kalitesi bakımından mümkün görülmeyen dört metrik numaraya kadar kaskam ipliklerile 
üç metrik numaraya kadar Strayhagarn ipliklerinin, hiç bir formaliteye tâbi tutulmaksızın mu
af1 v'tteıı istifade ettirilmesi ve bundan fazla incelikte olan ipliklerin veriyge tâbi tutulması mu
vafık görülerek istihlâk vergisi kanununun ikinci maddesinin 4 ncü numarası bu esasa göre de
ğiştirilmiştir. Ancak muafiyetin numara ile ifadesi, tatbikatta müşkülât tevlid edebileceğin
den ayni maksadı istihsal etmek üzere lâyihada bir kilosunun uzunluğu zikredilmiştir. 

Ayni esas, müştereken tarh ve tahsil edilmekte olan muamele vergisi için de, yeni lâyiha ile 
kabul olunmuştur. 

19 — Yapılan tadiller dolayısile tadilen evvelki vaziyetlerde husule gelen değişiklikleri tan
zim etmek üzere lâyihaya bazı muvakkat hükümler de konulmuştur. 
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îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îlctısacl encümeni 
Esas No. 1/338 

Karar No. 12 

3 - IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 

472, 2395, 2731 sayılı kanunların tadili hak
kında kanun lâyihasile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - I [I -
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı-
hb Başvekâletin 20 mart 1940 tarih ve '6/1213 
sayılı tezkeresine bağlı olarak Encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mııcibe-
leri Maliye vekâleti Varidat umum müdürü hu-
zurile tedkik ve müzakere olundu: 

Encümenimiz evvelâ «fevkalâde, vaziyet dola-
yisile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve ba
zı maddelerin mükellefiyet mevzuuna dair ka
nun» lâyihasını müzakere etmiştir. 

Hükümet esbabı mucibesinde tafsilen yazılı 
olduğu veçhile Avrupa1 harbinin meydana ge
tirdiği buhran bütün milletleri olduğu gibi mil
letimizi de millî müdafaa masraflarını arttırma
ğa sevketmiştir. Bu mevzuda fevkalâde tedbir
ler alınagelmekte iken buhran sebebile muvare-
datın azalmasından gümrük resmi ve eşyanın 
idhali sırasında alınan vergi ve resimler hasıla
tında şimdiden büyük bir noksan görüldüğü ve 
şifahen verilen izahattan bu noksanın 30 - 40 
milyon lira' raddesinde olduğu anlaşılmıştır. 

Ba'zı vergi ve resimlere tahammüllerine göre 
bir mikdar zam yapılmak ve bazı mükellefiyet
ler genişletilmek suretile önümüzdeki sene büt
çesini tevzin için hazırlanmış olan kanun lâyiha
sının esas itibarile Encümeimizce kabulünde za
ruret hâsıl olmuştur. 

Ancak encümenimiz Hükümetin lâyihada tes-
bit edilen zam ve tevsilerin heyeti umumiyesi 
beynelmilel buhranın devamı müddetine münha
sır fevkalâde bir millî müdafa'a mükellefiyetini 
haiz ve bu itibarla buhranın zevalini müteakib 
bunların kaldırılması tabiî bulunduğu ve buhra
nın bittiği tarihin ayrı bir kanunla tesibiti icabe-
deceği yolundaki mütaleasına iştirak etmiyerek 
bu fevkalâde vaziyetin 3780 sayılı kanunun kabul 
edilen mâna ve mefhumundan ibaret olduğu ve 

ismi geçen son kanunun meriyetten çıkmasile bu 
kanunun da otomatik olarak meriyetten çıkması 
lâzım geleceğinde mutabık kalmış ve kanunun 
birinci maddesine bu keyfiyeti tebarüz ettirecek 
şekilde bir fıkra ilâve ederek tadilen kabul etmiş
tir. 

Hükümetin 2, 3, 4, 5 nci maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Altıncı madde mevzuunu teşkil eden benzin 
ve benzerlerine yapılan zam keyfiyetinde Hükü
met sarfiyatı tahdid gayesini de güttüğünden ba
zı aza bu vaziyetin şimendifere amut veya şimen
difer olmayan yerlerde iktisadî hayatı durdura
cak bir mahiyet arzedeceğinden bu hususta Ti
caret vekilinin mütaleasını dinlemeyi istemişler
dir. 

Zammın zarurî olduğu yolunda Ticaret vekili
nin izahatından sonra madde ekseriyetle ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Yedinci maddenin (B) fıkrasından maadası 
ittifak ile ve (B) fıkrasının kauçuk ve mamula-
tına taallûk eden hükmü ekseriyetle ve diğer hü
kümleri ittifakla ve aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinin 8 ve 9 ncu maddeleri ay
nen kabul edilmiştir. 

Yolcu nakliyatının haricindeki nakliyatı umu-
miyeden yeniden bir vergi alınmasını istihdaf 
eden onuncu madde üzerinde cereyan eden müza
kerede yeniden vazolunan bu resmin mahsulât fi-
atlarına inikası ve bu fiatlan tenkis edebileceği 
ve bazı mıntakalarda fakir halkın gıda ihtiyacını 
teşkil eden ve o mıntaka haricinden getirilen me-
vaddın fiatlannı arttıracağı ihtimalleri tebarüz 
ettiğinden buna mahal kalmamak üzere arpa, 
mısır, bulgur gibi gıda maddelerinin ve ot, yulaf 
ve saman ile canlı hayvan nakliyatının da C. is
tisna fıkrasına ilâveleri suretile madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Birinci muvakkat madde kısmı azam malmı 
mutavassıtlara veya sınaî müasseselere satanların 
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stok mevzuunda tâbi olacakları ahkâmı tazammun 
etmektedir. Malının kısmı azamini doğrudan 
doğruya müstehliklere satanların bu beyanna
me vermek mecburiyetinden vareste oldukları
nın mazbatada kaydi faydalı görülmüş ve mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci muvakkat maddesinde, in
hisar mevaddı satan bayilere kanunun neşri 
tarihinde ellerinde bulunan inhisar maddeleri 
stoklarının ve üçüncü muvakkat maddesinde 
de Kibrit inhisarı işletme şirketi acantaiarına 
kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan kib
ritlerle çakmak taşları stoklarının birer beyan
name ile bildirilmesi mecburiyeti konulmakta
dır. Kibrit esasen inhisar mamulâtı satan ba
yiler tarafından da satılmakta olduğundan bun
ların da Kibrit inhisarı acenteleri gibi kanunun 
neşri tarihinde ellerinde bulunan kibritlerle 
çakmak taşları stoklarını diğer inhisar mevad
dı stoklarile birlikte beyannameye koymaları
nı encümenimiz lüzumlu görmüş ve her iki mu
vakkat maddeyi birleştirerek ikinci maddeyi 
yeniden kaleme almıştır. 

Hükümet lâyihasının muvakkat dördüncü 
maddesi muvakkat üçüncü madde olarak aynen. 

Hükümetin muvakkat beşinci maddesi dör
düncü muvakkat madde olarak aynen. 

Hükümetin muvakkat altıncı maddesi mu
vakkat beşinci madde olarak aynen. 

Hükümetin muvakkat yedinci maddesi mu
vakkat altıncı madde olarak aynen. 

Hükümetin muvakkat sekizinci maddesi mu
vakkat yedinci madde olarak aynen. 

Hükümet lâyihasının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Encümenimizin birinci maddede yaptığı ta
dil ile bu kanunun, Millî korunma kanununun 
tatbikma mahal kalmadığı Hükümetçe ilân 
edildiği tarihe kadar meri ve muteber bulun
ması esası kabul edilmiştir. Kanun lâyihasın
da yapılan zamlardan bazılarının tarh ve ta
hakkuk muameleleri mevzuat icabı olarak vu
kuunu takib eden ay veya seneden sonra ge
len ay veya senede icra edilmesi lâzımgeldiğin-
den ve halbuki fevkalâde zam kanununun me
riyetten kalkması bu kanunun meriyette' bu
lunduğu zamanlarda vaki kazanç, muamele 
veya satışlara bu zamların tatbik edilmemesi
ni istilzam ettirmeyeceğinden ileride her hangi 
bir tereddüd ve iştibaha meydan vermemek 
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için kanunun meriyetten kaldırıldığı tarihe ka
dar olan kazanç, istihkak, muamele, satış ve 
nakliyat vergileri bu tarihten sonra tahak
kuk etse bile bu kanunda yazılı zam ve mükel
lefiyetlere tâbi olduğunun kanunda sarahatle 
zikrini istihdaf etmek üzere 17 nci olarak bir 
madde ilâve edilmiş ve Hükümetin 17 nci mad
desi 18 nci madde olarak aynen kabul olunmuş
tur. Bu suretle işbu kanun lâyihası 18 madde 
ve 7 muvakkat madde olarak kabul edilmiştir. 

472, 2395 ve 2731 sayılı kanunların tadili 
hakkındaki kanun lâyihasına bağlı Hükümet 
esbabı mucibesine ve Varidat umum müdürü
nün şifahen verdiği izahata nazaran bazı ver
gilerde kanun hükümlerinin kâfi derecede sa
rahati havi olmaması ve hükümlerde teknik 
noksanlıklar bulunması sebebile vergilerde 
hâsıl olan ziyanların bertaraf edilmesi ve ver
gi tarh ve tahakkuklarının daha müessir bir 
murakabeye tâbi tutulması için kazanç vergisi, 
nakliyat vergisi ve bazı maddelerden alınan 
istihlâk vergisi kanunlarında bazı tadilât ya
pılmak gayesile bir lâyiha hazırlanmış olduğu 
anlaşılmış ve lâyiha esas itibarile kabul edil
miştir. 

Birinci madde aynen; 
ikinci maddede hususî veya adi şirketlerde 

şirketin idaresi şürekâdan yalnız birine aid ol-
mayıb-bir kaç şerikin idareye iştiraki halinde 
şirketin vergisinden cümlesinin müteselsilen 
mesul bulunduğu hükmünü ihtiva etmektedir. 
Bu nevi şirketlerde bazan şirketin idaresi şe
rik olmayan şahıslara da tevdi edilebileceğinden 
bu halde verginin yine şirketlerden aranması 
ve şürekâdan yalnız biri tarafından idare edilen 
bu nevi şirketlerde idare eden şerik hakkındaki 
takibat semere vermediği takdirde diğer şerik 
lerin de vergiden mesul olması cihetini teğmin 

edecek şekilde iki fıkra ilâvesi suretile tadilen; 
Üçüncü madde kazanç vergisi kanununun 6 

nci maddesi mucibince anonim, komandit, limited 
ve kazanç dağıtan kooperatif şirketlerle bunla
rın şubeleri ve Türkiyede yerleşmiş veya yerleş
miş sayılan ecnebi müesseseleri mevzuu iştigal
leri ne olursa olsun beyanname usulile vergiye 
tâbi tutulmuştur. Bunlardan bazılarının, hakikî 
şâhıslarla birleşerek hususî veya adi şirket kur
dukları filiyatta görülmektedir. Hususî veya adi 
şirketler kanunun 7 nci maddesinde sayılan iş
lerle iştigal etmedikleri takdirde gayr i safî irad 
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esasına göre vergiye tâbi tutulduklarından, 
hakikî şahıslarla birleşerek hususî bir şirket teş
kil ©den limited, komandit ve emsali şirketlerin 
de beyanname usulü yerine gayrisafi irad esa
sına tâbi olması icab etmektedir. Halbuki bu 
nevi şirketler defter tutmak ve beyanname ver
mek hususunda hiç bir müşkilâta maruz bulun
madıkları ve safi kazançlarının tayini diğer mü
kelleflere nazaran en kolay olan bir zümreyi 
teşkil ettikleri cihetle bunların hakikî bir şahısla 
birleşmeleri beyanname usulü haricinde kalma
larına sebeb olamayacağı tabiidir. Bu ciheti 
nazarı dikkate alan Hükümet, lâyihada kazanç 
vergisi kanununun 17 nci maddesine bunu teğ-
min edecek bir fıkra ilâve etmiştir. Encümeni
miz bu hususta esas itibarile Hükümetin tekli
fine iştirak etmekle beraber bu fıkranın 17 nci 
madde yerine 6 nci maddeye eklenmesinin daha 
vazih ve maksadı teğmine daha iyi hadim olacağı
nı nazarı dikkate alarak bu maksadla hazırladığı 
maddeyi lâyihaya 8 ncü madde olarak ilâve ey
lemiştir. 

Dördüncü madde Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen; 

Beşinci madde Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen; 

Altıncı madde Hükümetin 5 nci maddesinin 
1 numaralı bendi tamamen ve aynen; 

I I numaralı bendinin A işaretli birinci, ikin
ci, üçüncü, döördüncü ve beşinci fıkraları ay
nen ve ecnebi şirketlerin Türkiyedeki şubelerine 
ikraz edecekleri meblâğlar hakkında eski kanu
nun hükmünü dğiştirir mahiyette bir tadili ha
vi altıncı fıkrası üzerinde Ticaret vekâleti iç ti
caret umum müdürünün de huzurile yapılan mü
zakerede memleketimizde müseccel sermayenin iki 
misli yerine bir misli ile takyid edilmesi iktisadî 
bakımdan bazı mahzurlar tevlid edebilir mahi
yette görülmekle bu mikdarın halen meri kanun
da olduğu gibi iki misil derecesinde bırakılması 
lüzumlu görülmüş ve Merkez bankası tarafından 
muayyen bir komisyon haddi tayin edilmemiş ol
duğuna göre bunun yüzde yarım olarak tesbiti de 
muvafık bulunmuş ve fıkra buna göre yeniden 
yazılarak tadilen ve maddenin diğer fıkraları 
aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde olarak Hükümetin 6 nci mad
desi aynen; 

Sekizinci madde olarak Hükümetin 7 nci mad- . 
desi aynen; 

Dokuzuncu madde ticarî şirketlerle ecnebi 
müesseselerin hakikî şahıslarla birleşerek kura
cakları hususî veya adi şirketlerin beyanname 
usulüne tâbi olması hakkındaki hükmün kazanç 
vergisi kanununun altıncı maddesine eklenmesi 
Encümenimize)? daha muvafık görülerek bunu 
teğminen lâyihaya bir madde eklenmiş ve binaen
aleyh bu kısma aid hükmün Hükümetin 8 nçi 
maddesinden çıkarılrası lâzım geldiğinden bu 
madde yeniden kaleme alınarak bir fıkra halinde 
tadilen; 

Onuncu madde Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen; 

On birinci madde Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen; 

On ikinci madde Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen; 

On üçüncü madde Hükümet lâyihasının Ano
nim şirketlerle eshamlı şirketlerin ha'len yüzde 
on bir olan kazanç vergisi nisbetinin % 15 nis-
hetine iblâğını istihdaf eden 12 nci maddesi üze
rinde yaıpılan uzun müzakerede Anonim şirket
lerin diğer şirketlere nazaran daha az vergiye 
tâbi tutulmaları keyfiyetinin bunların teşekkül
lerini teşvik gayesine matuf olmasından yapılan 
teklifin kabulü halinde bu gayeden uzaklaşılmış 
olacağı neticesine varıldığından eski nisbetin 
muhafazasına ka'rar verilerek madde o suretle 
yeniden yazılarak tadilen kabul edilmiştir. 

14 ncü madde Hükümetin 13 ncü maddesi ay
nen ; 

On beşinci madde Hükümetin 14 ncü madde
sindeki kullanılacak hesab mütehassıslarının ta
yininde aranacak evsafı ihtiva etmekte oliub ara
nılan vasıflar arasında sermayesinde Devletin 
iştiraki bulunmayan büyük bankalarda çalışmış 
olanlar içinde aranılan evsafı haiz olanların da 
intihab ve tayinini teğmin edecek şekilde tadi
len kabul edilmiştir. 

On altıncı madde Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen; 

On yedinci madde Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen; 

On sekizinci madde Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen; 

On dokuzuncu madde Hükümetin 18 nci mad
desi aynen; 

Yirminci madde Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen; 
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Yirmi birinci madde Hükümetin 20 nci mad
desi aynen; 

Yirmi ikinei madde Hükümetin 21 maddesi 
aynen; 

Yirmi üçüncü madde Hükümetin 22 nci 
maddesi aynen; 

Yirmi dördüncü madde Hükümetin 23 ncü 
maddesi aynen; 

Yirmi beşinci madde Hükümetin 24 ncü 
maddesi aynen; 

Yirmi altıncı madde Hükümetin 25 nci 
maddesi aynen; 

Yirmi yedinci madde Hükümetin 26 nci 
maddesi aynen; 

Yirmi sekizinci madde Hükümetin 27 nci 
maddesi aynen; 

1, 2, 3, 4 ve 5 nci muvakkat maddeler Hükü
metin İ, 2, 3, 4 ve 5 nci muvakkat maddeleri 
aynen. 

Yirmi dokuzuncu madde Hükümetin 28 nci 
maddesi aynen; 

472, 2395, 2731 sayılı kanunların tadili hak
kında kanun lâyihasile "bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 19-111-940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıb 
Başvekâletin 20 mart 1940 tarih ve 6/1213 sayılı 
tezkeresine bağlı kanun lâyihalarile îktısad en
cümeninin mazbatasında gösterilen sebeblere göre 
tadilen kabul olunan kanun lâyihaları Encü
menimize de havale buyurulmakla Maliye, Güm
rük ve inhisarlar vekâleti alâkadar müdürlerinin 
huzurile müzakere ve tedkik olundu. 

Bu lâyihalardan fevkalâde vaziyet dolayısile 
bazı vergi ve resimlere zam yapılmasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 
dair olan kanun lâyihası îktısad encümeninin 
tadili veçhile kabul edilmiş ve yalnız 8 nci mad-

Otuzuncu madde Hükümetin 29 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi birinci maddeye bağlı cedvel:. Hükü
metin 20 nci maddesine bağlı cedvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince diğer encümenlere tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek huzurlarına sunul
muştur. 
Ik. En. Rs. 

Giresun 
/. Sabuncu 
Afyon K. 

îzzet Akosman 
Erzincan 
S. Başotaç 
Gümüşane 
E. S. Tor 

Kastamonu 
M. G. Bayar 
Zonguldak 
M. Bozma 

M. M. 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Bursa 

Fazlı Güleç 
Eskişehir 
E. Sazak 

içel 
Dr. M. Berker 

Konya 
A. H. Dikmen 

' 

Kâ. 
Afyon K. 
// . Erkan 

Edirne 
T. Göksel 
Gazianteb 

N. Pazarbaşı 
İstanbul 
A. Daver 

Zonguldak 
H. Karabacak 

deye bağlı cedvelde şu sebeblere binaen tadil 
ve tashihler yapılmıştır. 

Eşyanın fasıllarını gösterir başlıklardan bazı
ları tarifede yazılı olduğu şekilde gösterilmemiş 
bulunmakla tatbikatta anlaşılmamazlığa mahal 
bırakmamak için bunlar tarifede yazılı olduğu 
şekilde tashih olunmuştur. 

Bazı eşya tarifede ayni resim haddine tâbi ve 
ayni mahiyette oldukları halde bağlı cedvelde bir
birlerinden çok farklı resim gösterilmiş olduk
ları gibi yine ayni vasıfta olan bir kısım 
ise hiç resme tâbi tutulmamıştır ve bazı eşyadan 
da gümrük resminden fazla istihlâk vergisi alın
ması teklif edilmiştir. Bu haller tatbikatta esha-
bmın resim haddi ayni olan veyahud resim haddi 
müsavi veya yüksek olduğu halde istihlâk vergisi 
az olan tarife numaralarına kaçmalarına sebeb ola
cağı ve bu yüzden Hazine zararlara uğrayacağı 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve 1. Encümeni 9 - IV - 1940 

Esas No. 1/338 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 
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gibi işin ekisperler heyetine intikali de meveud 
tatbik şeklini karıştıracağından ayni mahiyette 
ve ayni resme tâbi eşya için bir birinden çok fark
lı istihlâk vergisi alınması ve bazı eşyanın güm
rük resminden fazla İstihlâk resmine tâbi bulun
ması gibi haller muvafık olmıyacağından aşağı
daki şekillerde tadilât yapılmıştır. 

1 - îpek ipliklerinden ibaresinin (ipek ve ip
liklerinden) yazılması, 

2 - 137 nci tarife numarasında yazılı dantel
lerden tüller gibi ,(500) kuruş alınması, 

3 - Plâstik maddeler başlığının (terkib yolile 
elde edilen plâstik maddeler ve bunların mamu-
lâtı şeklinde tashihi (281) (B) nin (281) (A) 
gibi (30) kuruş istihlâk vergisine tâbi tutulması, 

4 - (285) numaradan alman istihlâk vergisinin 
(2) kuruşa indirilmesi, 

5 - (334) numaradan alınan istihlâk vergisinin 
(10) kuruşa tenzili. 

(363) B pozisyonunda yirmi kuruş istihlak 
vergisi alınması lâzımgelen eşya meyanına ko
nulması (326) numarasının (20) kuruş istihlâ
ke tâbi eşya arasına ilâvesi, 

6 - (455) numaranın B pozisyonundan da A 
gibi (50) kuruş alınması, 

7 - Kesme cam eşyaya aid (512) numaradan 
da diğer kesmeler gibi (50) kuruş alınması, 

30 ncu maddenin C fıkrasına îktısad encü
menince ilâve edilen satır arasındaki saman ke
limesinden sonra unutulduğu anlaşılan (ke
pek) kelimesinin konulması muvafık görülmüş 
diğer maddeler de aynen kabul edilerek (472, 
2395 ve 2731) sayılı kanunlarda yapılan tadi
lâtı muhtevi lâyihanın müzakeresine geçilmiştir. 

Hükümetin mucib sebebleri ve îktısad en
cümeninin mazbatasile verilen izahat lâyihanın 
istihdaf ettiği tadilâtın lüzumunu teyid etmiş 
olduğundan encümenim izce de muvafık görül
müş ve îktısad encümeninin değiştirdiği ve ay
nen tasvib ettiği şekiller de kabul edilmiştir. 
Yalnız 13 ncü maddeyi tamamen tadil eden ve 
yerine kaim olan 6 ncı maddede on üçüncü 
maddenin (A) bendinde (Türkiyede çalışan ec
nebi şube veya teşekküllerin ana merkezi za
rarını kapatmak üzere kârlarından hisse ayır
maları ve bunların umumî masraf arasında 
göstermeleri kabul olunmaz) ibaresinde deği
şiklik olmadığı halde sehven 6 ncı maddeye 
alınmadığı; anlaşıldığından (merkeplerine faiz 
veya komuşyon vermeleri cümlesinden sonra 
veyahud ana merkezleri zararını kapatmak üze
re kârlarından hisse ayırmaları ve bunları umu
mî masrafları arasında göstermeleri kabul olun
maz) fıkrasının ilâvesi münasib görülmüştür. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

(1. ve in. En Rs. 
Çorum 
/. Eker 

Çanakkale 
Atıf Kaniçıl S 

Denizli 
F. A. Akça 

Mardin 
S. Düzgören 

Trabzon 
D. Eyiboğlu 

M. M. 
Erzurum 

Çorum 
. Köstekçioğlu 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Seyhan 
Şemsa Işcen 

Kâtib 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Çorum 
Ş. Baran 
Konya 

/. Erdal 
Sinob 

H. Oruçoğlu 
Yozgad 

Ekrem; Tekel 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/338 

Karar No. 40 
Yüksek Reisliğe 

26 - IV - 1940 

472, 2395, 2731 sayılı kanunların tadili ve 
bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınması hak
kında Maliye vekâleti tarafından hazırlanarak 
îcra Vekilleri Heyetinin 19 - I I I - 1940 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı

lan kanun lâyihalarının Encümenimize de hava
le ve tevdi Duyurulması üzerine ihtiva etmekte 
olduğu hükümler Maliye vekâleti Varidat umum 
müdürünün huzurile tedkik ve mütalea olundu: 

2395 sajyılı kazanç vergisi kanununun 3 ncü 
maddesinin 19 ncu fıkrasının tadiline dair tek-
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lif de Türkiyede resmî bir vazifeye memur edi
len ve istihkakı kendisini istihdam eden teşekkül 
bütçesinden ödenen ecnebi Devlet vilâyet ve be
lediye memur ve müstahdemlerine Devletler 
arasında cari taammüllşre göre bahşedilen mu
afiyetlere dair olan tadil siyasî bir vazife ile 
izam edilmemiş ve diplomatik imtiyazlardan is
tifade etmiyen yabancı Devletlerin vilâyet ve 
belediye memurları umumiyetle kabul edilen hu
kuku düvel esaslarına göre böyle bir muafiyette 
istifade edememekte oldukları nazara alınarak 
«Devletler arasında cari taammüllere ve hukuku 
düvel kaidelerine göre» ibaresinin bu son sayılı 
memurlarla olan irtibatını kesmek zarurî görül
müş ve mezkûr fıkranın birinci bendi Devletler 
arasında carî hukuku düvel kaideleri dahilinde 
sefirler, mümessiller ve konsoloslar ile maiyetle
rinde çalışan memur ve müstahdemler şeklinde 
değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yazılı memur ve 
müstahdemlerin istihkakları kelimesi yerine ma
aş ve ücretleri kelimeleri ikame edilmiştir. 

Ayni kanunun dördüncü maddesinin (I) nu
maralı bendinin «D» fıkrası Hükümet tarafın
dan : «Hususî ve adi şirketlerde mükellef, şirketi 
idare eden şahıstır. Şirketi idare eden şahıslar 
müteaddid olduğu takdirde şirket muamelâtın
dan dolayı tarholunacak verginin tamamından 
bunların her biri müteselsilen mesuldür» sure
tinde teklif edilmiş ise de Iktisad encümeni tara
fından yapılan ve Gümrük ve inhisarlar encüme
nince aynen kabul edilen ilâvede şirketi şe
riklerden biri idare ettiği ve fakat bunun hak
kında yapılacak takibat kısmen veya tamamen 
semeresiz kaldığı takdirde diğer şerik veya şe
riklerin vergiden müteselsilen mesul tutulaca
ğı hususu da ilâve edilmiştir. Böyle bir mesu
liyetin tatbikatta tevlid edeceği büyük mahzur
ları nazara alan encümenimiz ikinci maddenin 
Hükümet tarafından tesbit edilen şekilde ka
bulüne ekseriyetle karar vermiştir. 

2395 sayılı kanunun 12 nci maddesinde yapı
lan tadilde bilançoların tanziminde mevcudat 
ve matlubat kısmında gösterilmesi lâzım gelen 
hususlar meyanına şirketlere aid bilûmum gay-
rimenkullerin idhal edilmesi keyfiyetinin kâr 
ve zararın tesbitinde hakikî vaziyeti ve ifade 
edemiyeceği düşünülerek zikri . geçen madde 
(A) fıkrasındaki bu hüküm çıkarılmak suretile 
ve iki muhalif reye karşı ekseriyetle kabul edil
miştir. Ayni kanunun 17 nci maddesine ilâve 

9 — 
edilen fıkrada mevcud «şubelerine» kelimesinin 
bir zühul neticesinde yazıldığı, anlaşılarak mad
de, şubelerine kelimesi yerine «başkalarına» ke
limesinin ikamesi suretile tashih olunmuştur. 
Yine ayni kanunun 19 ncu maddesine yapılan 
ilâvede meslekî teşekküller veya belediyeler ta
rafından bu maddeye bağlı cedvelde yazılı sı
nıflardan her hangi birinin nazarı dikkate alm-
mamasT halinde varidat dairesi namma yapı
lacak itirazlar üzerine itiraz komisyonlarınca 
bunların tefrik hakkındaki kararlarına ittiba 
etmiyen teşekküllere aid serbest meslek men-
sublannın yeni bastan sınıflara ayrılacağına 

dair olan hüküm tadilde istihdaf edilen maksad 
ve gayenin haricine çıkmış olduğu görülerek 
madde «meslekî teşekküller veya belediyelere 
nazara alınmayan sınıfların doldurulması hak
kında yapılan tebliğe ademi riayet halinde itiraz 
komisyonlarınca yapılacak tedkikata göre aşa
ğı sınıflardan ehil olanların boş bırakılan sınıf
lara idhal olunmasını teğmin edecek şekilde 
kaleme alınmıştır. 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 19 ncu 
maddesinde yazılı serbest meslek erbabına aid 
kazanç vergisine yapılan yüzde 50 mikdarmda-
ki zam ahvali fevkalâde dolayısile esasen ka
zançları azalmış olan bu meslek mensublarma 
ağır bir külfet tahmil edeceğinden bahsile bu 

vergiye aid kısmın tamamen ilgası veya yüzde 25 
nisbetine indirilmesi hususunda vuku bulan teklif 
encümen ekseriyetinin tasvibine ktiran etmediğin
den zikri geçen maddenin teklif veçhile kabulü
ne ekseriyetle karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Ş. Devrin G. CHiltekin 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Atıf Akgüç 

Erzincan Gazianteb Hatay 
A. Fırat ö> A. Aksoy Hamdı Selçuk 

Hatay Kastamonu Kayseri 
M. Tecirli Abidin Binkaya R. özsoy 

Mardin Rize 
H. Menemencioğlu Fuad Sirrnen 

Rize Sinob 
Dr. Saim Ali Dilemre C, Atay 

Tokad Trabzon 
Sıtkı Atanç F. A. Barutçu 
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Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 15 - V-1940 

Esas No. i/338 
Karar No. 34 ".. ' ~~" 

Yüksek Reisliğe 

472, 2395, 2731 sayılı kanunlarda tadilât ya
pılmasına dair Maliye vekilliğince hazırlanarak 
20 - İTE - 1940 tarihli ve 6/1213 sayılı Başvekâ
let tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen kanun 
lâyihası bu husustaki îktısad, Gümrük ve inhi
sarlar, Adliye encümenleri mazbatalarile birlikte 
ve Varidat umum müdürü ile Mali Tedkik he
yeti azasından Zeki hazır oldukları halde Encü
menimizde müzakere ve tedkik olundu: 

Bahsi geçen kanunlarda derpiş edilen tadilâ
tın hangi mülâhazalara istinad ettiği ve nelerden 
ibaret bulunduğu Hükümetin mucib sebebler maz
batasında etraflı bir surette izah edilmiş bulun
maktadır. 

Bu malûmattan ve Hükümet namına hazır bu
lunan zevatın verdiği izahattan anlaşıldığına gö
re : bu tadilât kazanç, istihlâk ve nakliyat vergi
si hakkındaki kanunlarda bu vergilerin tarh ve 
tahakkuk usullerini ıslâh ve bazı vergi mabetleri
ni değiştirmek suretile bir taraftan tatbikatta 
rastlanan güçlükleri ortadan kaldırmak diğer ta
raftan teknik noksan ve eksikler yüzünden devam 
eden vergi ziyanını önleyerek bunların verimleri
ni ıslaha matuftur. 

Devletin fevkalâde ahval dolayısile bütçede te
vazün teğmini için munzam vergilere müracaat 
ettiği bir sırada vergilerimizin matrahlarını ve 
tahakkuk usullerini ıslâh için daimî hükümler va-
zını encümenimiz esas itibarile muvafık bulmuş 
ve kanun lâyihasını heyeti umumiyesile tasvib et
miştir. 

Ancak muhtelif vergilere aid kanunlarda 
tadilât icrasına dair hükümlerin bir tek kanunda 
toplanması caiz görülmeyerek kazanç vergisi hak
kındaki 2395 ve 2799 sayılı kanunlara aid tadil
ler bir arada bırakılarak nakliyat ve istihlâk ver
gilerine dair tadiller müstakil birer lâyiha ha
line ifrağ edilmiştir. Her üç lâyihada maddeler 
üzerinde yapılan tadillere gelince : 

Ecnebi elçiler ve Türkiyeye resmî vazife ile 
gönderilmiş memurlara aid kazanç vergisi mua

fiyeti bu husustaki fıkra sonunda (mütekabiliyet 
şartile ve bu sıfatlarından dolayı) denilmiş ol
masına ve kanunla tasdik edilmiş muahede ve 
mukavelelerle iştirak ettiklerimiz haricinde tea
mül ve kaideler de bulunabileceğine binaen bir 
hüküm değil esbabı mucibe ifade eden (Devlet
ler arasında cari teamül ve hukuku düvel kaide
lerine göre) ibaresi birinci maddeden çıkarılmış 
ve bu itibarla Adliye encümeninin haklı olarak 
yaptığı tefrika da ihtiyaç kalmamıştır^ 

İkinci maddede hususî ve adi şirketlerde 
vergi ve cezalardan şeriklerin mesuliyetini daha 
âdilâne bir esasa irca edecek tadilât yapılmıştır. 

Îktısad encümeninin teklif ettiği üçüncü mad
de aynen kalbul edilmiş, Hükümetin 3 ncü mad
desi 4 ncü madde olmuştur. 

Beşinci madde de verilecek blânçolarm tan
zim tarzına dairdir. Bu maddede Hükümetin 
(4) ncü maddesi teklif ettiği metinde şu tadiller 
yapılmıştır I 

Mevcudat ve düyunat kısımlarında B berıd-
lerinde (borjaada kayidli olmıyan ecnebi esham) 
ibaresindeki (Ecnebi) kelimesi çıkarılmış, C 
bendlerinde ifade tashihleri olmuştur. Ayrıca 
amortismanların düyunat kısmında gösterilmesi 
lâzım geleceğine binaen bu maddenin nihayetine 
E fıkrası oliarak müteakib maddenin Ç fıkrası 
nakledilmiştir. 

Bu tadilât neticesi olarak kâr ve zarar he
sabı hakkındaki altıncı maddede Gümtfik ve in
hisarlar encümeninin metni üzerinde zlarurî bazı 
tashihler icra edilmiştir. 

Yedinci madde ile mükellefin iki türlü defter 
. tutmalarını önlemek mevzubahs olduğuna göre 

defterlerin noterlikçe tasdiki esası muhafaza edil
mekle beraber Maliye varidat dairesine de ma
lûmat için kaydettirmek mecburiyeti konmuştur. 

8 ve 9 n<jtu maddeler Adliye encümeninin 10, 
11 ve 12 nci'maddeler Hükümetin teklifleri veç
hile kabul edilmiştir. 

13 ncü madde, kanunu mahsusuna tâbi kal-
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nıâsî tercih edileli Ziraat bankası tayyedilerek 
kabul edilmiştir. 

17 nci madde nihayetine silâh altına çağırir 
lanlar hakkında bir kayid konmuş, 19 ncu mad
de de fotoğrafçı bulunmayan yerlerde karnelere 
fotoğraf mecburiyeti refedilmiştir. 

21 nci maddeye bağlı cedvel de Devlete, hu
susî idare ve belediyelerle menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlere aid ticarî gaye takib eden 
müesseseler için asgarî mükellefiyetin yalnız 
maktu olması kabul edilerek nisbî vergi kaldı
rılmış ve maktu kısımda da sermaye haddi gö-
zetilmediği için tadilât yapılmıştır. Bu tadilâtın 
zarurî neticesi olarak 22 nci madde tashih olun
muştur. 

Muvakkat beşinci madde, bu maddede bahsi 
geçenlerden kadrolarda bulunan ücretli memur
lara aid mükteseb hakların mahfuziyeti tabiî 
olduğundan tayy edilmiştir. Diğer muvakkat 
maddeler numaralara aid tashihat dolayısile tek

rar edilmiştir. 
472 sayılı ve nakliyat resmine aid kanunda 

tadilâtı tazammun eden Hükümetin 22, 23, 24 
ncü maddeleri aynen ve müstakil bir lâyiha ha
linde kabul edilmiştir. 

2731 sayılı istihlâk vergisi kanununu tadil 
eden Hükümetin 25, 26 ve 27 nci maddeleri 
aynen alınmak suretile ayrı bir lâyiha haline ko
nulmuştur. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
İstanbul Rize Malatya 

Atıf Bayındır Kemalettin Kamu Nasuhi Baydar 
Diyarbakır îzmir İzmir 

Zühtü Tiğrel Kâmil Dursun R. Mimaroğlu 
Kırklareli Kırşehir Kırşehir 

Hamdı Kuleli İzzet Özkan Memed Seyfeli 
Zonguldak 

Yusuf Ziya Özençi 
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Bütçe encümeni mazbatası 

f;zh.:M:: M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 81 

Karar No. 1/338 

22 - V - 1940 

Yükesk Reisliğe 

Maliye vekaletince hazırlanıb Başvekâletin 
20 - I I I - 1940 tarihli ve 6/1213 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan 472, 2395 ve 2731 
sayılı kanunların tadiline dair kanun lâyihası 
Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye ve Maliye 
encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümeni
mize tevdi edilmekle Maliye vekâleti Varidat 
umum müdürü hazır olduğu halde müzakere ve 
tedkik olundu. 

Kazanç vergisi kanunu ile buna ek olan, be-
yannameli mükelleflerin asgari mükellefiyetleri 
hakkındaki kanunun ve nakliyat vergisi ve baz^ 
maddelerden alman istihlâk vergisi hakkındaki 
kanunların tadiline müteallik olan lâyihanın, bu 
vergi kanunlarında mevcud bazı hüküm noksan
lıklarını Lale ve tatbikattaki müşkülâtı bertaraf 
etmek suretile murakabenin takviyesi ve tahsila
tın kolaylaştırılması maksadını istihdaf eylediği 
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasından ve encü
mende şifahen verilen izahattan anlaşılmış ve lâ
yihanın esas itibarile kabulü encümeninıizce de 
muvafık görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. Encümenimiz müzakereye, lâyihayı en 
son tedkik eden Maliye encümeni tarafından ha
zırlanmış olan metinleri esas ittihaz etmiş ve yek-
diğerile alâkadar olmıyan 472, 2395 ve 2731 sa
yılı kanunların tadiline dair olan hükümleri ayrı 
İâyilıalar halinde tedvin etmeği tensib etmiş 
olan Maliye encümeninin bu noktai nazarı encü
meninıizce de musib görülmüştür. 

2395 sayılı kanunla buna ek asgarî mükelle
fiyet kanununa aid lâyiha : 

Birinci madde, bir kelime tashihi ile Maliye 
encümeninin maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkinci madde, hususî ve adî şirketlerde vergi 
mükellefinin, şirketi idare eden şahıs olduğu 
hakkında, meri kanunda mevcud hükmün, mad
dede aynen ibkasile şirketin müteaddid şahıslar 
tarafından idare edilmesi halinde tatbik olu
nacak hükümlerin bunu takiben beyan edil
mesi maddeye daha ziyade vuzuh verece
ğinden madde, Maliye encümeninin kabul 

ettiği esas dairesinde kalmak üzere yazılış tarzı 
bu şirketlerin mahiyetleri nazara alınarak değiş
tirilmiştir. 

Üçüncü madde, Iktısad encümeninin teklifi 
aynen kabul olunmuştur. 

Dördüncü madde, beyannamelere amortisman 
ve ihtiyat akçelerile riyazi ihtiyatları göstermek 
üzere müfredatlı listeler raptedilmesi, beyanna
melerin kontrolü noktasından lüzumlu oljnakla 
beraber, bu malûmatı göstermek üzere hususî 
bir defter tutmak isteyenlerden bu eedvellerin 

istenilmemesi fazla külfeti mucib olmaması mülâ-
hazasile muvafık görülerek maddeye bunu teğ-
min edecek bir kayid konulmuş ve sigorta şirket
lerinden riyazî ihtiyatlara aid müfredatlı listele
rin beyannameye raptmı istemek mükellefler için 
ayni mülâhaza ile külfetli görüldüğünden ve esa
sen 3392 sayılı kanunla sigorta şirketleri riyazî 
ihtiyatlara aid bütün hesab, defter ve vesikala
rını idare merkeplerinde bulundurmağa mecbur 
olduklarından bilançolarında gösterecekleri ihti
yatların bu defter ve vesikalarla tevsiki şartile 
kabul edileceği hakkında 12 nci maddeye bir hü
küm ilâve edilerek beyannamelere bu ihtiyatlar 
hakkında müfre<|atlı liste raptma dair olan fıkra 
kaldırılmıştır. 

Malî bilançoların sureti tanzimine aid hü
kümleri ihtiva eden beşinci madde esas itibarile 
bazı kelime tashihleri ve riyazî ihtiyatlar hak
kında yukarıki izahat veçhile bir kayid ilâ-
vesile Maliye encümeninin tertib ettiği şekilde 
kabul edilmiş ve yalnız meşkûk alacaklara taal
lûk eden fıkrada bir değişiklik yapılmıştır. Hü
kümetçe tanzim ve diğer encümenleree de tas-
vib olunan bu fıkrada, bir alacağın tahsili lâ-
zımgeldiği tarihten itibaren iki sene geçtiği hal
de tahsil edilememesi halinde meşkûk sayıl
ması ve bilançonun mevcudat ve matlubat kıs
mında hususî bir hesabda gösterilmesi esası 
konulmakta ve bu hesabda gösterilecek meş
kûk alacaklardan gayrikabili tahsil olduğu ta
hakkuk eden kısmının kâr ve zarar hesabına za-
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rar kaydine cevaz verilmektedir. Encümenimiz 
meşkûk alacakların zarar kaydedilebilmesi için 
konulan (gayrikabili tahsil olduğunun tahak
kuk etmesi) kaydinin, tatbikatta mükellefleri, 
bu alacağı kanun yollarına müracaat ve icra 

takiblerinden geçirmek mecburiyetinde bıraka
bileceği ve halbuki bazan borçlunun iflâs ettiği, 
hali acze düştüğü veya sair her hangi bir se-
beble onda olan alacağının tahsile imkân kal
madığı alacaklı tarafından bilinmesi dolayısile 
bu alacağın takibi için ayrıca bir de mahkeme 
ve icra masrafı ihtiyarına mecbur bırakılma
ması düşünülmüş ve ancak beyannamelerin ted-
kiki sırasında bu hususta her hangi bir tak
dir ve ihtilâfa mahal kalmamak üzere bir ala
cağın tahsili lâzım geldiği ve şayed vadesi tem-
did edilmiş ise son vadenin hitama erdiği tarih
ten itibaren üç sene geçtiği halde tahsil edileme
miş olması halinde bunun meşkûk sayılmasını 
ve doğrudan doğruya zarar kaydedilebilmesini 
gerek mükellef, gerek idare için daha kolay ve 
amelî bulmuş ve fıkrayı ona göre değiştirmiştir. 

Encümenimizce altıncı madde, esas itibarib 
bazı kelime ve ibare tashihlerile Maliye encü
meninin tertib ettiği şekilde kabul edilmiş ve 
yalnız ana merkezleri ecnebi memleketlerde bu
lunan müesseselerin Türkiyedeki şubeleri için 
istikraz edecekleri meblâğın faiz ve komisyon 
mikdarına taallûk eden fıkrada, bunların mas
rafta kabulü için şubenin ana merkezden olan 
alacaklarının da ayni şartlara tâbi bulunması 
kaydinin ilâvesini münasib görmüş, zarar kay
dedilen meşkûk alacakların mahiyetini yuka
rda maddede verilen izaha göre tadil eylemiş 
ve meri kanunda mevcud olduğu halde, yeni 
metne konulması unutulmuş olan, şirketlerin 
geçmiş seneye aid zararlarından kapatılmı-
yan kısmının da zarar kaydolunabileceği hak
kındaki fıkrayı maddeye ilâve eylemiştir. 

Birinci madde, Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Defterlerin varidat dairelerine tasdik etti
rilmesi hakkında hükmü ihtiva eden 8 nci mad
de, tasdik için bir müddet tayin edilmek su-
retile Hükümetin teklifi veçhile kabul edil
miştir. 

Dokuzuncu madde, Adliye encümeninin ta
dili veçhile kabul olunmuştur. 

Serbest meslek erbabının 2395 sayılı kanu
na bağlı cedvelde yazılı sınıflardan hiç biri ih

mal edilmeksizin meslekî teşekküller tarafın
dan sınıflara ayrılması kanun ahkâmı âınire-
sinden olduğu halde tatbikatta bazı yerlerde 
bu teşekküllerin kanunun bu hükmünü yerine 
getirmeyerek bazı sınıflara hiç bir mükellef 
ayırmadıkları görülmüştür. Meslekî teşekkül
lerin kanuna göre kabul edilmiş salâhiyetleri 
kendi teşekküllerine dahil meslek erbabının 
sınıflara taksimi ve bu hususta mükellefin 
vaziyetini yakinen bilmeleri itibarile takdir 
hakkını kullanmalarıdır. Yoksa kanun nüfus 
mikdaıma göre sınıfları göstermiş olduğuna 
göre meslekî teşekküller o yerde her hangi bir 
sınıf için mükellef tutulacak serbest meslek 
erbabı olmayacağı ve olamıyacağı yolunda tak
dire girişe^ıiyecekleri cedvelin altında (ihmal 
edilemez) taretinde yazılı bulunan hükümde 
tasrih edilmiş bulunmaktadır. Ancak bu te
şekküllerin kanunun ruhuna uymayan *bir te
lâkkiye müstenid kararlarına karşı müeyyide 
bulunmamasından yukarıda işaret edilen tat
bikattaki hatalara karşı Hazinenin zarara uğ
radığı görülmüş ve maddenin bu noksanının 
ikmali için teklif edilen tadil Hükümetçe ter
tib edilmiştir. Encümenimiz, sınıflardan hiç 
birinin ihmal edilmemek şartile meslekî teşek
küller tarafından ayrılması salâhiyetini Hükü
metin noktai nazarına uygun olarak kabul ey
leyerek 10 ncu maddenin itiraz komisyonuna 
Maliye diarelerinin müracaatlerini ve komis
yonların verecekleri karara meslekî teşekkül
lerin ittiba etmedikleri takdirde komisyonca 
boş bırakılan sınıfa ehil görülen mükelleflerin 
kaydetmeleri suretile bir müeyyide konarak 

tadilini tasvib etmiştir. 

Adliye encümeninin bu esaslar dairesinde 
tertib ettiği madde de komisyonun ayırma 
hakkındaki kararına karşı mükellefe ve Mali
yeye 3692 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
temyiz hakkı kabul edilmiş ise de bu yolda 
maddeye kon&n hükmü encümenimiz, takdirî 
mahiyette olan bu muamele hakkında temyiz 
yoluna müracaat edilmesinin gerek mükellef 
ve gerek Hazineye kaza mercilerinde uğraş
mak külfetinden başka amelî bir fayda vermi-
yeceği mülâhazasile çıkarmış ve sınıflar hak
kındaki kanuna bağlı cedveli değiştirerek ser
best meslek erbabının sınıflara takdimi husu
sunda daha geniş bir takdir imkânı vermiştir. 

11, 12 nci maddeler, Hükümetin 10 ve 11 
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iıci maddelerdeki teklifi veçhile kabul edilmiş
tir. 

13 ncü maddede anonim şirketlerin vergi 
uisbetile 3659 sayılı kanuna tâbi müesseselerin 
memur ve müstahdemlerine verecekleri temettü 
ikramiyelerinin tâbi olacağı nisbete dair olan 
hükümler Maliye encümeninin teklifi veçhile 
kabul edilmekle beraber lâyihaya İktısad en
cümeni tarafından ilâve olunan üçüncü mad
de ile anonim, limited, komandit ve kazanç 
dağıtan kooperatif şirketlerin ve Türkiyede 
yerleşmiş ecnebi müesseselerin hakikî şahıslar
la birleşerek kuracakları hususî veya adî şir
ketlerin tâbi olacakları vergi nisbeti hakkında 
hüküm bulunmadığından, bunların kendileri
ni kuran anonim, limited ve ilâh... şirketlerin 
ve Türkiyede yerleşmiş ecnebi müesseselerin 
tâbi olduğu nisbetlerde vergiye tâbi tutulması 
maksada uygun görülmüş ve bunu teğminen 
maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

14 ncü madde, Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Beyanname tedkikatmda istihdam olunan 
hesab mutahassıslannm ehil kimseler arasından 
seçilmesini teğminen sevkedilmiş olan 15 nci mad
deye, Maliye vekâleti merkez teşkilâtına dahil 
umum müdürlerle altıncı ve daha yukarı derece
leri ihraz etmiş olan defterdarların ve Divanı mu
hasebat azalarının da hesab mutahassısı olabilece
ği hakkında bir kayid ilâve edilmek suretile ik
tısad encümeninin tertib ettiği metin tadilen ka
bul edilmiştir. 

16 ncı madde, Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

17 nci madde, Maliye encümeninin maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

18 nci madde, Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

19 ncu madde, Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

20 nci madde, Maliye encümeninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

21 nci madde, Kazanç vergisi kanununun 
19 ncu maddesine bağlı olan (1) numaralı ced-
velde birinci sınıfa ayrılan serbest meslek erba
bından alınacak maktu vergi mikdarile bundan 
sonra gelen sınıflar için tayin edilmiş olan maktu 
vergi mikdarları arasında bir nisbetsizlik mev-
cud olub meslekî teşekküllerle birinci sınıfa kim
se tefrik edilmemesi gibi kanunun ruhuna ve açık 

emrine aykırı karârlarla karşılamış olduğundan, 
bir taraftan lâyihanın 10 ncu maddesi, meslekî 
teşekküllerin ve belediyelerin cedvelde yazdı sı
nıflardan bazılarını nazara almamalarına karşı 
müeyyide vazolunurken diğer taraftan da bu 
nisbetsizliğin izalesi muvafık görülmüş ve cedvel 
yeniden tertib oluıımuştur. 

22 nci madde, Maliye encümeninin 21 nci 
maddesi ve buna bağlı cedvel esas itibarile En-
cümenimizce de kabul olunmuşsa da, 21 nci 
madde ile lâyihaya serbest meslek erbabının mak
tu vergilerine aid bir cedvel ilâve edildiğinden 
bu maddedeki cedvelin de (2) numaralı cedvel 
olarak lâyihaya raptı zarureti hâsıl olmakla 
madde bu şekilde değiştirilmiştir. 

23 ncü madde, Maliye encümeninin 22 nei 
maddesi bazı kelime tashihlerile aynen kabul 
olunmuştur. 

Muvakkat birinci madde, Hükümetin muvak
kat 1 nci maddesi aynen 

Muvakkat ikinci ve üçüncü maddeler, Mali
ye encümeninin muvakkat ikinci ve üçüncü mad
deleri birer harf tashihile aynen kabul olunmuş
tur. 

Muvakkat dördüncü madde, Maliye encüme
ninin dördüncü maddesi aynen kabul olunmuş
tur. 

24 ncü madde, Maliye encümeninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanun hükümlerinin icraya memur olan ve
killeri beyan eden 25 nci maddeye, tadil edilen 
kanunun aslında mevcud olan (Dahiliye ve îk-
tisad) vekâletleri de ilâve edilmiştir. 

472 sayılı kamunun tadiline dair lâyiha: 
Birinci madde: Mütebeddil ücrete tebean 

seyrüsefer ettirilen vesaitten alınacak nakliyat 
resminin nisbeti hakkında, son fıkraya bir ka
yid ilâvesi suretile Hükümetin 22 nci maddesi 
kabul edilmiştir. 

İkinci madde: Devlet müesseseleri tarafın
dan işletilen nakil vasıtalarından alınan ücret 
ve resimlerin deftere noksan geçirilmesi ve 
binnetice Maliyeye noksan yatırılması halinde, 
emsali kanunlarda olduğu gibi noksan yatırılan 
paranın o müessesenin muhasibinden yüzde on 
zamla alınması muvafık görülerek son fıkra bu 
dairede düzeltilmek suretile Hükümetin teklif 
ettiği ve bu kanundaki tadilâtı da ihtiva eden 
lâyihanın 23 ncü maddesi kabul olunmuştur. 

Üçüncü madde, Hükümetin 24 ncü maddesi 
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aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde, Maliye encümeninin mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci madde, kanun hükmünü icraya me
mur olan vekilleri beyan bu maddeye (Dahiliye) 
kelimesi ilâve edilmeştir. 

2731 sayılı kanunun tadiline dair lâyiha: 
Birinci madde: Hükümetin 25 uci madde

si aynen kabul edilmiştir. 
İkinci madde, halı ipliklerinin muafiyetine ta

allûk eden bu maddenin müzakeresi neticesinde 
dört metrik numaraya kadar Straygarn iplikle-
rile altı ingiliz numarasına kadar olan kaskam 
ve pamuk ipliklerinin ekseriyet itibarile halı ima
linde,kullanılmakta olduğu anlaşıldığından bu 
ipliklerin de muafiyet meyanma alınması muva
fık görülmüş ve madde ona göre değiştirilmiştir. 

Üçüncü madde, Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde, Maliye encümeninin mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci madde, kanun hükmünü icraya me
mur olan vekilleri gösteren bu maddeye kanunun 

aslında mevcud olan (Iktısad) kelimesi ilâve 
olunmuştur. 

Hükümetin teklif ettiği lâyiha üç lâyihaya 
ayrılarak yapılan tadillerle Umumî heyetin tas
vibine arzolunmak üzere Yükek Reiliğe sunulur. 

Beis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 
Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Konya 
B. Türel 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Seyhan 
D. Arıkoğlu 

Yozgad 
A. Sungur 

R. V. 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâziğ 
M. F. Altay 

İsparta 
B. Ünlü 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muğla 
H. Kitabçı 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Bursa 
N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 
M. öker 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trobzon 

Sırrı .Bay 
Yozgad 
S. tçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

472, 2395, 2729 ve 2731 sayılı 
kanunların bazı hükümklerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2395 sayılı ve 
22-111-1934 tarihli kazanç ver
gisi kanununun 3 ncü madde
sinin 19 ncu fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

19 - Devletler arasmda carî 
teamüllere ve hukuku düvel ka
idelerine göre sefirler, mümes
siller, ve konsoloslar ile mai
yetlerinde çalışan memur ve 
müstahdemler, Türkiyede resmî 
bir vazifeye memur edilen ve 
istihkakı kendisini istihdam eden' 
teşekkül bütçesinden ödenen 
ecnebi devlet, vilâyet ve be
lediye memur ve müstahdem
leri (Mütekabiliyet şartile ve 
bu sıfatlarından dolayı) 

MADDE 2 — Ayni kanunun 
4 ncü maddesinin 1 numaralı 
bendinin (D) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

D) Hususî ve adlî şirketlerde 
mükellef, şirketi idare eden 

şahısdrr. Şirketi idare eden şa
hıslar müteaddid olduğu takdir
de şirket muamelâtından dolayı 
tarholunacak verginin tama
mından, bunlarm her biri mü-
teselsilen mesuldür. 

İKTISAD ENCÜMENİNİN 
DEÖÎŞTİRİŞİ 

472, 2395, 2729 ve 2731 sayılı 
kanunların bazı hükümlerinin 
değiştirilmes i hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

MADDE 2 — Ayni kanunun 
4 ncü maddesinin 1 numaralı 
bendinin «D» fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

D - Hususî ve adi şirketler. 
de mükellef; şirketi idare eden 
şahıstır. Şirketi idare eden 
şahıslar müteaddid olduğu tak
dirde, şirket muamelâtından 
dolayı tarholunacak verginin 
tamamından bunların her biri 
müteselsilen mesuldür. 

Şirketin idaresi, şeriklerden 
gayri bir şahsa tevdi edilmiş 
ise vergi, yalnız şerik olanlar
dan yine müteselsil mesuliyet 
esasrna göre aranılır. 

Şirketi şeriklerden birisi ida-, 
re eylediği ve fakat bunun hak
kında yapılacak takibat kıs
men veya tamamen semeresiz 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİ

RİCİ 
472, 2395, 2729 ve 2731 sayılı 
kanunların bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 2 — İktısad encü
meninin 2 nci maddesi aynen 
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ADLİYE ENCÜMBNlNtN 
DEĞIŞTlRlŞÎ 

472, 2395, 2729 ve 2731 sayılı 
kanunların bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2395 sayılı ve 
22-111-1934 tarihli kazanç ver
gisi kanununun üçüncü madde
sinin 19 ncu fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

19 - A) Devletler arasında 
cari hukuku düvel kaideleri 
dahilinde sefirler, mümessiller 
ve konsoloslar ile maiyetlerinde 
çalışan memur ve müstahdem
ler, 

B) Türkiyede resmî bir vazi
feye memur edilen ve istihkakı 
kendisini istihdam eden teşek
kül bütçesinden ödenen Devlet, 
vilâyet veya belediye memur ve 
müstahdemlerinin maaş ve üc
retleri, 

(Her iki halde de mütekabili
yet şartile ve bu sıfatlarından 
dolayı) 

MADDE 2 — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

— 17 — 
MALİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTİRŞÎ 

2395 ve 2729 sayılı kanunların 
tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2395 sayılı ka
zanç vergisi kanununun 3 ncü 
maddesinin 19 ncu fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

19 - Ecnebi devletlerin Tür
kiyede bulunan elçi, maslahat
güzar konsoloslarile maiyetle
rinde çalışan memur ve müs
tahdemlerinin ve Türkiyede 
resmî bir vazifeye memur edi
len veya tahsil gören ve istih
kakları mensub oldukları Dev
let umumî bütçesinden veya 
hususî idare veya belediye 
bütçelerinden ödenen memur 
ve müstahdemlerle talebenin 
maaş, ücret ve tahsisatları. 

(Mütekabiliyet şartile ve bu 
sanatlarından dolayı), 

MADDE 2 — Aynı kanunun 
4 ncü maddesinin 1 numaralı 
bendinin (D) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

D) Hususî ve adi şirketlerle 
mükellef aşağıdaki şekilde ta
yin olunur. 

Şirketi idare eden şerikler 
müteaddid olduğu takdirde şir
ket muamelâtından dolayı tar-
holunacak verginin tamamın
dan bunların her biri mütesel-
silen mesuldür. 

Şirketi şeriklerden birisi ida
re ettiği ve bu şerik hakkında 
yapılacak takibat kısmen veya 
tamamen semeresiz kaldığı tak
dirde aranan mikdardan di
ğer şerikler mütesaviyen mes-
uldurlar. Ancak ceza zamları 
yalnız şirketi idare eden 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTÎRİŞİ 

2395 ve 2729 sayılı kanunlarm 
tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2395 sayılı ka
zanç vergisi kanununun 3 ncü 
maddesinin 19 ncu fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

19 - Ecnebi Devletlerin Tür
kiyede bulunan elçi, maslahat
güzar ve konsolosluklarile ma
iyetlerinde çalışan memur ve 
müstahdemlerinin ve Türkiye
de resmî bir vazifeye memur 
edilen veya tahsil gören ve is
tihkakları mensub oldukları 
Devlet umumî bütçesinden ve-

I ya hususî idare veya belediye 
bütçelerinden ödenen memur ve 
müstahdemlerle talebenin ma
aş, ücret ve tahsisatları. 

(Mütekabiliyet şartile ve bu 
sıfatlarından dolayı), 

MADDE 2 — Aynı kanunun 
4 ncü maddesinin 1 numaralı 
binin (D) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

D - Hususî ve adî şirketlerde 
mükellef, şirketi idare eden şa
hıstır. 

Şirketi idare eden şahıslar 
müteaddid olduğu takdirde şir
ket namına tarholunacak ver
gi ve cezaların tamamından 
bunların her biri müteselsilen 
mesuldürler. 

Şirketi şeriklerinden biri 
idare ettiği ve bu şerik 
hakkında yapılan takibat kıs
men veya tamamen -semere
siz kaldığı takdirde aranan 
mikdardan diğer şerikler müte
saviyen mesuldürler. Ancak ce
za zamları yalnız şirketi idare 



Hii, 

MADDE 3 — Ayni kanunun 
11 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Beyannamelerine bilanço ve 
kâr ve zarar hesabı raptetmek 
mecburiyetinde olan mükellef
ler, beyannamenin taalluk etti
ği hesab devresi içinde amortis
mana tâbi tuttukları kiymetler 
ile her birine tatbik ettikleri 
amortisman nisbetini.ve amorte 
ettikleri kiymet mikdarile ka
lanı müfredatlı olarak göstere
cek bir cedvel ile mezkûr hesab 
devresi de dahil olmak üzere, 
o tarihe kadar safi kârlarından 
ayırdıkları ihtiyat akçelerinin 
her seneye aid mikdarlarmı ay
rı, ayrı gösterecek diğer bir 
cedveli de raptetmek mecburi
yetindedirler. 

Hayat sigorta şirketleri, bu 
cedvellere ilâveten beyanname
nin taallûk ettiği hesab devre-
sile bundan evvelki devrelere 
aid riyazi ihtiyatların müfre
datlı listesini ve ayni devreler
de ecnebi reassürörlere terke-
dilen primlerin müfredatlı lis
tesini de beyannamelerine bağ
lamağa mecburdurlar. 

— 18 — 
lk. E. ' 

kaldığı takdirde diğer şerik 
veya şerikler vergiden mütesel-
silen mesul tutulurlar. 

rı. t. E 

MADDE 3 — Ayni kanunun 
6 nci maddesine aşağıdaki «4» 
numaralı fıkra eklenmiştir: 

4 - Yukarıki 1 ve 2 numara
lı fıkralarda yazılı şirket ve 
müesseselerin hakikî şahıslarla 
birleşerek kuracakları hususî 
veya adi şirketler 

MADDE 4 — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 3 — îktısad encü
meninin 3 ncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen 
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Ad. E. 

MADDE 3 — îktısad encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Mal. E. 
şirketten istenebilir. Şirke
tin idaresi şeriklerden gay
ri bir şahsa tevdi edilmiş 
ise vergi mükellefi bu şahıstır. 
Ancak bu şahıs hakkında yapı
lan takibat neticesinde alına
mayan vergi ve cezaları baliği 
şerik olanlardan mütesaviyen 
alınır. 

MADDE 3 — îktısad encü
meninin 3 ncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen. 

B. E. 
eden şerikten istenebilir. Şir
ketin idaresi, şerik olmıyan bir 
şahsa tevdi edildiği ve bu şa
hıs hakkında yapılan takibat 
kısmen veya tamamen semere 
vermediği takdirde vergi ve 
cezalar, şerik olanlardan müte
saviyen alınır. 

MADDE 3 — Iktisad encü
meninin 3 ncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Ayni kanunun 
11 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Beyannamelerine bilanço ve 
kâr ve zarar hesabı raptetmek 
mecburiyetinde olan mükellef
ler, beyannamenin taallûk etti
ği hesab devresi içinde amortis
mana tâbi tuttukları kıymetler 
ile her birine tatbik ettikleri 
amortisman nisbetini ve o dev
reye kadar amorti ettikleri kıy
met mikdarile o devrede amorti 
ettikleri mikdarı ve kalanı müf
redatlı olarak gösterecek bir 
cedvel ile mezkûr hesab devresi 
de dahil olmak üzere, o tarihe 
kadar safi kârlarından ayırdık
ları ihtiyat akçelereninin her se
neye aid mikdarlarmı ve bun
lardan vergisi verilmiş ve ve
rilmemiş olanlarını ayrı, ayn 
gösterecek diğer bir cedveli de 

raptetmek mecburiyetindedirler. 
Yukarıda yazılı amortisman 

ve ihtiyat akçesine aid cedvel-
lerin yerine, bu cedvellere derce-
dilecek malûmatı göstermek 
üzere hususî bir defter tutmak 
isteyen mükelleflerin bu taleb-
leri kabul olunur; bu takdirde 
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Hü. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

11 nci madde mucibince ve
rilecek bilançoların tanriminde 
aşağıdaki hükümlere riayet olu
nur. 

I. - Mevcudat ve matlubat 
kısmında, 

A) Bina, arazi, alât, edevat 
ve makineler, mobilya ve demir
baş eşya gibi maddî ve ihtira 
beratı ve diğer beratlar, (Es-
hamlı şirketlerde tesis ve taaz-
zuv masrafları) gibi gayrimad-
dî kıymetler maliyet bedeli üze
rinden yazılmak lâzımdır. Şir
ketlere aid bilûmum gayrimen-
kuller, teşebbüste kullanılmasa-
lar dahi bilançoya idhal olu
nur., t 

Binaların tevsii ve vapurla
rın tertibatmm tanzimi gibi ti
carî ve smaî teşebbüsün inkişa
fına yarayan, tesisat bedelle
ri taallûk ettikleri kıymetlere 
zammolunur. Bunların dışında 
kalan tamir ve idame masrafla
rı umumî masraflara geçirilir. 

B) Kasada veya cari hesab-
larda mevcud ecnebi paralan 
ve borsada kayidli esham ve 
tahvilât, ticarî yılm hitanımdan 
evvelki son borsa fiatı üzerin
den hesab olunur. Bu takdir
de fazla veya noksan kıymetler 
kâr ve zarar hesabma naklolun
mak lâzımdır. Borsada kayidli 
esham ve tahvilâttan her hangi 
birinin kıymetinde husule gelen 
tenezzülün muvazaalı olduğu-

Ik. E, Ö. İ. E. 

MADDE 5 — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin 
4 ncü maddesi aynen 
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Ad. E. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 
12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

11 nci madde mucibince veri
lecek bilançoların tanziminde 
aşağıdaki hükümlere riayet 
olunur. 

1 - Mevcudat ve matlubat 
kısmında: 

A) Bina, arazi, alât edevat 
ve makineler, mobilya ve de
mirbaş eşya gibi maddî; ihtira 
berati ve diğer beratlar (es-
hamlı şirketlerde tesis ve taaz-
zuv masrafları) gibi gayri mad
dî kıymetler maliyet bedeli 
üzerinden yazılmak lâzımdır. 

Sanayi ve ticarete mahsus 
binaların tevsii ve vapurların 
tertibatının tanzimi gibi ticarî 
ve sınaî teşebbüsün inkişafına 
yarayan tesisat bedelleri taal
lûk ettikleri kıymetlere zam-
molunur. Bunların dışında ka
lan tamir ve idame masrafları 
umumî masraflara geçirilir. 

B) Kasada veya carî hesab-
larda mevcud ecnebi paraları 
ve borsada kayıdlı esham ve 
tahvilât, ticarî yılın hitamın
dan evvelki son borsa fiyatı 
üzerinden hesab olunur. Bu 
takdirde fazla veya noksan kıy
metler kâr ve zarar hesabına 
naklolunmak lâzımdır. Borsa
da kayıdlı esham ve tahvilât
tan her hangi birinin kıymetin
de husule gelen tenezzülün 
muvazaalı olduğunu isbatı ha
linde bunların alış bedelleri 
bilançonun tanzimine esas itti-

- âl — 
Mal. E. 

MADDE 5 — Aynı kanunun 
12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

11 nci madde mucibince ve
rilecek plânçoların tanziminde 
aşağıdaki hükümlere riayet 
olunur. 

I - Mevcudat ve matlubat 
kısmında. 

A) Bina, arazi, alât, edevat ve 
mekineler, mobilye ve demir
baş eşya gibi maddî ve ihtira 
beratı ve diğer beratlar (es-
hamlı şirketlerde tesis ve taazu-
masrafları) gibi gayri maddi 
kıymetler maliyet bedeli üze
rinden yazılmak lâzımdır. Gay
ri menkuller nisbetinde kulla-
nılmasalar dahi bilançoya id-
hal olunur. Binaların tevsii ve 
vapurlarin tertibatının tanzimi 
gibi teşebbüsün inkişafına ya
rayan tesisat bedelleri taallûk 
ettikleri kıymetlere zam olu
nur. Bunların dışında kalan ta
mir ve idare masrafları umumî 
masraflara geçirilir. 

B) Kasada veya carî hesab-
larda mevcud ecnebi paraları 
ve borsada kayıdlı esham ve 
tahvilât, ticarî yılın hitamın
dan evvelki son borsa fiyatı 
üzerinden hesab olunur. Bu 
takdirde fazla veya noksan kıy
metler kâr ve zarar hesabına 
naklonulmak lâzımdır. Borsa
da kayıdlı esham ve tahvilât
tan her hangi birinin kıymetin
de husule gelen tenezzülün 
muvazaalı olduğunu isbatı ha
linde bunların alış bedelleri 
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B. E. 

kendilerinden ayrıca cedvel is
tenilmez. Beyannamelerine yu
karıda yazılı cedvelleri raptet-
meyenlerin veya defter tutmak 
talebinde bulunub da defter 
tutmayanların vergilerine % 50 
zam yapılır. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

11 nci madde mucibince ve
rilecek bilançoların tanziminde 
aşağıdaki hükümlere riayet olu
nur: 

1 - Mevcudat ve matlubat 
kısmında. 

A) Bina,, arazi, alât, edevat 
ve makinalar, mobilye ve de
mirbaş eşya gibi maddî ve ih
tira beratı ve diğer beratlar 
(eshamlı şirketlerde tesis ve 
taazzuv masrafları) gibi gay-
rimaddı kıymetler maliyet be
deli üzerinden yazılmak lâzım
dır. Şirketlere aid gayrimen-
kuller teşebbüste kullanılma-
salar dahi bilançoya idhal olu
nur. Binaların tevsii ve vapur
ların tertibatının tanzimi gibi 
teşebbüsün inkişafına yarayan 
tesisat bedelleri taallûk ettik
leri kıymetlere zammolunur. 
Bunların dışmda kalan tamir 
ve idame masrafları umumî 
masraflara geçirilir. 

B) Kasada veya cari hesab-
larda mevcud ecnebi paralan 
ve borsada kayidli esham ve 
tahvilât, ticarî yılm hitamın
dan evvelki son borsa fiati 
üzerinden hesab olunur. Bu 
takdirde fazla veya noksan 
kıymetler kâr ve zarar hesabı
na naklolunmak lâzımdır. Bor
sada kayidli esham ve tahvi
lâttan her hangi birinin kıy
metinde husule gelen tenezzü
lün muvazaalı olduğunun işba-



Hu. 
hun isbatı halinde bunlarm alış 
bedelleri bilançonun tanzimine 
esas ittihaz olunur. Borsada 
fiatı olmayan ecnebi paralarile 
borsada kayidli olmayan ecne
bi esham ve tahvilât alış be
delleri üzerinden kaydolunur. 

Tevdiat, kefalet akçeleri, te
mettü hissesine mahsuben veri
len para, gelecek yıllara aid 
olarak verilen kira ve sigorta 
masrafları gibi masrafların be
yannamenin taallûk ettiği tica
rî yıla aid olmayan kısmı temi
nat ve depozito akçeleri aynen 
kaydolunur. 

C) Matlubat senedleri, üze
rinde yazılı kıymetlerle geçiri
lir. Ecnebi parası üzerinden 
olan bu gibi senedlerle mevcud 
hesabı carî alacakları ticarî yı
lın hitamından evvelki son bor
sa fiyatları üzerinden kaydolu
nur. Arada fark varsa kâr ve 
zarar hesabına geçirilir. 

Matlub senedleri ve hesabı 
carî alacakları, borsada fiyatı 
olmayan ecnebi paraları üzerin
den müesses ise bunlarm kıy
meti, ecnebi parasmm borsa
dan bildirilecek kıymetine gö
re hesab olunur. Matlub sened-
lerinin bu suretle taayyün eden 
kıymetine göre ticarî yıl sonun
dan vade tarihine kadar olan 
müddet için hesablanacak mü-
teamel iskonto farkı bilançonun 
düyunat kısmında hususî bir 
hesabta gösterilebilir. 

Ç) Stok emtia, maliyet fiyatı 
üzerinden geçirilir. (Emtiada 
maliyet fiatı, mubayaa fiatma, 
o mal için mağaza ve depoya 
girinceye kadar ihtiyar edilen 
masrafların ilâvesile hâsıl olan 
fiyattır). 

Fabrika ve imalâthanelerde, 
imal edilen maddeler de maliyet 
fiyatı üzerinden yazılır (ima-

- 22-
Ik. E. a t E. 
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Ad. E. 
haz olunur. Borsada fiatı olma
yan ecnebi paraları ile borsada 
kayıdlı olmayan ecnebi esham 
ve tahvilât alış bedelleri üzerin
den kaydolunur. 

Tevdiat, kefalet akçeleri, te
mettü hissesine mahsuben veri
len para gelecek yıllara aid 
olarak verilen kira ve sigorta 
masrafları gibi masrafların be

yannamenin taallûk ettiği tica
rî yıla aid olmıyan kısmı, temi
nat ve depozito akçeleri aynen 
kaydolunur. 

C) Matlubat senedleri, üze
rinde yazılı kıymetlerile geçiri
lir. Ecnebi parası üzerinden 
olan bu gibi senedlerle mevcud 
hesabı carî alacakları ticarî yı
lın hitamından evvelki son bor
sa fiatları üzerinden kaydolu
nur. Arada fark varsa kâr ve 
zarar hesabına geçirilir. 

Matlub senedleri ve hesabı 
carî alacakları, borsada fiatı ol
mayan ecnebî paraları üzerin
den müesses ise bunların kıy
meti, ecnebî parasının borsadan 
bildirilecek kıymetine göre he-
sab olunur. Matlub senedlerinin 
bu suretle taayyün eden kıyme
tine göre ticarî yıl sonundan 
vâde tarihine kadar olan müd
det için hesablanacak müteamel 
iskonto farkı bilançonun düyu-
nat kısmında hususî bir hesabta 
gösterilebilir. 

Ç) Stok emtia, maliyet fiatı 
üzerinden geçirilir, (emtiada 
maliyet fiatı, mubayaa fiatma, 
o mal için mağaza ve depoya 
girinceye kadar ihtiyar edilen 
masrafların ilâvesile hâsıl olan 
fiattır.) 

Fabrika ve imalâthanelerde, 
imal edilen maddeler de mali
yet fiyatı üzerinden yazılır. 
(imalâtta maliyet fiyatı, ipti
daî maddelerin mubayaa fiyatı 
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bilançonun tanzimine esas itti
haz olunur. Eorsada fiyatı ol
mayan ecnebi paralarile borsa
da kayıdlı olmayan esham ve 
tahvilât alış bedelleri üzerinden 
kaydolunur. 

Tevdiat, kefalet akçeleri, te
mettü hissesine mahsuben veri
len para gelecek yıllara aid ola
rak verilen kira ve sigorta mas
rafları gibi masrafların beyan
namenin taallûk ettiği ticarî 
yıla aid olmayan kısmı, temi
nat ve depozito akçeleri aynen 
kaydolunur. 

C) Matlubat senedleri üzerin
de yazılı kıymetlerle geçirilir. 
Ecnebi parası üzerinden olan 
bu gibi senedlerle hesabı cari 
alacakları ticarî yılın hitamın
dan evvelki son borsa fiatları 
üzerinden kaydolunur. Arada 
fark varsa kâr ve zarar hesabı
na geçirilir. 

Borç senedleri ve hesabı cari 
alacakları borsada fiatı olma
yan ecnebi paraları üzeriden 
müesses ise bunların kıymeti, 
ecnebi parasmm borsadan bil
dirilecek kıymetine göre hesab 
olunur. Matlub senedlerinin bu 
suretle taayyün eden kıymetine 
göre ticarî yıl sonundan vade 
tarihine kadar olan müddet için 
hesablanacak müteamel iskonto 
farkı bilançonun düyunat kıs
mında hususî bir hesabda göste
rilebilir. 

Ç) Stok emtia maliyet fiatı 
üzerinden geçirilir. (Emtiada 
maliyet fiatı mubayaa fiatma, 
o mal için mağaza ve depoya 
girinceye kadar ihtiyar edilen 
masrafların ilâvesile hâsıl olan 
fiattır). 

Fabrika ve imalâthanelerde, 
imal edilen maddeler de mali
yet fiatı üzerinden yazılır. (İma
lâtta maliyet fiatı ibtidaî mad-
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i B. E. 
| ti halinde bunların alış bedel

leri bilançonun tanzimine esas 
ittihaz olunur. Borsada fiati 
olmayan ecnebi paralarile bor
sada kayidli olmayan esham ve 
tahvilât alış bedelleri üzerin
den kaydolunur. 

Tevdiat, kefalet akçeleri, te
mettü hissesine mahsuben veri
len para, gelecek yıllara aid 
olarak verilen kira ve sigorta 
masrafları gibi masrafların 
beyannamenin taallûk ettiği ti
carî yıla aid olmayan kısmı, 

I teğminat ve depozito akçeleri 
aynen kaydolunur. 

C) Alacak senedleri üzerin
de yazılı kıymetlerle geçirilir. 
Ecnebi parası üzerinden olan 
bu gibi senedlerle hesabı cari 
olacakları t:'0.arî yılm hitamm-

I dan evvelki son borsa fiatleri 
I üzerinden kaydolunur. Arada 
! fark varsa kâr ve zarar hesa-
ı bma geçirilir. 
i Alacak senedleri ve hesabı 
I cari alacakları borsada fiati 
!' olmayan ecnebi paraları üze

rinden müesses ise bunların 
I kıymeti, ecnebi parasmm bor-
I sadan bildirilecek kıymetine 

göre hesab olunur. Alacak se
nedlerinin bu suretle taayyün 
eden kıymetine göre ticarî yıl 
sonundan vade tarihine kadar 
olan müddet için hesablanacak 
müteamel iskonto farkı bilan
çonun düyunat kısmmda husu
sî bir hesabda gösterilebilir. 

D) Stok emtia maliyet fiatı 
üzerinden geçirilir. (Emtiada 
maliyet fiatı mubayaa fiatma, o 
mal için mağaza ve depoya gi
rinceye kadar ihtiyar edilen 
masrafların ilâvesile hâsıl olan 

I fiattır.) 
I Fabrika ve imalâthanelerde 
j imal edilen maddeler de mali-
I yet fiatı üzerinden yazılır. (îma-
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lâtta maliyet fiyatı, ibtidaî 
maddelerin mubayaa fiyatile 
nakliyat ve fabrikaya kadar 
olan sair masraflardan ve el işi 
ücretlerinden ve umumî mas
rafların o mala isabet eden kıs
mından ibarettir.) 

Münhasıran yangm, zelzele, 
seylâb gibi fevkalâde hâdiseler 
neticesi olarak kıymetleri aza
lan veya çürüyüb bozulan sigor
tasız mallar için, ekispertiz edil
mek şartile krymet azalması ka
bul edilir. Bu ekispertsiz mü
kellefin varidat dairesine mü
racaatı üzerine yapılır. Böyle 
bir müracaat vukuunda mahal
lin en büyük mülkiye âmiri ta
rafından, mahallî ticaret oda
sından yoksa belediyeden alı
nacak bir liste üzerinden üç 
eksper seçilir. Bu eksperler 
hesab mutahassısı kullanılan 
yerlerde bu mutahassıslarm ve 
bulunmayan mahallerde vari
dat müdür veya tahakkuk me
murlarının huzurile tedkikat 
yaparak raporlarını verirler. 
Bu heyetin kararları idare ve 
mükellef için katği olup aley
hine itiraz, temyiz ve idarî 
dava yollarına müracaat edile
mez. 

D) Meşkûk alacaklar, husu
sî bir hesabda gösterilir. (Bir 
alacağın ödenmesi lâzımgeldiği 
tarihten itibaren en az iki yıl 
geçmiş iken tahsil edilmemiş 
bulunması halinde bu alacak 
meşkûk sayılır. Bu gibi ala
caklardan gayri kabili tahsil 
olduğu tahakkuk eden kısmı 
tamamen kâr ve zarar hesabı
na zarar kaydedilebilir. Son
radan tahsil edilenler tahsil 
edildiği yılm kâr ve zarar hesa
bının kâr sütununa kaydedil
mek'lâzımdır.) 
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ile nakliyat ve fabrikaya ka
dar olan sair masraflardan ve 
el işi ücretlerinden ve umumî 
masrafların o mala isabet e-
den kısmından ibarettir). 

Münhasıran yangın, zelzele, 
seylâb gibi fevkalâde hâdiseler 
neticesi olarak kıymetleri aza
lan veya çürüyüb bozulan si
gortasız mallar için, ekispertiz 
edilmek şartile kıymet azal
ması kabul edilir. Bu ekisper
tiz mükellefin varidat daire
sine müracaatı üzerine yapılır. 
Böyle bir müracaat vukuunda 
mahallin en büyük mülkiye â-
miri tarafından, mahallî tica
ret odasından yoksa belediye
den alınacak bir liste üzerin
den üç eksper seçilir. Bu eks
perler hesab mutahassısı kulla
nılan yerlerde bu mutahassısla-
rın ve bulunmayan mahallerde 
varidat müdür veya tahakkuk 
rremurlarmm huzurile tedkikat 
yarnrak raporlarını verirler. 

Bu heyetin kararları idare 
ve mükellef için katği olub 
aleyhine itiraz, temyiz ve ida
rî dava yollarına müracaat edi
lemez. 

D) Meşkûk alacaklar, husu
sî bir hesabda gösterilir. (Bir 
alacağın ödenmesi lâzımgeldiği 
tarihden itibaren en az iki 
yıl geçmiş iken tahsil edilme
miş bulunması halinde bu ala
cak meşkûk sayılır. Bu gibi 
alacaklardan gayri kabili 
tahsil olduğu tahakkuk eden 
kısmı tamamen kâr ve zarar 
hesabına zarar kaydedilebilir. 
Sonradan tahsil edilenler tahsil 
edildiği yılın kâr ve zarar he
sabının kâr sütununa kayde
dilmek lâzımdır). 

11 - Düyunat kısmında : 
A) Sermaye hesabı bulunur. 
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delerin mubayaa fiatile nakli
yat ve fabrikaya kadar olan 
sair masraflardan ve el işi üc
retlerinden ve umumî masrafla
rın o mala isabet eden kısmın
dan ibarettir). 

Münhasıran yangın, zelzele, 
seylâb gibi fevkalâde hâdiseler 
neticesi olarak kıymetleri aza
lan veya çürüyüp bozulan si
gortasız mallar için ekispertiz 
edilmek şartile kıymet azalması 
kabul edilir. Bu ekispertiz mü
kellefin Varidat dairesine müra
caatı üzerine yapılır. Böyle bir 
müracaat vukuunda mahallin en 
büyük mülkiye âmiri tarafın
dan, mahallî ticaret odasından 
yoksa belediyeden alınacak bir 
liste üzerinden üç ekisper seçi
lir. Bu ekisperler hesab muta
hassısı kullanılan yerlerde bu 
mutahassısların ve bulunmayan 
mahallerde varidat müdür veya 
tahakkuk memurlarının huzu
rile tedkikat yaparak raporları
nı verirler. Bu heyetin kararla
rı idare ve mükellef için katği 
olup, aleyhine itiraz, temyiz ve 
idarî dava yollarına müraaat 
edilemez. 

D) Meşkûk alacaklar, husu
sî bir hesabda gösterilir. (Bir 
alacağın ödenmesi lâzımgeldi
ği tarihten itibaren en az iki 
yıl geçmiş iken tahsil edilme
miş bulunması halinde bu ala
cak meşkûk sayılır. Bu gibi 
alacaklardan gayrikabili tahsil 
olduğu tahakkuk eden kısmı 
tamamen kâr ve zarar hesabı
na zarar kaydedilebilir. Son
radan tahsil edilenler tahsil 
edildiği yılın kâr ve zarar he
sabının kâr sütununa kaydedil
mek lâzımdır.) 

11 - Düyunat kısmında : 
A) Sermaye hesabı bulunur. 

B. E. 

lâtta maliyet fiatı ibtidaî mad
delerin mubayaa fiatile nakli
yat ve fabrikaya kadar olan 
sair masraflardan ve el işi ücret
lerinden ve umumî masrafların 
o mala isabet eden kısmından 
ibarettir). 

Münhasıran yangın, zelzele, 
seylâb gibi fevkalâde hâdiseler 
neticesi olarak kıymetleri aza
lan veya çürüyüp bozulan si
gortasız mallar için ekspertiz 
yapılmak şartile kıymet azal
ması kabul edilir. Bu ekspertiz 
mükellefin varidat dairesine 
müracaatı üzerine yapılır. Böy
le bir müracaat vukuunda ma
hallin en büyük mülkiye âmiri 
tarafından, mahallî ticaret oda
sından yoksa belediyeden alına
cak bir liste üzerinden üç eksper 
seçilir. Bu eksperler hesab mu
tahassısı kullanılan yerlerde bu 
mutahassıslarm ve bulunmayan 
mahallerde varidat müdür veya 
tahakkuk memurlarının huzuri
le tedkikat yaparak raporlarını 
verirler. Bu heyetin kararları 
idare ve mükellef için katği 
olup aleyhine itiraz, temyiz ve 
idarî dava yollarına müracaat 
edilemez. 

E) Meşkûk alacaklar, hususî 
bir hesabda gösterilir. (Bir ala
cağın ödenmesi lâzımgeldiği ta
rihten ve vadesi uzatılanlar da 
son vadenin hitamı tarihinden 
itibaren en az üç yıl geçmiş iken 
tahsil edilmemiş bulunması ha
linde bu alacak meşkûk sayılır. 
Bu gibi alacaklar kâr ve zarar 
hesabına zarar kaydedilebilir. 
Sonradan tahsil edilenler tahsil 
edildiği yılın kâr ve zarar he
sabının kâr sütununa kaydedil
mek lâzımdır). 

II - Düyunat kısmında : 
A) Sermaye hesabı bulunur. 

( S. Sayısı : 163 ) 
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II - Düyunat kısmmda: 
A) Sermaye hesabı bulunur. 

Sermaye ticaret siciline kayid-
li mikdardan noksan olamaz. 

Eshamlı şirketlerde sermaye, 
hisse senedleri bedellerinden 
tahsil edilmiş olan kısımdan 
Abarettir. 

B) Şirketlerin çıkardıkları 
tahvilât, üzerinde yazılı kıy
metlerle gösterilir. Bu tahvi
lât ticaret yılı içinde üzerinde 
yazılı kıymetlerden eksik veya 
fazla olarak itfa edilmiş olur
sa aradaki fark kâr ve zarar 
hesabına geçirilir. 

C) Kıymet mukabili olan bü
tün borç senedlerinin henüz 
ödenmeyenleri, üzerinde yazı
lı kıymetlerile gösterilir. Ec
nebi parası üzerinden olan bu 
gibi senedlerle mevcud hesabı 
cari borçları, ticarî yılın hi
tamından evvelki son borsa fi-
atleri üzerinden kaydolunur ve 
arada fark varsa kâr ve zarar 
hesabına geçirilir. Borsada fi-
ati olmayan ecnebi paraları 
üzerinden müesses matlub se-
nedlerile hesabı cari borçları, 
ecnebi parasmm borsadan bildi
rilecek kiymetine göre hesab-
lanır. 

Ç) Tescil edilmiş sermayenin 
(Şirketlerde tediye edilmiş ser
mayenin) dörtte birine baliğ 
oluncaya kadar safî kârdan % 
5 ihtiyat akçesi ayrılabilir. 

İmtiyazlı şirketlerce mukave
lenamelerinde yazılı had dahi
linde ayrılacak ihtiyat akçesi 
kabul olunur. Şukadar ki, ih
tiyat akçeleri yekûnu tediye 
edilmiş sermayenin dörtte bi
rini geçerse fazlası kâra ilâve 
olunur. 2999 sayılı bankalar ka
nununun 31 nci maddesine tev
fikan kanunî ihtiyatlarından 
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Sermaye ticaret sicilline ka-
yldlı mikdardan noksan ola
maz. 

Eshamlı şirketlerde sermaye, 
hisse senedleri bedellerinden 
tahsil edilmiş olan kısımdan 
ibarettir. 

B) Şirketlerin çıkardıkları 
tahvilât, üzerinde yazılı kıymet
lerle gösterilir. Bu tahvilât ti
caret yılı içinde üzerinde ya
zılı kıymetlerden eksik veya 
fazla olarak itfa edilmiş olursa 
aradaki fark kâr ve zarar hesa
bına geçirilir. 

C) Kıymet mukabili olan bü
tün borç senedlerinin henüz 
ödenmeyenleri, üzerinde yazılı 
kıymetlerile gösterilir. Ecnebi 
parası üzerinden olan bu gibi 
senedlerle mevcud hesabı cari 
borçları, ticari, yılın hitamından 
evvelki son borsa fiatlan üze
rinden kaydolunur, ve arada 
fark varsa kâr ve zarar hesabı
na geçirilir. Borsada fiatı ol
mayan ecnebi paraları üzerin
den müesses borç senedlerile 
hesabı cari borçları, ecnebi pa
rasının borsadan bildirilecek 
kıymetine göre hesablanır. 

Ç) Tescil edilmiş sermayenin 
(şirketlerde tediye edilmiş ser
mayenin) dörtte birine baliğ 
oluncaya kadar safi kârdan 
% 5 ihtiyat akçesi ayrılabilir. 

İmtiyazlı şirketlerce mukave
lenamelerinde yazılı had dahi
linde ayrılacak ihtiyat akçesi 
kabul olunur. Şu kadar ki ih
tiyat akçeleri yekûnu tediye 
edilmiş sermayenin dörtte biri
ni geçerse fazlası kâra ilâve olu
nur. 2999 sayılı bankalar ka
nununun 31 nci maddesine tev
fikan kanunî ihtiyatlarından 
maada bankaların safi kârların
dan ayıracakları % 5 1er, bilân-

Mal. E. 
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Sermaye ticaret siciline kayid-
lı mikdardan noksan olamaz. 

Eshamlı şirketlerde sermaye, 
hisse senedleri bedellerinden 
tahsil edilmiş olan kısımdan 

ibarettir. 
B) Şirketlerin çıkardıkları 

tahvilât, üzerinde yazılı kiy 
metlerle gösterilir. Bu tahvi
lât ticaret yılı içinde üzerinde 

en eksik ve-
itfa edilmiş 

yazılı kiymetlerdjı 
ya fazla olarak 
olursa aradaki faıjk kâr ve za 
rar hesabına geçirilir. 

C) Hakikî bir borca tekabül 
eden bütün borç senedlerinin 
henüz ödenmeyenleri, üzerinde 
yazılı kiymetlerle 
Ecnebi parası üzerinden olan 
bu gibi senedlerle 
sabi cari borçlar! 
hitamından evvelki son borsa 
fiatlan üzerinden kaydolunur. 
Ve arada fark varsa kâr ve za-
ratr hesabına geçirilir. Borsa
da fiatı olmayan ecnebi pa
raları üzerinden müesses mat-
lub senedleri ile 
borçları ecnebi parasının 
sadan bildirilecek 
göre hesablanır. 

Ç) Tescil edilmifc sermayenin 
(Şirketlerde tediye edilmiş 
sermayenin) dörttb birine ba 
liğ oluncaya kadar 
yüzde beş ihtiyat 
Iabilir. 

İmtiyazlı şirketlerce 
velenamelerinde yazılı had da 
hilinde ayrılacak ijhtiyat akça 
sı kabul olunur. 
ihtiyat akçaları yekûnu tediye 
edilmiş sermayenin dörtte biri 
ni geçerse fazlası 
olunur. 2999 sayılı bankalar ka 
nununun 31 nci maddesine tev 
fikan kanunî ihtiyatlarından 
maada bankaların safî kârla-

( S. Sayısı 

gösterilir. 

mevcud he-
ticarî yılın 

hesabı carı 
bor-

kiymetlerine 

safî kârdan 
akçası ayrı-

muka-

B. E. 

Sermaye ticaret sicilline kayidli 
mikdardan noksan olamaz. 

Eshamlı şirketlerde sermaye, 
hisse senedleri bedellerinden 
tahsil edilmiş olan kısımdan 
ibarettir. 

B) Şirketlerin çıkardıkları 
tahvilât üzerinde yazılı kıymet
lerle gösterilir. Bu tahvilât 
ticaret yılı içinde üzerin

de yazılı kıymetlerden eksik 
veya fazla olarak itfa edilmiş 
olursa aradaki fark kâr ve za
rar hesabına geçirilir. 

C) Hakikî bir borca tekabül 
eden bütün borç senedlerinin 
henüz ödenmeyenleri, üzerinde 
yazılı kıymetlerle gösterilir; 
Ecnebi parası üzerinden olan 
bu gibi senedlerle mevcud hesa
bı cari borçları ticarî yılın hi
tamından evvelki son borsa fi
atlan üzerinden kaydolunur ve 
arada fark varsa kâr ve zarar 
hesabına geçirilir. Borsada fia
tı olmayan ecnebi paraları üze
rinden müesses borç senedleri 
ile hesabı cari borçları ecnebi 
parasının borsadan bildirile
cek kıymetlerine göre hesabla
nır. 

D) Tescil edilmiş sermayenin, 
(Şirketlerde tediye edilmiş ser
mayenin) dörtte birine baliğ 
oluncaya kadar safi kârdan % 5 
ihtiyat akçesi ayrılabilir. 

İmtiyazlı şirketlerce muka
velenamelerinde yazılı had dahi
linde ayrılacak ihtiyat akçesi ka
bul olunur. Şu kadar ki, ihtiyat 
akçeleri yekûnu tediye edil
miş sermayenin dörtte birini 
geçerse fazlası kâra ilâve olu
nur. 2999 sayılı bankalar ka
nununun 31 nci maddesine 
tevfikan kanunî ihtiyatlann-
dan maada bankaların safi kâr
larından ayıracakları % 5 1er, 

163) 
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maada, bankaların safî kârlarm 
dan ayıracakları % 5 1er, bilan
çonun düyunat kısmma geçi
rilebilir. 

D) Tesviyesi derdest tazmi
nat karşılığı haşaratı mualla-
kaya mahsus ihtiyat akçesüe 
muhataratı cariyeye mahsus 
ihtiyat akçesi (Hayat sigorta
larında riyazi ihtiyat), 

(Cümlesi ertesi sene karma 
aynen nakledilmek ve muhata
ratı cariye ihtiyatları için ay
rılacak mebaliğ nakliyat sigor
talarında, beyannamenin taalluk 
ettiği hesab devresi içinde alı
nan primlerin en çok % 25 sini 
ve diğer sigortalarda 33,5 nu 
geçmemek şarttır). 

*m~- ( S. Sayısı : 163 ) 
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çonun düyunat kısmına geçiri
lebilir. 

D) Tesviyesi derdest tazmi
nat karşılığı haşaratı muallâ-
kaya mahsus ihtiyat akçesile 
muhataratı cariyeye mahsus 
ihtiyat akçesi (hayat sigortala
rında riyazi ihtiyat). 

(Cümlesi ertesi sene kârına 
aynen nakledilmek ve muhata
ratı cariye ihtiyatları için ayrı
lacak mebaliğ nakliyat sigorta
larında, beyannamenin taallûk 
ettiği hesab devresi içinde alı
nan primlerin en çok % 25 ni 
ve diğer sigortalarda % 33,5 
nu geçmemek şarttır). 

- â ö -
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rmdan ayıracakları % 5 1er, 
plânçonun düyunat kısmına ge
çirilebilir. 

D) Tesviyesi derdest tazmi
nat karşılığı haşaratı mualla-
kaya mahsus ihtiyat akçesile 
muhataratı cariyeye mahsus 

ihtiyat akçası (Hayat sigortala
rında riyazi ihtiyat). 

(Cümlesi ertesi sene kârına 
aynen nakledilmek ve muhata
ratı cariye ihtiyatları için ay
rılacak mebaliğ nakliyat sigor
talarında, beyannamenin taal
lûk ettiği hesab devresi içinde 
alınan primlerin en çok % yir
mi beşini ve diğer sigortalarda 
% 33,5 nu geçmemek şarttır). 

E - Ticarî ve sınaî vasıtala
rın maliyet kıymetlerinden 
aşağıda yazılı nisbetleri aşma
mak üzere yapılan amortisman
lar. 

Binalarda % 2, fabrika bina
larında % 6, makineler, alât 
ve edevat, havaî nakil tesisatı, 
vagon, vagonet, lokomotif ve 
demiryollarında, dekovillerle 
denizaltı ve havaî kablolarda 
% 8, deniz nakliye vasıtaların
dan «300» tondan yukarı olan
larda % 5, 300 ton ve bundan 
aşağı olanlarda % 10, demirbaş 
eşya ve mobilyelerde % 10, es
ham şirketlerinin umumî he
yet kararile kabul olunan ta-
azzu masraflarında % 20, oto
mobil, otobüs, kamoyn, kamyo
net, araba ve hayvanlarda % 
25 nisbetlerinde sinema filimle-
rinde birinci sene mubayaa ve
ya icar bedelinin % 50 si, ikin
ci sene için % 25 i, üçüncü se
ne için % 15 i ve müteakib 
sene için % 10 nisbetinde amor
tisman (dört seneden evvel ba
yiine iadesi meşrut filimlerin 
iade edileceği seneye aid amor-
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bilançonun düyunat kısmına 
geçirilebilir. 

E) Tesviyesi derdest tazmi
nat karşılığı olan haşaratı mu-
allakaya mahsus ihtiyat akçe
sile muhataratı cariyeye mah
sus ihtiyat akçesi (hayat si
gortalarında riyazi ihtiyat). 

(Cümlesi ertesi sene kârına 
aynen nakledilmek ve muha
taratı cariye ihtiyatları için ay
rılacak mebaliğ nakliyat sigor
talarında beyannamenin taal
lûk ettiği hesab devresi için
de alınan primlerin en çok % 
25 ini ve diğer sigortalarda % 
33,5 unu geçmemek ve bütün 
ihtiyatların sureti hesab ve tef
riki sigorta şirketlerinin mura
kabesi hakkındaki kanun hü
kümlerine tevfikan tutulması 
mecburî olan defter ve vesi
kalarla tevsik edilmek şarttır). 

F) Ticarî ve sınaî vasıtala
rın maliyet kıymetlerinden aşa
ğıda yazılı nisbetleri aşmamak 
üzere yapılan amortismanlar: 

Binalarda %2, fabrika bina
larında % 6, makineler, alât 
ve edevat, havaî nakil tesisa
tı, vagon, vagonet, lokomotif 
ve demiryollarında, dekoviller
le denizaltı ve havaî kablolar
da % 8, deniz nakliye vasıta
larından (300) tondan yukarı 
olanlarda % 5, 300 ton ve 
bundan aşağı olanlarda % 10, 
demirbaş eşya ve mobilyalarda 
% 10, eshamlı şirketlerin umu
mî heyet kararile kabul olu
nan taazzuv masraflarında % 
20, otomobil, otobüs, kamyon, 
kamyonet, araba ve hayvan
larda % 25 nisbetlerind, sine
ma filimlerinde birinci sene 
mubayaa veya icar bedelinin 
% 50 si, ikinci sene için % 
25 i, üçüncü sene için % 15 i 
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MADDE 5 — Ayni kanunun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Kâr ve zarar hesabma aid 
cedvelin tanziminde: 

I) İşletmeden mütevellid gay
ri safî karlarla bilançoda gös
terilen gayrimenkul mallardan 
alman irad, senedat cüzdanın
da mevcud ticarî senedlerin, es
ham ve tahvilâtın (Türkiye 
Cumhuriyeti Hazine bono ve 
tahvilleri faizleri hariç) ve he
sabı carilerin getirdiği faiz ve 
temettüler, müessesenin işti
gal ettiği işler haricinde işti
rak edilen diğer ticarî işlerden 

MADDE 6 — Ayni kanunun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Kâr ve zarar hesabma aid 
cedvelin tanziminde : 

1) işletmeden mütevellid gay
ri safi kârlarla bilançoda gös
terilen gayri menkul mallardan 
alman irad, senedat cüzdanında 
mevcud ticarî senedlerin, es
ham ve tahvilâtın (Türkiye 
Cumhuriyeti Hazine bono ve 
tahvilleri faizleri hariç) ve he
sabı carilerin getirdiği faiz ve 
temettüler, müessesenin iştigal 
ettiği işler haricinde iştirak 
edilen diğer ticarî işlerden alı-

MADDE 6 —- Ayni kanunun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Kâr ve zarar hesabma aid 
cedvelin tanziminde : 

I - işletmeden mütevellid gay
ri safi kârlarla bilançoda gös
terilen gayrimenkul mallardan 
alman irad, senedat cüzdanın
da mevcud ticarî senedlerin, es
ham ve tahvilâtın (Türkiye 
Cumhuriyeti Hazine bono ve 
tahvilleri faizleri hariç) ve hc 
sabi carilerin getirdiği faiz ve 
temettüler, müessesenin iştigal 
ettiği işler haricinde iştirak 
edilen diğer ticarî işlerden alı-
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MADDE 6 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin altıncı 
maddesi aynen 
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tisman mikdarı o filim için mü
kellef tarafından daha evvel ya
pılan amortismanlar baliği ile 
mubayaa veya icar bedeli ara
sında kalan farktır.) (imtiyaz
lı anonim şirketlerde tesisat ile 
yenileme akçelerinin imtiyaz 
müddetinin sonunda bedelsiz 
olarak Devlete veya Devletçe 
tensib olunan bir teşekküle ve
ya belediyeye nıikali imtiyaz-
namesi icabından bulunduğu ve 
imtiyaz veya esas mukavelena
mesinde sermayenin itfası için 
senelik muayyen bir mikdar ay
rılması gösterilmiş olduğu tak
dirde bu dahi kabul olunur). 

B. E. «sn 

MADDE 6 — Ayni kanunun 
13 ncü madesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 
Kâr ve zarar hesabına aid ced-

velin tanziminde: 
1 - İşletmeden mütevellid gay-

risafi kârlarla bilançoda göste
rilen gayrimenkul mallardan 
alman irad, senedat cüzdanında 
mevcud ticarî senedlerin, esham 
ve tahvilâtın (Türkiye Cumhu
riyeti Hazine bono ve tahvilleri 
faizleri hariç) ve hesabı carile
rin getirdiği faiz ve temettüler, 
müessesenin iştigal ettiği işler 
haricinde iştirak edilen diğer ti 
carî işlerden a1 man kazançlar 

ve müteakib sene için % 10 
nisbetinde (dört seneden evvel 
bayiine iadesi meşrut filimle-
rin iade edileceği seneye aid 
amortisman mikdarı o filim için 
mükellef tarafından daha ev
vel yapılan amortismanlar ba
liği ile mubayaa veya icar be
deli arasında kalan farktır.) 
(imtiyazlı anonim şirketlerde 
tesisat ile yenileme akçelerinin 
imtiyaz v müddetinin sonunda 
bedelsiz olarak Devlete veya 
Devletçe tensib olunan bir te
şekküle veya belediyeye inti
kali imtiyaznamesi icabından 
bulunduğu ve imtiyaz veya esas 
mukavelenamesinde sermayesi
nin itfası için senelik muayyen 
bir mikdar ayrılması gösteril
miş olduğu takdirde bu dahi 
kabul olunur.) Teşebbüste kul-
lanılmasalar dahi bilançoya ge
çirilmesi lâzımgelen binalar 
için yukarıda yazılı mikdarlan 
aşmamak üzere ayrılacak amor
tisman kabul olunur. Bilanço
nun matlubat kısmında mün-
deriç olmayan kıymetler için 
amortisman gösterilemez. 

MADDE 6 — Aynı kanunun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Kâr ve zarar hesabına aid 
cedvelin tanziminde: 

1 - işletmeden mütevellid 
gayri safi kârlarla bilançoda 
gösterilen gayri menkul mal
lardan alınan irad, senedat cüz
danında mevcud ticarî sened
lerin, esham ve tahvilâtın (Tür
kiye Cumhuriyeti Hazine boıjo 
ve tahvilleri faizleri hariç) ve 
hesabı carilerin getirdiği faiz 
ve temettüler, müessesenin işti
gal ettiği işleri haricinde işti
rak edilen diğer tiacrî işler-
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alman kazançlar ve diğer bilû
mum kazançlar kâr hesabına 
geçirilir. 

II - Aşağıda yazılı masraflar 
zarar sütununa geçirilebilir: 

A) İşletme masrafları, maaş, 
ücret ve huzur hakları (safi 
kârdan idare meclisi reisi ve 
azalarile memurlara verilen te
mettü ikramiyeleri hariç) kira
lar, muhabere, reklâm, tamir 
ve sigorta masrafları ve borç 
faizleri ve bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve ruhsat tes
keresi harcından maada teşeb
büs namma tarh ve tahsil edil
miş bilûmum vasıtasız vergiler. 
müessesenin idamesi için yapı
lan sair umumî masrafla?. 

Teşebbüste kullanılan bina
lar, mükellefin malı olduğu 
takdirde, icar yerine vergisi 
ile amortismanı konulur. An
cak bu binaların bilançoda ka-
yidli olması şarttır. Bina bi
lançoda kayidli bulunmadığı 
takdirde vergi ve amortisman 
kabul edilmez. 

Mükellef kendine aid bina
nın bir kısmını iş ve teşebbüsü
ne tahsis etmiş ise bu bina bi 
lânçoda gösterilmez, ve bu bi
na için vergi ve amortisman 
ve tamir ve idame masrafı ka
bul olunmaz, mükellefin bv. 
suretle iş ve teşebbüsüne tah
sis ettiği kısım için, binanın 
gayrisafi iradından bu kısma 
isabet eden mikdarı geçmeye
cek mikdarda kira bedelinin 
masraf olarak kaydi caizdir. 
Gayrisafi irad ayrılmamış ise 
1'/ nci madde hükmü dairesin
de tefrik ettirilir. 

Teşebbüste kullanılmasa dahi 
bilançoda gösterilmesi lâzım-
gelen binalar için vergi ve 
amortisman ve tamir ve idame 
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nan kazançlar ve diğer bilû
mum kazançlar kâr hesabına 
geçirilir. 

II. - Aşağıda yazılı masraf
lar zarar sütununa geçirile
bilir : 

A) İşletme masrafları, maaş, 
ücret ve huzur hakları (Safi 
kârdan idare meclisi reisi ve 
azalarile memurlara verilen te
mettü ikramiyeleri hariç) kira
lar, muhabere, reklâm, tamir ve 
sigorta masrafları ve borç faiz-
leri ve bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve ruhsat tezke. 
resi harcından maada teşebbüs 
namma tarh ve tahsil edilmiş 
bilûmum vasıtasız vergiler, mü
essesenin idamesi için yapılan 
sair umumî masraflar, 

Teşebbüste kullanılan binar 
lar, mükellefin malı olduğu tak
dirde, icar yerine vergisi ile 
amortismanı konulur. Ancak 
bu binalarm bilançoda kayidli 
olması şarttır. Bina bilançoda 
kayidli bulunmadığı takdirde 
vergi ve amortisman kabul 
edilmez. 

Mükellef kendine aid bina
nın bir kısmmı iş ve teşebbüsü
ne tahsis etmiş ise bu bina bi
lançoda gösterilmez, ve bu bi
na için vergi ve amortisman ve 
tamir ve idame masrafı kabul 
olunmaz, mükellefin bu suretle 
iş ve teşebbüsüne tahsis ettiği 
kısım için, binanın gayri safi 
iradmdan bu kısma isabet eden 
mikdarı geçmeyecek mikdarda 
kira bedelinin masraf olarak 
kaydi caizdir. Gayri safi irad 
ayrılmamış ise 17 nci madde 
hükmü dairesinde tefrik etti
rilir. 

Teşebbüste kullanılmasa dâ
hi bilançoda gösterilmesi lâzım-
gelen binalar için vergi ve 

G. t. E. 

nan kazançlar ve diğer bilû
mum kazançlar kâr hesabma 
geçirilir . 

II - Aşağıda yazılı masraflar 
zarar sütununa geçirilebilir : 

A) İşletme masrafları, maaş, 
ücret ve huzur haklan (safi 
kârdan idare meclisi reisi ve 
azalarile memurlara verilen te
mettü ikramiyeleri hariç) kira
lar, muhabere, reklâm, tamir 
ve sigorta masrafları ve borç 
faizleri ve bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve ruhsat tez
keresi harcından maada teşeb
büs namına tarh ve tahsil edil
miş bilûmum vasıtasız vergi-
"n*, müessesenin idamesi için 
yapılan sair umumî masraflar. 

Teşebbüste kullanılan bina
lar, mükellefin malı olduğu 
takdirde, icar yerine vergisi 
ile amortismanı konulur. An
cak bu binaların bilançoda ka
yidli olması şarttır. Bina bi
lançoda 'kayidli bulunmadığı 
takdirde vergi ve amortisman 
kabul edilmez. 

Mükellef kendine aid bina
nın bir kısmını iş ve teşebbü
süne tahsis etmiş ise bu bina 
bilançoda gösterilmez ve bu bi
na için vergi ve amortisman ve 
tamir ve idame masrafı kabul 
olunmaz, mükellefin bu su
retle iş ve teşebbüsüne tahsis 
ettiği kısım için, binanın gay
risafi iradından bu kısma isa
bet eden mikdarı geçmeyecek 
mikdarda kira bedelinin mas
raf olarak kaydi caizdir. Gay
risafi irad ayrılmamış ise 17 
nci madde hükmü dairesinde 
tefrik ettirilir. 

Teşebbüste kullanılmasa da
hi bilançoda gösterilmesi lâ-
zmıgelen binalar için vergi ve 
amortisman ve tamir ve ida-
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ve diğer bilûmuui kazançlar kâr 
hesabma geçirilir. 

2 - Aşağıda yazılı masraflar 
zarar sütununa geçirilebilir: 

A) İşletme masrafları, maaş, 
ücret ve huzur hakları (safi 
kârdan idare meclisi reisi ve 
azalarile memurlara verilen te
mettü ikramiyeleri hariç) kira
lar muhabere, reklâm, tamir ve 
sigorta masrafları ve borç faiz
leri ve bu kanun mucibince alı
nacak vergi ve ruhsat tezkeresi 
harcından maada teşebbüs na-
mma tarh ve tahsil edilmiş bilû
mum vasıtasız vergiler, müesse
senin idamesi için yapılan sair 
umum masraflar. 

Teşebbüste kullanılan bina
lar, mükellefin malı olduğu tak
dirde, icar yerine vergisi konu
lur. Ancak bu binaların bilanço
da kayidli olması şarttır. Bina 
bilançoda kayidli bulunmadığı 
takdirde vergi kabul edilmez. 

Mükellef kendine aid binanın 
bir kısmını iş ve teşebbüsüne 
tahsis etmiş ise bu bina bilan
çoda gösterilmez ve bu bina 
için vergi ve tamir ve idame 
masrafı kabul olunmaz. Mükel
lefin bu suretle iş ve teşebbü
süne tahsis ettiği kısım için 
binanın gayri safi iradından 
bu kısma isabet eden mikdarı 
geçmeyecek mikdarda kira be
delinin masraf olarak kay di 
caizdir. Gayri safi irad ayrıl
mamış ise 17 nci madde hükmü 
dairesinde tefrik ettirilir. 

Teşebbüste kullanılmazsa da
hi bilançoda gösterilmesi lâzım-
gelen binalar için vergi ve ta
mir ve idame masrafı kabul 
olunur. 

Sermaye için faiz kabul edil
meyeceği gibi, kollektif şerik
lerin ve komandid şirketlerde 
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den alman kazançlar ve diğer 
bilûmum kazançlar kâr hesabı
na geçirilir. 

2 - Aşağıda yazılı masraflar 
zarar sütununa geçirilebilir. 

A) işletme masrafları, ma
aş, ücret ve huzur hakları (safi 
kârdan idare meclisi reisi ve 
azalarile memurlara verilen ik
ramiyeler hariç), kiralar, mu
habere, reklâm, tamir ve si
gorta masrafları ve borç faiz
leri ve bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve ruhsat tez
keresi harcından maada teşeb
büs namına tarh ve tahsil edil
miş bilûmum vasıtasız vergiler, 
müessesenin idamesi için yapı
lan sair umumî masraflar. 

Teşebbüste kullanılan bina
lar, mükellefin malı olduğu 
takdirde icar yerine vergisi 
konulur, ancak bu binaların 
bilançoda kayidli olması şart
tır. Bina bilançoda kayidli 
bulunmadığı takdirde vergi ka
bul edilmez. 

Şirketlerden maada mükel
lefler kendilerine aid binanın 
bir kısmmı iş ve teşebbüsleri
ne tahsis etmiş iseler bu bina 
bilançoda gösterilmez ve bu bi
na için vergi ve tamir ve ida
me masrafı kabul olunmaz. 
Mükelleflerin bu suretle iş ve 
teşebbüslerine tahsis ettiği kı
sım için binanm gayrisafi ira
dından bu kısma isabet eden 
mikdarı geçmeyecek mikdarda 
kira bedelinin masraf olarak 
kaydi caizdir. Gayrisafi irad 
ayrılmamış ise 17 nci madde 
hükmü dairesinde tefrik edilir. 

Teşebbüste kullanılmasa dahi 
bilançoda gösterilmesi lâzımge-
len binalar için vergi ve tamir 
ve idame masrafı kabul olunur. 

Sermaye için faiz kabul edil-
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masrafı kabul olunur. 
Sermaye için faiz kabul edil-

miyeceği gibi, kollektif şirket
lerde şeriklerin ve komandit. 
şirketlerde komandite azaların 
ve bunların usul ve furuunun 
veya karı ve kaçanın, sair sı
naî ve ticarî tesebbüsatta karı 
veya koca ile bunların usul ve 
furuunun şirkete veya teşeb
büse ikraz edecekleri paralar 
sermaye sayılır. 

(Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin Türkiyede çalışan 
şubeleri için merkez tarafından 
istikraz edilecek mebaliğin fa
iz ve komisyonu, istikraz edi
len meblâğ nakden Türkiyeye 
idhal edilmiş olmak ve şubenin 
müseccel sermayesinin (banka
larda Türkiyeye tahsis edilmiş 
sermayenin) bir mislini aş
mamak ve senelik faiz mikdarı 
yüzde beşi, komisyon haddi de 
yüzde yarımı geçmemek şartile 
kabul edilir.) 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin Türkiyedeki şubele
rinin, merkezleri umumî mas
raflarına iştirak etmek üzere 
safî kârlarından hisse ayırmala
rı kabul okunmaz. Ancak mer
kez tarafından şube için ihtiyar 
edilmiş olan posta ve telgraf 
masrafları, matbua bedelleri 
şubenin teftişi zımnında mer
kezden gönderilen memurların 
seyahat ve ikamet masrafları, 
şube masarifinde kabul olu
nur. 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin türkiyedeki şubele
rinin merkezlerinden aldıkları 
avans veya krediler veya mer
kezce şube hesabına yapılan 
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amortisman ve tamir ve idame 
masrafı kabul olunur. 

Sermaye için faiz kabul edil-
miyeceği gibi, kollektif şirket
lerde şeriklerin ve komandit 
şirketlerde komandite azaların 
ve bunların usul ve furuunun 
veya karı ve kocanın, sair sı
naî ve ticarî tesebbüsatta karı 
veya koca ile bunların usul ve 
furuunun şirkete veya teşeb
büse ikraz edecekleri paralar 
sermaye sayılır. 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin Türkiyede çalışan 
şubeleri için merkez tarafın
dan istikraz edilecek mebaliğin 
faiz ve komisyonu, istikraz 
edilen meblâğ nakden Türkiye
ye idhal edilmiş olmak ve şu
benin müseccel sermayesin:'^ 
(Bankalarda Türkiyeye tahsis 
edilmiş sermayenin) iki mislini 
aşmamak ve senelik faiz mik
darı yüzde beşi, komisyon 
haddi de yüzde yarımı geçme 
mek şartile kabul edilir. 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin Tijrkiyedeki şube
lerinin, merkezleri umumî mas 
raflarına iştirak etmek üzere 
safi kârlarından hisse ayırma 
lan kabul olunmaz. Ancak 
merkez tarafmdan şube için 
ihtiyar edilmiş olan posta ve 
telgraf masrafları, matbua be 
deUeri, şubenin teftişi zımnın
da merkezden gönderilen me
murların seyahat ve ikamet 
masrafları, şube masarifinde 
kabul olunur. 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin Türkiyedeki şubele 
rinin merkezlerinden aldıkları 
avans veya krediler veya mer 

( S. Sayısı : 163 ) 
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me masrafı kabul olunur. 
Sormaye için faiz kabul edîl-

miyeceği gibi, kollektif şirket
lerde şeriklerin ve komandit 
şirketlerde komandite azaların 
ve bunların usul ve furuunun 
veya kan veya kocanın, sair 
smaî ve ticarî tesebbüsatta ka
rı veya koca ile bunlarm usul 
ve furuunun şirkete veya te
şebbüse ikraz edecekleri para
lar sermaye sayılır. 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin Türkiyede çalışan 
şubeleri' için merkez tarafından 
istikraz edilecek mebaliğin faiz 
ve komisyonu, istikraz edilen 
meblâğ nakden Türkiyeye id
hal edilmiş olmak ve şubenin 
müseccel sermayesinin (Ban
kalarda Türkiyeye tahsis edil
miş sermayenin) iki mislini 
aşmamak ve senelik faiz mik
darı yüzde beşi, komisyon 
haddi de yüzde yarımı geçme
mek şartile kabul edilir. 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin Türkiyedeki şubele
rinin, merkezleri umumî mas
raflarına iştirak etmek üzere 
safi kârlarından hisse ayırma
ları kabul olunmaz. Ancak 
merkez tarafmdan şube için 
ihtiyar edilmiş olan posta ve 
telgraf masrafları, matbua be
delleri, şubenin teftişi zımnın
da merkezden gönderilen me
murların seyahat ve ikamet 
masrafları şube masarifinde 
kabul olunur. 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mües
seselerin Türkiyedeki şubeleri
nin merkezlerinden aldıkları 
avans veya krediler veya mer
kezce şube hesabına yapılan 
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komandite azaların ve bunların 
usul ve furuunun veya karı ve
ya kocanın sair sınaî ve ticarî 

i teşebbüsatta karı veya koca ile 
I bunların usul ve furuun şirke-
I te veya teşebbüse ikraz ede

cekleri paralar sermaye sayı-
• h r . ' 

Ana merkezleri Türkiye hari
cinde bulunan şirket ve mües
seselerin Türkiyede çalışan şu
beleri için merkez tarafından 
istikraz edilecek mebaliğin faiz 
ve komisyonu, istikraz edilen 
meblâğ nakden Türkiyeye id-
hal edilmiş olmak ve şubenin 
müseccel sermayesinin (banka
larda Türkiyeye tahsis edilmiş 
sermayenin) iki mislini aşma-

I mak ve senelik faiz mikdarı 
% 5 i komisyon haddi de % ya-

I rımı geçmemek şartile kabul 
; edilir. 

Ana merkezleri Türkiye hari
cinde bulunan şirket ve mües
seselerin Türkiyedeki şubeleri
nin, merkezleri umumî masraf
larına iştirak etmek üzere safi 
kârlarından hisse ayırmaları 
kabul olunmaz. Ancak merkez 
tarafından şube için ihtiyar 

i edilmiş olan posta ve telgraf 
j masrafları matbua bedelleri şu-
\ benin teftişi zımnında merkez-
| den gönderilen memurların se-
| yahat ve ikamet masrafları şu-
[ be masarifinde kabul olunur. 

Ana merkezleri Türkiye hari
cinde bulunan şirket ve müesse
selerin Türkiyedeki şubelerinin 
merkezlerinden aldıkları avans 
veya krediler veya merkezce şu
be hesabına yapılan mubayaa ve 

|»satışlar için merkezlerine faiz 
veya komisyon vermeleri veya-

I hud ana merkezlerini zarurî 
kapatmak üzere kârlarından 

I hisse ayırmaları ve.bunları u-

I I i. E. 

meyeceği gibi, kollektif şirket
lerde şirketlerin ve komandit 
şirketlerde komandite azaların 
ve bunların usûl ve furuunun 
veya karı veya kocanın; sair 
sınaî ve ticarî teşebbüsatta ka
rı veya koca ile bunların usûl 
ve furuunun şirkete veya teşeb
büse ikraz edecekleri paralar 
sermaye sayılır. Hayat sigor
ta şirketlerinde riyazî ihtiyat
tan Türkiye Cumhuriyeti Dev
let tahvillerine yatırılan kısma 
aid faizler masraf meyanmda 
gösterilmez. 

Ana merkezleri Türkiye ha
ricinde bulunan şirket ve mü
esseselerin Türkiyede çalışan 
şubeleri için merkez tarafından 
istikraz edilecek mebaliğin fa
iz ve komisyonu, istikraz edilen 
meblâğ nakden Türkiyeye id-
hal edilmiş olmak ve şubenin 
müseccel sermayesinin (banka
larda Türkiyeye tahsis edilmiş 
sermayenin) iki mislini aşma
mak ve senelik faiz mikdarı 
yüzde beşi, komisyon haddi de 
yüzde yarımı geçmemek mezkûr 
şirketlerin ana merkezden olan 
alacakları için hesab edilen faiz 
ve komisyon mikdarlan da bu 
hadlerden aşağı olmamak şarti
le kabul edilir. 

Ana merkezleri Türkiye hari
cinde bulunan şirket ve mües
seselerin Türkiyedeki şubeleri
nin, merkezleri umumî masraf
larına iştirak etmek üzere safi 
kârlarından hisse ayırmaları ve 
bunu umumî masrafları arasm-

Ida göstermeleri kabul olunmaz. 
I Ancak merkez tarafından şube 
I için ihtiyar edilmiş, olan posta 
I ve telgraf masrafları, matbua 
i bedelleri, şubenin teftişi zım-
! nında merkezden gönderilen 

memurların seyahat ve ikamet 

( S. Sayısı : 163 ) 
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mubayaa ve satışlar için mer
kezlerine faiz veya komisyon 
vermeleri kabul olunmaz. 

Türkiye haricinde bulunan 
bir müessesenin kontrolü veya 
idaresi altında Türk kanunları
na göre teşekkül etmiş olan 
şirketler, kendilerini kontrol ve
ya idare eden müesseselerin 
şubesi hükmünde olub mer
kezleri Türkiye haricinde bu
lunan şubeler hakkındaki yuka
rıda yazılı hükümler aynen bu 
şirketler hakkında da caridir. 
Türkiyede teşekkül etmiş bir şir
ketin sermayesinin en az yarısı 
yahud şürekâ veya hissedarlar 
heyeti unıumiyesindeki reylerin 
mutlak ekseriyeti doğrudan 
doğruya veya mutavassıt şahıs
lar vasıtasile Türkiye haricinde 
bulunan bir şirket veya mü
esseseye aid olduğu veyahud 
şirket işleri hakkmda karar 
vermek salâhiyeti ayni suretle 

hariçteki şirket veya müesseseye 
aid bulunduğu takdirde, bu şir
ket veya müessese hariçteki mü
essesenin kontrol veya, ida
resi altında addolunur. Muta

vassıt şahıs tabiri, hariçteki şir
ket veya müessesenin idare sa
lâhiyetini haiz uzuvlarını; mü
dür, memur ve müstahdemleri
ni; bunların usul ve furuile 
karı veya kocalarını veya te
sis etmiş oldukları diğer şirket
leri ifade eder. 

B) Teşebbüs için yapılan se
yahat masrafları, 

C) İlâma veya borç ödemek
ten aciz vesikasına müstenid 
olan gayrikabili tahsil alacak
larla meşkûk alacaklardan 
gayri kabili tahsil olduğu ta
hakkuk edenler, 

Ç) Ticarî ve sınaî vasıtala
rın maliyet kıymetinden asa-

— 3C -
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kezce şube hesabına yapılan. 
mubayaa ve satışlar için mor- j 
kezlerine faiz veya komisyon ' 
vermeleri kabul olunmaz. | 

Türkiye haricinde bulunan 
bir müessesenin kontrolü veya 
idaresi altında Türk kanunla- ! 
rina göre teşekkül etmiş oları j 
şirketler, kendilerini kontrol I 
veya idare eden müesseselerin i 
şubesi hükmünde olup merkez- ! 
leri Türkiye haricinde bulunan 
şubeler hakkındaki yukarıda 
yazılı hükümler aynen bu sir
katler hakkında da caridir. 
Türkiyede teşekkül etmiş bir 
şirketin sermayesinin en az ya
rısı veyahud şürekâ veya his
sedarlar heyeti umumiyesincı > 
ki reylerin mutlak ekseriyeti 
doğrudan doğruya veya mutcı- j 
vassıt şahıslar vasıtasile Tür- • 
kiye haricinde bulunan bir şir- \ 
ket veya müesseseye aid oldu
ğu veyahud şirket işleri hali
kında karar vermek salâhiyeti 
ayni suretle hariçteki şirket ve
ya müesseseye aid bulunduğu 
takdirde, bu şirket veya mü
essese hariçteki müessesenin 
kontrol veya idaresi altında 
addolunur. Mutavassıt şahiF 
tabiri, hariçteki şirket veya 
müessesenin idare salâhiyetini 
haiz uzuvlarını; müdür, ma
mur ve müstahdemlerini; bun
ların usul ve furuile karı veya j 
kocalarını veya tesis etmiş el- ; 
dukları diğer şirketleri ifr/Io i 
eder. ' 

B) Teşebbüs için yapılan sc- ; 
yahat masrafları, 

C) İlâma veya borç ödemek
ten âciz vesikasına müstenid 
olan gayrikabili tahsil alacak
larla meşkûk alacaklardan gay
rikabili tahsil olduğu tahak
kuk edenler, 

( S. Sayısı : IfJ.'i ) 
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mubayaa ve satışlar için mer-
kezlerine faiz veya komisyon 
vermeleri veyahud ana mer
kezleri zararını ""kapatmak üze
re kârlarından hisse ayırmaları 
ve bunları umumî masrafları 
arasında göstermeleri kabul 
olunmaz. 

Türkiye haricinde bulunan 
bir müessesenin kontrolü veya 
idaresi altında Türk kanunla
rına göre teşekkül etmiş olan 
şirketler, kendilerini kontrol 
veya idare eden müesseselerin 
şubesi hükmünde olup merkez
leri Türkiye haricinde bulunan 
şubeler hakkındaki yukarıda 
yazılı hükümler aynen bu şir
ketler hakkında da caridir. 

Türkiyede teşekkül etmiş bir 
şirketin sermayesinin en az ya
nsı veyahud şürekâ veya his-
sodarlar heyeti umumiyesinde-
ki reylerin mutlak ekseriyeti 
doğrudan doğruya veya muta
vassıt şahıslar vasıtasile Türki
ye haricinde bulunan bir şir
ket veya müesseseye aid oldu
ğu veyahud şirket işleri hak
kında karar vermek salâhiyeti 
ayni suretle hariçteki şirket 
veya müesseseye aid bulundu
ğu takdirde, bu şirket veya 
müessese hariçteki müessesenin 
kontrol veya idaresi altmd?, 
addolunul-. Mutavassıt şahıs 
tabiri, hariçteki şirket veya 
müessesenin idare salâhiyetini 
haiz uzuvlarını; müdür, me
mur ve müstahdemlerini; bun
ların usul ve furuile karı veya 
Localarını veya tesis etmiş ol
dukları diğer şirketleri ifade 
eder. 

B) Teşebbüs için yapılan se
yahat masrafları, 

C) İlâma vyea borç ödemek
ten âciz vesikasını müstenid 
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mumî masrafları arasmda gös
termeleri kabul olunmaz. 

Türkiye haricinde bulunan 
bir müessesenin kontrolü veya 
idaresi altında Türk kanunları
na göre teşekkül etmiş olan şir
ketler, kendilerini kontrol veya 
idare eden müesseselerin şube
si hükmünde olub merkezleri 
Türkiye haricinde bulunan şu
beler hakkındaki yukarıda ya
zılı hükümler aynen bu şirket
ler hakkında da caridir. 

TürMyede teşekkül etmiş bir 
şirketin sermayesinin en az ya
nsı veyahud şürekâ veya hisse
darlar heyeti umumiyesindeki 
reylerin mutlak ekseriyeti doğ
rudan doğruya veya mutavassıt 
şahıslar vasıtasile Türkiye hari
cinde bulunan bir şirket veya 
müesseseye aid olduğu veyahud 
şirket işleri hakkında karar ver
mek salâhiyeti ayni suretle ha
riçteki şirket veya müesseseye 
aid bulunduğu takdirde, bu şir
ket veya müessese haricin
deki müessesenin kontrol ve
ya idaresi altmda addolu
nur. Mutavassıt şahıs tabi
ri, hariçteki şirket veya müesse
senin idare salâhiyetini haiz 
uzuvlarını; müdür, memur ve 
müstahdemlerini; bunlarm usul 
ve f uru ile karı veya kocalarını 
veya tesis etmiş oldukları diğer 
şirketleri ifade eder. 

B) Teşebbüs için yapılan se
yahat masrafları, 

C) ilâma veya borç ödemek
ten aciz vesikasını müstenid 
olan gayri kabili tahsil alacak
larla meşkûk alacaklardan gay-
rikabili tahsil olduğu tahakkuk 
edenler, 

Ç) Menafii umumiyeye ha
dim cemiyetlere makbuz mu

kabilinde yapılan iane ve te-

( S. Sayısı : 163 ) 
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masrafları şube masarifinde ka
bul olunur. 

Ana merkezleri Türkiye hari
cinde bulunan şirket ve müesse
selerin Türkiyedeki şubelerinin 
merkezlerinden aldıkları avans 
veya krediler veya merkezce 
şube hesabma yapılan mubayaa 
ve satışlar için merkezlerine 
faiz veya komisyon vermeleri 
veyahud ana merkezlerinin za
rarını kapatmak üzere kârla-

I rmdan hisse ayırmaları ve bun
ları umumî masrafları arasmda 
göstermeleri kabul olunmaz. 

Türkiye haricinde bulunan bir 
müessesenin kontrolü veya ida
resi altında Türk kanunlarına 
göre teşekkül etmiş olan şirket
ler, kendilerini kontrol veya 
idare eden müesseselerin şubesi 
hükümnde olup merkezleri Tür
kiye haricinde bulunan şubeler 
hakkindaM yukarıda yazılı hü
kümler aynen bu şirketler hak
kında da caridir. 

Türkiyede teşekkül etmiş bir 
şirketin sermayesinin en az ya-

l rısı ve yahud şürekâ ve hisse
darlar heyeti umumiyesindeki 
reylerin mutlak ekseriyeti doğ
rudan doğruya veya mutavassıt 
şahıslar vasıtasile Türkiye ha-

I ricinde bulunan bir şirket ve
ya müesseseye aid olduğu veya-

I hud şirket işleri hakkında ka
rar vermek salâhiyeti aynı su
retle hariçteki şirket veya mü
esseseye aid bulunduğu takdir
de, bu şirket veya müessese 
hariçteki müessesenin kontrol 

i veya idaresi altında addolunur. 
| Mutavassıt şahıs tâbiri, hariçte-
I ki şirket veya müessesenin 

idare salâhiyetini haiz uzuvla-
I rmı; müdür, memur ve müs-
| tahdemlerini; banların usul ve 
i furuu ile harı voya kocalarını 
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gıda yazılı nisbetleri aşmamak 
üzere yapılan amortismanlar. 

Binalarda % 2, fabrika bina
larında % 6, makineler, alât ve 
edevat, havaî nakil tesisatı, va
gon, vagonet, lokomotif ve de
miryollarında, dekovillerle de
niz altı ve havaî koblalarda % 
8, deniz nakliye vasıtalarından 
(300) tondan yukarı olanlarda 
% 5, üç yüz ton ve bundan aşa
ğı olanlarda % 10, demirbaş eş
ya ve mobilyelerde % 10, es-
hamlı şirketlerin umumî heyet 
kararile kabul olunan taazzuv 
masraflarında % 20, otomobil, 
otobüs, kamyonet, araba ve 
hayvanlarda % 25 nisbetlerin-
ds ve sinema filimlerinde bi
rinci sene mubayaa veya icar 
bedelinin % 50 si, ikinci sene 
içir. % 25 i, üçüncü sene için 
% 15 i ve müteakib sene için 
% 10 nisbetinde amortisman 
(dori seneden evvel bayiine ia
desi meşrut filimlerin iade edi
leceği seneye aid amortisman 
mikdarı o filim için mükellef 
tarafından daha evvel yapılan 
amortismanlar baliği ilo muba
yaa veya icar bedeli arasında 
kalan farktır.) (İmtiyazlı ano
nim şirketlerde tesisat ile ye
nileme akçelerinin imtiyaz 
müddetinin sonunda bedelsiz 
olarak Devlete veya Devletçe 
tensib olunan bir teşekküle ve
ya belediyeye intikali imtiyaz-
namesi icabından bulunduğu ve 
imtiyaz veya esas mukavelena
mesinde sermayenin itfası için 
senelik muayyen bir mikdar 
ayrılması gösterilmiş olduğu 
takdirde bu dahi kabul olunur.) 

D) Menafii umumiyeye ha
dim cemiyetlere makbuz muka
bilinde yapılan iane ve teber-
rular. 
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Ç) Ticarî ve smaî vasıtala
rın maliyet kıymetinden aşağı
da yazılı nisbetleri aşmamak 
üzero yapılan amortismanlar: 

Binalarda % 2, fabrika bina
larında % 6, makineler alât 
ve edevat, havaî nakil tesisatı, 
vagon, vagonet, lokomotif ve 
demiryollarında, dekovillerle 
denizaltı ve havai kablolarda 
% 8, deniz nakliye vasıtaların
dan (300) tondan yukarı olan
larda % 5, üç yüz ton ve bun
dan aşağı olanlarda % 10, de
mirbaş eşya ve mobilyelerde 
% 10, eshamlı şirketlerin umu
mî heyet kararile kabul olu
nan taazzuv masraflarında % 
20, otomobil, otobüs, kamyon, 
kamyonet, araba ve hayvan
larda % 25 nisbetlerinde ve si
nema filimlerinde birinci sene 
mubayaa veya icar bedelinin 
% 50 si, ikinci sene için % 
25 i, üçüncü sene için % 15 i 
ve müteakib sene için % 10 
nisbetinde amortisman (dört 
seneden evvel bayiine iadesi 
meşrut filimlerin iade edilece
ği seneye aid amortisman mik
darı o filim için mükellef ta-
xafından daha evvel yapı
lan amortismanlar baliği ile 
mubayaa veya icar bedeli ara
sında kalan farktır). (İmtiyazlı 
anonim şirketlerde tesisat ile 
yenileme akçelerinin imtiyaz 
müddetinin sonunda bedelsiz o-
larak Devlete veya Devletçe 
tensib olunan bir teşekküle ve
ya belediyeye intikali imtiyaz-
namesi icabından bulunduğu ve 
imtiyaz veya esas mukavelena
mesinde sermayenin itfası için 
senelik muayyen bir mikdar 
ayrılması gösterilmiş olduğu 
takdirde bu dahi kabul olunur). 

D) menafii umumiyeye ha-

( S. Sayısı : 163 ) 
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olan gayrikabili tahsil alacak
larla meşkûk alacaklardan gay
rikabili tahsil olduğu tahak
kuk edenler, 

Ç) Ticarî ve smaî vasıtala-
*TI maliyet kıymetinden aşağı
da yazılı nisbetleri aşmamak 
üzere yapılan amortismanlar, 

Binalarda yüzde iki, fabri
ka binalarında yüzde altı, ma
kineler, alât ve edevat, havaî 
nakil tesisatı, vagon, vagonet, 
lokomotif ve demiryollarında, 
dekovillerle deniz alâtı ve ha
vaî kablolarda yüzde sekiz, de- * 
niz nakliye vasıtalanndan (300) 
tondan yukarı olanlarda % 5, 
üç yüz ton ve bundan aşağı 
olanlarda yüzde on, demirbaş 
eşya ve mobilyelerde yüzde on, 
eshamlı şirketlerin umumî he
yet kararile kabul olunan ta
azzuv masraflarında yüzde yir
mi, otomobil, otobüs, kamyon, 
kamyonet, araba ve hayvanlar
da yüzde yirmi beş nisbetlerin
de ve sinema filimlerinde birin
ci sene mubayaa veya icar be
delinin yüzde ellisi, ikinci se
ne için yüzde yirmi beşi, üçün
cü sene için yüzde on beşi ve 
müteakib sene için yüzde on 
nisbetinde amortisman (dört 
seneden evvel bayiine iadesi 
meşrut filimlerin iade edileceği 
seneye aid amortisman mikdarı 
o filim için mükellef tarafından 
daha evvel yapılan amortisman
lar baliği ile mubayaa veya icar 
bedeli arasmda kalan haktır.) 
(İmtiyazlı anonim şirketlerde 
tesisat ile yenileme akçelerinin 
imtiyaz müddetinin sonunda be
delsiz olarak Devlete veya Dev
letçe tensib olunan bir teşek
küle veya belediyeye intikali 
imtiyaznamesi icabından bu
lunduğu ve imtiyaz veya esas 
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berrular, 
D) Müstahdemler gibi ver

giye tâbi tutulmak şartile mü
essesenin eski memurlarına ve
rilen tekaüd maaşı ve ücretle-
rile tazminat ve ikramiyeleri 
ve memurları için ödediği si
gorta bedellerile vergiler. 

Kazanç ve masraflar, ticarî 
örf ve teamüle ve teşebbüsün 
hususiyetine göre müteamel 
olan evrak ile tevsik olunur. 
Tevsiki mutad olmayan müte
ferrik masraflar için vesika 
aranmaz. 

B. E. 

veya tesis etmiş oldukları diğer 
şirketleri ifade eder. 

B) Teşebbüs için yapılan se
yahat masrafları, 

.C) îlâma veya borç ödemek
ten aciz vesikasına müstenid 

olan gayri kabili tahsil alacak
larla ödenmesi lâzımgelen ta
rihten itibaren üç sene geçmiş 
olduğu halde tahsil edilmemiş 
olan meşkûk alacaklar, 

D) Menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlere makbuz mukabilin
de yapılan iane ve teberrular, 

E) Müstahdemler gibi vergi
ye tâbi tutulmak şartile mües
sesenin eski memurlarına veri
len tekaüd maaşı ve ücretlerile 
tazminat ve ikramiyeleri ve me
murları için ödediği sigorta be
dellerile vergiler, 

F) Ticaret kanunu hükmüne 
göre şirketlerin geçmiş seneye 
aid zararlarından kapatılmayan 
kısmı, 

Kazanç ve masraflar, ticarî 
örf ve teamüle ve teşebbüsün 

hususiyetine göre müteamel olan 
evrak ile tevsik olunur. Tevsiki 
mutad olmayan müteferrik mas
raflar için vesika aranmaz. 
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E) Müstahdemler gibi vergi
ye tâbi tutulmak şartile mües
sesenin eski memurlarına veri
len tekaüd maaş ve ücretlerile 
tazminat ve ikramiyeleri ve 
memurları için ödediği sigorta 
bedellerile vergiler. 

Kazanç ve masraflar, ticarî 
örf ve teamüle ve teşebbüsün 
hususiyetine göre müteamel 
olan evrak ile tevsik olunur. 
Tevsiki mutad olmayan müte
ferrik masraflar için vesika 
aranmaz. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 
15 nci maddesine aşağıdaki D 
ve E fıkraları eklenmiştir: 

D - 8 nci maddenin 2 nci fık
rasında yazılı beynelmilel ec
nebi ve transit nakliye kum
panyaları şuba ve acenteleri 
bir kazanç muamele defteri 
tutmağa ve bu deftere mezkûr 
fıkrada yazılı işlerden aldığı 
paraları müfredat itibarile yaz
mağa ve bu kayidleri evrakı 
müsbite ile tevsika mecburdur
lar. 

E. - 47 nci madde mucibince 
beyanname usulünü tercih eden 
mükelleflerden, mütedavil ser
maye üzerine iş yapanlar bu 
maddenin birinci bendinde ya
zılı defterleri; diğerleri de bir 
kazanç muamele defteri tutar
lar. 

Bu kabîl mükellefler kazanç 
muamele defterinin hasılat kıs
mına yaptıkları işlerden elde et
tikleri bilûmum hasılatı müf-

Ik. E. 

dim cemiyetlere makbuz mu
kabilinde yapılan iane ve te-

berrular. 
E) Müstahdemler gibi vergi

ye tâbi tutulmak şartile mües
sesenin eski memurlarına veri
len tekaüd maaş ve ücretlerile 
tazminat ve ikramiyeleri ve me
murları için ödediği sigorta be
dellerile vergiler. 

Kazanç ve masraflar, ticareî 
örf ve teamüle ve teşebbüsün 
hususiyetine göre müteamel o-
lan evrak ile tevsik olunur. 
Tevsiki mutad olmayan müte
ferrik masraflar için vesika a-
ranmaz. 

MADDE 7 — Hükümetin 6 
nci maddesi aynen. 

G. i. E. 

mukavelenamesinde sermayenin 
itfası için senelik muayyen bir 
mikdar ayrılması gösterilmiş 
olduğu takdirde bu dahi kabul 
olunur. 

D) Menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlere makbuz mukabilin
de yapılan iane ve teberrular, 

E) Müstahdemler gibi vergi
ye tâbi tutulmak şartile müesse
senin eski memurlarına veri
len tekaüd maaş ve ücretlerile 
tazminat ve ikramiyeleri ve me
murları için ödediği sigorta 
bedellerile vergiler, 

Kazanç ve masraflar, ticarî 
örf ve teamüle ve teşebbüsün 
hususiyetine göre müteamel o-
lan evrak ile tevsik olunur. 
Tevsiki mutad olmayan mütefer
rik masraflar için vesika aran
maz. 

MADDE 7 — Hükümetin 6 
nci maddesi aynen. 
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MADDE 7 — Hükümetin 
6 ncı maddesi aynen 
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MADDE 7 — Ayni kanunun 
16 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

15 nci maddede yazılı def
terlerin her ticarî yıl başında 
notere tasdik ve musaddak 
defterlerin alâkalı varidat da
iresine kaydettirilmesi mecbu
ridir. Defterlerini müteakib 
yıllarda da kullanmak isteyen
ler her ticarî yılın birinci ayı 
içinde son muamelelerini vari
dat dairesine işaret ve tasdik 
ettirirler. 

Yeniden işe başlayanlar, işe 
başlamadan evvel defterlerini 
tasdik ve kaydettirirler. 
,- Yeniden işe başlayanlardan 
Ticaret kanununun 69 ncu mad
desi veçhile defterlerini note
re tasdik ettirmesi icab eden 
mükellefler, bu kısım defterle
rini de işe başlamadan evvel 
alâkalı varidat dairesine kayid 
ettirmeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet et-

B. E. 

MADDE 7 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen 
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redat itibarile ve masraf kıs
mına da yukanki A fıkrasın
da sayılan masrafları derce der
ler. 

Kazanç muamele defteri ye
rine ticaret kanununun emret
tiği defterlerle defteri kebir 
tutmak isteyenlerin bu istekle
ri kabul olunur. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 
16 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

15 nci maddede yazılı defter
lerin her ticarî yıl başında alâ
kalı varidat dairesine tasdik et
tirilmesi mecburidir. Defterleri
ni müteakib yıllarda da kullan
mak isteyenler hor ticarî yılm 
birinci ayı içinde son muamele
lerini varidat dairesine işaret 
ve tasdik ettirirler. 

Yeniden işe başlayanlar, işe 
başlamadan evvel defterlerini 
tasdik ettirirler. 

Yeniden işe başlayanlardan 
ticaret kanununun 69 ncu mad
desi veçhile defterlerini note
re tasdik ettirmesi icab eden 
mükellefler, bu kısım defterle
rini de daha evvel alâkalı va
ridat dairesine tasdik ettirme
ğe mecburdurlar. 

Defterlerini tasdiksiz bıra
kanlar veya vaktinde tasdik 
ettirmeyenler hakkında 43 ncü 
madde mucibince muamele ya
pılır; 

MADDE 8 — Ayni kanunun 
17 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir: 

Aralarında hususî veya adi 
şirket kurmuş olan şahıslar bu 
şirketin işlerini - müstakil bir 
yer tahsis etmeksizin - kendi
lerine veya başkalarına aid 
mağaza, dükkân veya yazıha-

- 4 2 -
tk. E. 

MADDE 8 — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen. 

G, î. E. 

MADDE 8 — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen. 

MADDE 9 Ayni kanunun 17 
nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

Aralarında hususî veya adi 
şirket kurmuş olan şahıslar bu 
şirketin işlerini, müstakil bir yer 
tahsis etmeksizin, kendilerine 
veya şubelerine aid mağaza, 
dükkân veya yazıhanelerde ted-
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MADDE 8 — Hükümetin 
7 nci maddesi aynen 

Mal. K 

miyenler hakkında 43 ncü mad
de mucibince muamele yapılır. 

MADDE 8 — Adliye 
meninin tadili veçhile. 

encu-

B. K 

MADDE 9 — Ayni kanunun 
17 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Aralarında hususî veya adi 
şirket kurmuş olan şahıslar bu 
şirketin işlerini, müstakil bir 
yer tahsis etmeksizin kendileri
ne veya başkalarına aid mağa
za, dükkân veya yazıhanelerde 

MADDE 9 — Adliye encü
meninin tadili veçhile. 

MADDE 8 — Aynı kanunun 
16 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

15 nci maddede yazılı defter
lerin her ticarî yılın birinci ayı 
sonuna kadar alâkalı varidat 
dairesine tasdik ettirilmesi mec
buridir. Defterlerini müteakib 
yıllarda da kullanmak isteyen
ler her ticarî yılın birinci ayı 
içinde son muamelelerini vari
dat dairesine işaret ve tasdik 
ettirirler. 

Yeniden işe başlayanlar, 
başlamadan evvel defterlerini 
tasdik ettirirler. 

Yeniden işe başlayanlardan 
ticaret kanununun 69 ncu mad
desi veçhile defterlerini notere 
tasdik ettirilmesi icab eden mü
kellefler, bu kısım defterlerini 
de daha evvel alâkalı varidat 
dairesine tasdik ettirmeeğ mec
burdurlar. 

Defterlerini tasdiksiz bira-
kanlar veya vaktinde tasdik et
tirmeyenler hakkında 43 ncü 
madde mucibince muamele ya
pılır; 

MADDE 9 J— Adliye encü
meninin 9 ncu maddesi aynen 
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nelerde tedvir ettikleri takdir
de hususî veya adi şirketin 
vergisine de bu işlerin tedvir 
edildiği yerin gayrisafi iradı 
matrah ittihaz olunur. 

Bu maddeye dahil mükellef
lerle altmcı maddenin 1 ve 2 
numaralı fıkralarında yazılı 
mükellefler birleşerek hususî 
veya adi bir şirket kurarlarsa 
bu şirket te beyanname usulile 
vergiye tâbi tutulur. 

MADDE 9 — Ayni kanunun 
19 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Meslekî teşekküller veya be
lediyelerce bu maddeye bağlı 
cedvelde yazılı sınıflardan her 
hangi birinin nazarı dikkate 
alınmaması halinde varidat 
dairesi namına yapılacak iti
razlar üzerine, itiraz komis
yonlarınca, bunların tefrik hak
kındaki kararları bozulur. Mes
lekî teşekküllerle belediyeler 
bozma kararına ittiba ederek, 
bütün sınıfları nazarı dikkate 
almak suretile yeniden tefrik 
yapmağa mecburdurlar. îttiba 
etmedikleri takdirde itiraz ko
misyonları, yapacakları tedki-
kata göre serbest meslek erba
bını sınıflara ayırırlar. İtiraz 
komisyonunun ayırma hakkın
daki kararları katğidir. 

MADDE 10 — Ayni kanu
nun 20 nci maddesinin B fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir., 

B) Seyyar halinde çalışan 
her nevi sanatkârlar, simsarlar 

îk. » s 

vir ettikleri takdirde hususî ve
ya adi şirketin vergisine de bu 
işlerin tedvir edildiği yerin gay
risafi iradı matrah ittihaz olu
nur. 

MADDE 10 — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen. 

ö. İ E. 

MADDE 10 — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen. 

MADDE 11 —- Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen. 
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tedvir ettikleri takdirde hususi 
veya adi şirketin vergisine de, 
bu işlerin tedvir edildiği yerin 
gayri safi iradı matrah ittihaz 
olunur. 

- 45 
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MADDE 10 — Ayni kanunun 
19 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Meslekî teşekküller veya be
lediyelerce bu maddeye bağlı 
cedvelde yazılı sınıflardan her 
hangi birinin nazarı dikkate 
alınmaması halinde varidat da
iresi namına yapılacak itiraz 
üzerine, itiraz komisyonların
ca, bunların tefrik hakkındaki 
kararları bozulur. ' Meslekî te
şekküllerle belediyeler bozma 
kararına ittiba ederek bütün sı
nıfları nazarı dikkate almak su-
retile yeniden tefrik yapmağa 
mecburdurlar. Meslekî teşek-
küller veya belediyeler buna 
riayet etmedikleri takdirde iti
raz komisyonlarınca yapılacak 
tedkikata göre aşağı sınıflardan 
ehil olanlar boş bırakılan sınıf
lara idhal olunur. İtiraz ko
misyonunca sınıfları yükseltilen 
mükellefler ve maliye memur
ları bu kararlara karşı 3692 
sayılı kanun hükümleri daire
sinde temyiz talebinde buluna
bilirler. 

MADDE 11 — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen 

MADDE 10 — Hükümetin 
9 ncu maddesi aynen. 

B. E. 

MADDE 11 — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Aynı kanu
nun 19 ncu maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

Meslekî teşekküller veya be
lediyelerce bu maddeye bağlı 
cedvelde yazılı sınıflardan her 
hangi birinin nazarı dikkate 
alınmaması halinde varidat da
iresi namına yapılacak itiraz 
üzerine, itiraz komisyonlarınca, 
bunların tefrik hakkındaki ka
rarları bozulur. Meslekî teşek
küllerle belediyeler bozma ka
rarma ittiba ederek bütün sınıf
ları nazarı dikkate almak sure-
tile yeniden tefrik yapmağa 
mecburdurlar. Meslekî teşek
küller veya belediyeler buna 
riayet etmedikleri takdirde iti
raz komisyonlarınca yapıla
cak tedkikata göre aşağı sınıf
lardan ehil olanlar boş bırakı
lan sınıflara idhal olunur, iti
raz komisyonlarının bu karar
ları katğidir. 

MADDE 11 — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen 
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ve dellâllar, kabzımallar, mad
rabazlar, her nevi nakil ve cer 
vasıtalarında ücretle çalışanlar, 
seyyar satıcılar, pazarcılar, at 
canbazları, 30 ncu maddenin 
son fıkrasında yazılı mükellef
ler nezdinde çalışanlar, vapur 
lokanta ve büfelerini işletenler. 

MADDE 11 — Ayni kanu
nun SO ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Umumî bütçeden tediye olu
nan istihkaklar için bordro ve
rilmez. Bunlara aid vergi tev-
kifatı muhasebei umumiye ka
nununun 43 ncü maddesi muci
bince, toptan icra edilir. 

Mülhak ve hususî bütçelerle 
idare olunan daire ve müessese
lerden, bankalardan, sermayesi
nin en az yarısı Devlete aid mü
esseselerden, menafii umumiye-
ye hadim cemiyetlerden ve im
tiyazlı şirketlerden, köy sandık
larından, ticaret, ziraat ve sa
nayi odalarmdan ve borsalar
dan hizmet erbabına ödenen is
tihkaklar için bordro verilmez. 
Bu istihkakların vergileri bu 
daire ve müesssselerce tediye 
sırasında kesilerek 74 ncü mad
denin C fıkrası hükmü daire
sinde malsandığma teslim olu
nur. 

Hamamlar ve fırınlar ile bi
na vergisi kanunu mucibince 
gayrisafi iradı iki bin lirayı 
geçmeyen mahallerde ticaret ve 
sanat yapan mükellefler nez
dinde çalışanlar için de bordro 
verilmez. Bunlar yalnız müs
tahdemlerinin isimlerile işe baş
layış ve terk tarihlerini 15 gün 
içinde varidat dairesine yazı ile 
bildirmeğe ve vergi karnesi al
mamış olan kimseleri istihdam 
etmemeğe mecburdurlar. 

Ik. E. 

MADDE 12 — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen. 

G. 1. k 

MADDE 12 — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen. 
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MADDE 12 — Hükümetin 
11 nei maddesi aynen 

MADDE 12 — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen 
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MADDE 12 — Ayni kanunun 
31 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Merkezleri Türkiyede bulu
nan anonim şirketlerle esham-
lı şirketler ve merkezleri ecnebi 
memleketlerde bulunan bu gi
bi şirketlerin Türkiyede çalışan 
şube veya teşekkülleri ve Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası safi kârlarından % 15 nis-
betinde vergiye tabidirler. 

3659 sayılı kanun hükmüne 
tâbi müesseselerin idare mec
lisi reisi ve azalarile murakib-
lerine ve müdür, ve müstah
demlerine verecekleri temettü 
ikramiyeleri 32 nci maddenin 
2 nci fıkrasında yazdı nisbetle-
re göre vergiye tâbi tutulur. 

MADDE 13 — Ayni kanu
nun muaddel 37 nci maddesinin 
a, b ve c fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

a) Denizde, nehirde, ırmak 
ve göllerde ve karada her nevi 
nakil ve cer vasıtalarında üc
retli çalışanlar, inşaatta götü
rü, aylık veya gündelik ücret 
mukabilinde devamlı veya mu
vakkat surette iş alan amele, 
her nevi seyyar satıcılar, işçi
ler ve hamallar, kundura boya
cıları ve 30 ncu maddenin son 
fıkrasında yazılı mükellefler 
nezdinde çalışanlardan aşağıda-
kib ve (c) fıkrası haricinde ka
lan müstahdemler gündelik gay-
rîsafi kazançlarının on misli, 

b) Her nevi nakil ve cer va
sıtasını mal sahibi veya müste-
cir sıfatile işletenler, inşaatta 
çalışan ustalar, seyyar sanat-

— 48 — 
îk. E, 

MADDE 13 — Ayni kanu
nun 31 nci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir: 

3659 saydı kanun hükmüne 
tâbi müesseselerin idare meclisi 
reisi ve azalarile murakıblerüıe 
ve müdür, memur ve müstah
demlerine verecekleri temettü 
ikramiyeleri 32 nci maddenin 
2 nci fıkrasında yazılı nisbet-
lere göre vergiye tâbi tutulur. 

G. Î.-E. 

MADDE 13 — îktısad encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14 — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin 13 
ncü maddesi aynen. 
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MADDE 13 — Iktısad encü
meninin 13 neti maddesi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin 
13 neti maddesi aynen 

Mal. E. 

MADDE 13 — Aynı kanu
nun 31 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Merkezleri Türkiyede bulu
nan anonim şirketlerle eshamlı 
şirketler ve merkezleri ecnebi 
memleketlerde bulunan bu gi
bi şirketlerin Türkiyede çalı
şan şube veya teşekkülleri 
safî karlarından % 15 nisbe-
tinde vergiye tabidirler. 

3659 sayılı kanun hükmüne 
tâbi müesseselerin idare mec
lisi reisi ve azalarile murakib-
lerine ve müdür, ve müstah
demlerine verecekleri temettü 
ikramiyeleri 32 nci maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı nisbet-
lere göre vergiye 4âbi tutulur. 

MADDE İ4 — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen. 

ı'M''*. 

te'.'.'. '^L 
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M AEfDE 13 — Ayni kanunun 
31 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Merkezleri Türkiyede bulu
nan anonim şirketlerle eshamlı 
şirketler ve merkezleri ecnebi 
memleketlerde bulunan bu gibi 
şirketlerin Türkiyede çalışan 
şube veya teşekkülleri safi kâr
larından % 15 nisbetinde vergi
ye tabidirler. 

3659 sayılı kanun hükmüne 
tâbi müesseselenn idare mecli
si reisi ve azalarile mürakible-

rine ve müdür ve müstahdemleri
ne verecekleri temettü ikra
miyeleri 32 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında yazılı nisbetlere gö
re vergiye tâbi tutulur. 

6 nci maddenin 4 ncü fıkra
sında yazılı hususî veya adi şir
ketler bunları teşkil eden şir
ket veya ecnebi müesseselerin 
tâbi oldukları nisbetler dairesin
de vergiye tâbi tutulurlar. 

MADDE 14 — Hükümetin 13 
ncü maddesi aynen 
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kârlar, vapur lokanta ve büfe
lerini işletenler, simsarlar, del-
lallar, at canbazları, pazarcılar, 
kabzımallar, madrabazlar, 30 
ncu maddenin son fıkrasın
da yazılı mükellefler nezdinde 
çalışan tezgâhtarlar, günde
lik gayrisafî kazançlarının on 
iki misli, 

c) Birinci maddenin D fıkra
sına dahil i§ ve teşebbüsler er-
babile 30 ncu maddenin son fık
rasında yazılı mükellefler nez
dinde çalışan muhasib, kâtib, 
veznedar ve kasadarlar, günde
lik gayrisafî kazançlarının 20 
misli, 

MADDE 14 — Ayni kanunun 
40 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Maliye vekâletinin tensib ede-
cogi şehirlerde kazanç ver
gisi beyannamelerinin tedkikile 
iştigal etmek üzere hesab mü
tehassısları ve hesab mütehas
sıs muavinleri kullanılır. 
Hesab mütehassıslığına tayin 

edilebilmek için mülkiye mekte
binden veya hukuk veya iktısad 
fakültelerinden veyahud tica
ret mektebinin yüksek kısmın
dan veya bunlara muadil ecne 
bi mektebler'nden mezun bu
lunmak ve Maliye müfettişli
ğinde, Divanı muhasebat birinci 
sınıf mürakibliğinde, 6 ncı ve 
daha yukarıki derecelerdeki va
ridat müdürlüklerinde, veya 
sermayesinin en az yarısı Dev
lete aid bankalarla müessese
lerde muhasebecilik, muhasebe
ci muavinliği veya müstakil şu
be müdürlüğü vazifelerinde en 
az beş yıl veyahud hesab mü
tehassıs muavinliğinde en az üç 
yıl muvaffakiyetle çalışmış ol
mak şarttır. 

îk. E, (4. t. JL 

MADDE 15 — Aynı kanu
nun 40 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: , 

Maliye vekâletinin tensib 
edeceği şehirlerde kazanç ver
gisi beyannamelerinin tedküa 
ile iştigal etmek üzere hesab 
mutahassısları ve hesab muta-
hassıs muavinleri kullanılır. 

Hesab mutahas3islığma tayin 
edilebilmek için Hukuk veya 
Ektısad fakültelerinden veya 
Siyasal bilgiler okulundan ve
yahud Ticaret mektebinin yük
sek kısmından veya bunlara 

muadil ecnebi mekteblerden me
zun bulunmak ve Maliye mü
fettişliğinde, Divanı muhasebat 
birinci smıf mürakibliğinde, 
altmcı ve daha yukarı derece
lerdeki varidat müdürlüklerin
de veya bankalarda veya 3659 
sayılı kanunun şümulüne dahil 
müesseselerde muhasebecilik, 
muhasebeci muavinliği veya 
müstakil şube müdürlüğü vazi
felerinde en az beş yıl veyahud 
hesab mutahassıs muavinliğinj-
de en az üç yıl muvaffakiyetle 
çalışmış olmak şarttır. 
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MADDE 15 — İktısad encü
meninin 15 nci maddesi aynen. 
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Mal. E. 

MADDE 15 — tktısad encü-
meninin 15 nci maddesi aynen 

MADDE 15 — İktısad encü
meninin 15 nci maddesi aynen. 

B. E. 

MADDE 15 — Ayni kanunun 
40 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Maliye vekâletinin tensib ede
ceği şehirlerde kazanç vergisi 
beyannamelerinin tedkiki ile 
iştigal etmek üzere hesab muta-
hassısları ve hesab mutahassıs 
muavinleri kullanılır. 

Hesab mutahassıslığma tayin 
edilebilmek için Hukuk veya 
İktısad fakültelerinden veya 
Siyasal bilgiler okulundan ve-
yahud Ticaret mektebinin yük
sek kısmından veya bunlara 
muadil ecnebi mekteblerden 
mezun bulunmak ve Maliye 
müfettişliğinde, Divanı muha
sebat azalığmda veya birinci 
smıf murakıbliğinde, Maliye 
vekâleti merkez teşkilâtına da
hil umum müdürlüklerde, 6 
nci ve daha yukarı dereceler
deki defterdarlık veya varidat 
müdürlüklerinde veyahud ban
kalarda veya 3659 sayılı kanu
nun şümulüne dahil müessese
lerde muhasebecilik, muhase
beci muavinliği veya müstakil 
şube müdürlüğü vazifelerinde 
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Hesab mütehassıs muavinleri, 
yukarıdaki fıkrada yazılı mek-
teblerden mezun olanlar ara
sından tayin oluur. Bunlar bir 
hesab mütehassısı refakatinde 
üç yıl staj görürler. Bir yıllık 
staj nihayetinde müstakillen ted-
kikat yapabileceği anlaşılanla
rın, hesab mütehassıs muavini 
unvanile müstakillen çalıştırıl
ması caizdir. Hesab mütehassıs 
muavinleri de hesab mutahas-
sısları salâhiyetini haizdir. 

MADDE 15 — Ayni kanunun 
50 nci maddesi aşağidaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Gündelik gayrisafi kazançla
rı üzerinden vergi veren mükel-
kellefler, bir müessesede hiz
met kabul ederlerse o malî yıl 
için ödemiş oldukları vergi ile 
karne bedeli, vergi makbuzile 
karnenin tarih ve numarası 
bordroya dere ve varidat daire
sine ibraz edilmesi şartile, is
tihkaklarından kesilmesi icab 
eden hizmet erbabı vergilerine 
mahsub edilir. 

MADDE 16 - - Ayni kanu
nun 57 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Sene içinde yeniden işe baş
layan veya işini bırakan veya 
devreden gündelik gayrisafi 
kazanç üzerinden vergiye tâbi 
mükellefler, keyfiyeti en geç 
başlama ve bırakma tarihinden 
itibaren 15 gün içinde yazı ile 
varidat dairelerine bildirmeğe 
mecburdurlar. Bu mükellefler
den malî yılm birinci yansın
dan sonra işe başlayanlardan 
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Hesab mutahassıs muavinleri 
yukarrki fıkrada yazılı mekteb-
lerden mezun olanlar arasın
dan tayin olunur. Bunlar bir 
hesab mutahassısı refakatinde 
üç yıl staj görürler. Bir yıllık 
staj nihayetinde müstakillen 
tedkikat yapabileceği anlaşı
lanların hesab mutahassıs mu
avini unvanile müstakillen ça
lıştırılmaları caizdir. Hesab mu
tahassıs muavinleri de hesab 
mutahassısları salâhiyetini ha
izdirler. 

G. î. E. 

MADDE 16 — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
16 nci maddesi aynen 

MADDE ü m mi&mtfaM ^ 
nci maddesi aynen. 

MADDE 17 — Hükümetin 16 
nci maddesi aynen. 
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MADDE 16 — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
16 nci maddesi aynen 
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MADDE 16 — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen. 

MADDE 17 — Ayni kanu
nun 57 maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Sene içinde yeniden işe baş
layan veya işini bırakan veya 
devreden gündelik gayri safî 
kazanç üzerinden vergiye tâbi 
mükellefler, keyfiyeti en geç 
başlama ve bırakma tarihinden 
itibaren 15 gün içinde yazı ile 

varidat dairelerine bildirmeğe 
mecburdurlar. Bu mükellefler
den malî yılın birinci yansın
dan sonra işe başlayanlardan 

B. E. 

en az beş yıl veyahûd hesab 
mutahassıs muavinliğinde en 
az üç yıl Muvaffakiyetle çalış
mış olmak şarttır. 

Hesab mutahassıs muavinleri 
yukarıki fıkrada yazılı mek-
teblerden mezun olanlar ara
sından tayin olunun Bunlar bir 
hesab mütahassısi refakatinde 
üç yıl staj görürler. Bir yıllık 
staj nihayetinde' müstâkillen 
tedkikât yapabileceği anlaşılan
ların hesab mutahassıs muavini 
unvanile müstâkillen çalıştırıl
maları caizdir. Hesab mutahas
sıs muavinleri de hesab muta-
hassısları salâhiyetini haizdir
ler. V ' . '..-.A.. 

MADDE 16 — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen. 

MADDE 17 — Maliye encü
meninin 17 nci maddesi aynen. 
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o yıl içinde yalnız bir taksit 
vergi almır. Malî ydm birinci 
yarısında işini terk veya dev
redenlerden keyfiyeti müddeti 
içinde haber verdiği takdirde 
ikinci taksit vergileri aran
maz. Terk veya devrin haber 
verilmemesi halinde yıl sonuna 
kadar olan vergileri almır. 

İşe başladıklarını müddetinde 
haber vermiyenlerin ilk yıl 
vergisine % 15 zam yapılır. 

MADDE 17 — Aynı kanunun 
74 ncü maddesinin H ve t fık
raları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

H - Sene içinde yeniden işe 
başlayan gündelik gayri safi 
kazanç üzerinden vergiye tâbi 
mükelleflerden taksiti girmiş 
vergileri ve zamları ve işlerini 
terk veya devredenlerden, terk 
veya devir tarihine kadar olan 
vergilerden henüz ödenmemiş 
olan taksitleri 57 nci maddede 
yazılı müddet içinde defaten 
tahsil olunur. 

t. - 30 ncu maddenin son fık
rasında yazılı mükellefler nez-
dinde çalışanlurm işe başladık
ları veya işi terkettikleri, mez
kûr fıkrada yazılı müddet için
de, varidat dairesine bildiril
mez veya karnesi olmayan şa-
hıslar istihdam edilir ise bun
ların almağa mecbur oldukları 
karne bedellerile zamlan ve üç 
misil zamla tarhedilecek vergi
leri istihdam edenlerden almır. 
Bunlar zam için müstahdemlere 
riicu edemezler. 
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MADDE 18 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen 

G. t. E. 

MADDE 18 — Hükümetin 17 
nci maddesi aynen. 
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MADDE 18 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen 

"Mal. K. 

a yıl içinde yalniü bir taksit 
vergi alınır. Malî yılın birinci 
yarısında işini $erk veya devre
denlerden keyfiyeti müddeti 
içinde haber verjdiği takdirde 
ikinci taksit, vergileri aranmaz 
Terk veya devrin haber veril
memesi halinde yıl sonuna ka
dar olan vergileri alınır. 

İse başladıklarını müddetin
de haber vermeyenlerin ilk yıl 
vergisine % 15 zam yapılır. Si
lâh altına alınması halinde ih
bar yapılmasa dahi yapılmış 
sayılır. 

MADDE 18 — Hükümetin 17 
nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 18 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen. 
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MADDE 18 —- Ayni kanunun 
80 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Gündelik gayri safi kazanç
ları üzerinden vergiye tâbi mü
kelleflerle 30 ncu maddenin son 
fıkrasında yazılı mükellefler 
nezdinde çalışanlar, vergi kar
nesi almağa mecburdurlar. 

MADDE 19 — Ayni kanunun 
81 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Ruhsat tezkereleri ve vergi 
karneleri bir malî yıl için mu
teber olüb malî yüm birinci 
aymda t varidat dairelerinden 
alınır. Yeniden işe başlama 
halinde ruhsat tezkereleri bir 
ay ve vergi karneleri 15 gün 
içinde almn*. Vergi karnesine 
fotoğraf yapıştırılması mecbu
ridir. 

MADDE 20 — 2729 sayılı 
kanuna bağlı A cedveline bu 
kanuna bağlı cedvelde yazılı 
12 ve 13 ncü fıkralar eklenmiş
tir. 

MADDE 21 — 2729 sayılı 
kanunun on birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

2395 sayılı kanunun 6 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrala
rında yazılı müesseselerden 
bankacılık işlerile uğraşanlar 
A cedvelinin birinci ve sigorta
cılık işlerile uğraşanlar yedin-
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,-, .0MAOTI^^9iap^meti2i 18 
jıci maddesi; ajînen. •; 

MİÖDE İ Ö ^ i t t un i İ t i n 19 
ncu 

MADDE 21 — Hükümetin 20 
nci maddesi aynen. 

MADDE 22 — Hükümetin 21 
nci maddesi aynen. 

i a, t E. 

MADDE 19 — Hükümetin 18 
nci maddesi aynen. 

MADDE 20 — Hükümetin 19 
ncu maddesi aynen. 

•i'^ti.ıü:'v; ^ 

;• $.'%&!&%£ 

MADDE 21 — Hükümetin 20 
nci maddesi aynen. 

MADDE 22 — Hükümetin 21 
nci maddesi aynen. 
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MADDE 19 — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen 

MADDE 20 — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen 

MADDE 21 — Hükümetin 
20 nci maddesi aynen 

MADDE 22 — Hükümetin 
21 nci maddesi aynen 

— 57 — 
Mal. E. 

MADDE 19 — Hükümetin 18 
nci' maddesi aynen 

MADDE 20 — Ayni kanunun 
81 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Ruhsat tezkereleri ve vergi 
karneleri bir malî yıl için mu
teber olub malî yılm birinci a-
ymda varidat dairelerinden 
alınır. Yeniden işe başlama ha
linde ruhsat tezkereleri bir ay 
ve vergi karneleri 15 gün için
de alınır. Vergi karnesine fotoğ
raf yapıştırılması mecburidir. 
Fotoğrafçı bulunmayan yerler
de vergi karnesine fotoğraf il-
sakı mecburî değildir. 

MADDE 21 — 2729 sayılı ka
nuna bağlı A cedveline bu ka
nuna bağlı cedvelde yazılı 12, 
13, 14 ncü fıkralar eklenmiştir. 

MADDE 22 — 2729 sayılı ka
nunun 11 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

2395 sayılı kanunun 6 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında ya
zılı müesseselerde bankacılık 
işlerile uğraşanlar (A) cedve-
linin 1 nci ve sigortacılık işle
rile uğraşanlar yedinci sıra
sında gösterilen mikdar ve nis-

B. E. 

MADDE 19 — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen. 

MADDE 20 — Maliye encü
meninin 20 nci maddesi aynen. 

MADDE 21 — Ayni kanu
nun muaddel 19 ncu maddesi
ne bağlı olub 3470 sayılı ka
nunla değiştirilmiş olan (1) nu
maralı cedvel, bu kanuna bağ
lı (1) numaralı cedvelde ya
zılı şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 22 — 2729 sayılı ka
nuna bağlı A cedveline, bu ka
nuna bağlı (2) numaralı ced
velde yazılı 12, 13, 14 ncü fık
ralar eklenmiştir. 

MADDE 23 — 2729 sayılı ka
nunun 11 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

2395 sayılı kanunun 6 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında ya
zılı müesseselerden bankacılık 
işlerile uğraşanlar (A) cedve-
linin birinci ve sigortacılık iş
lerile uğraşanlar 7 nci sırasın
da gösterilen mikdar ve nisbet-
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ci ve bunlar haricindeki işlerle 
uğraşanlar da on ikinci sırasın
da gösterilen mikdar ve nisbet-
ler dairesinde asgarî mükellefi
yete tâbi tutulurlar. 
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MADDE 22 — 472 sayılı ve 
10 nisan 1340 tarihli kanunun 
4 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yolcu biletleri gidiş ve dönü
şe şamil olduğu takdirde nakli
yat resmi defaten istifa oluna
cağı gibi abonman ve karne 
bilet ve kartlarının nakliyat 
resini de, bilet ve kart ücretle-
rile beraber tahsil edilir. 

Karne biletlerinin resmi, her 
bilet bedeli üzerinden ayrı, ay
rı hesablanır, Muayyen bir mın-
taka dahilinde bir gidiş ve bir 
dönüş hakkı veren abonman 
bilet ve kartlarının nakliye res
mi, abonman ücretinin bir sefe
re tekabül eden kısım üzerinden 
ve ihtiva ettiği sefer adedine 
göre, muayyen bir mıntaka da
hilinde gayrimahdud sefer hak
kı veren bilet ve kartların res
mi de, abonman ücretinin ta
mamı üzerinden hesab olunur. 

Mütebeddil ücrete tebean 
seyrüsefer ettirilen nakil vası
talarında seyahat edenlerden 

MADDE 23 — Hükümetin 22 
nci maddesi aynen. 

MADDE 23 — Hükümetin 22 
nci maddesi aynen. 
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MADDE 23 — Hükümetin 
22 nci maddesi aynen 

betler dairesinde asgarî mükel
lefiyete tâbi tutulurlar. 

Ayni fıkrada yazılı olup ban
kacılık ve sigortacılık işlerin
den gayri işlerle uğraşanlar 
sermayeleri 50 bin liradan aşa
ğı veya yukarı olduğuna göre 
ayni cedvelin 12 ve 13 ncü sı
ralarında gösterilen mikdar nis-
betleri dairesinde asgarî mükel
lefiyete tâbi tutulurlar. 

2395 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasında ya
zılı müesseseler meşgaleleri ne 
olursa olsun A cedvelinin 14 
ncü sırasında gösterilen asgarî 
mükellefiyete tâbi tutulurlar. 

ler dairesinde asgarî mükelle
fiyete tâbi tutulurlar. 

Aynı fıkrada yazılı olub ban
kacılık ve sigortacılık islerin
den gayri işlerle uğraşanlar 
sermayeleri 50 bin liradan aşa
ğı veya yukarı olduğuna göre 
aynı cedvelin 12 ve 13 ncü sı
ralarında gösterilen mikdar ve 
nisbetler dairesinde asgarî mü
kellefiyete tâbi tutulurlar. 

2395 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasında 
yazılı müesseseler meşgaleleri 
ne olursa olsun A cedvelinin 14 
ncü sırasında gösterilen mik
dar ve nisbetler dairesinde as
garî mükellefiyete tâbi tutu
lurlar. 
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almacak resme, nakliye ücreti 
olarak ödenen meblağm tama
mı matrah ittihaz edilir. 

MADDE 23 — Ayni kanu
nun 6 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Nakliyat resmi, nakil vasıta-. 
lan ücretini istifa edenler ta
rafından tahsil ve buna muka
bil kendilerine tahsilatın % 5 i 
mikdarmda aidat ita olunur. 

Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlü
ğünce tahsil olunacak nakli
yat resminin her mevkide, re
simle birlikte nakliye ücreti ye
kûnu içindeki nisbetleri tesbit 
olunarak mezkûr yekûn üzerin
den bu nisbetlerde topdan tef
rik ve itası caizdir. Bu takdirde 
mezkûr Umum müdürlüğe ai
dat verilmez. 

Nakliyat resmini tahsil ile 
mükellef olanlar nakliye ücre
ti ile resim mikdarlarmı ayrı, 
ayrı göstermek üzere bir defter 
tutmağa ve bu defteri her yıl 
takvim yılı girmezden evvel vi
lâyetlerde varidat müdürlüğü
ne ve kazalarda en büyük ma
liye memurluğuna tasdik ettir
meğe ve taleb vukuunda salahi
yetli memurlara ibraza mecbur
durlar. Devlet müesseselerinin 
resmî defter ve kayıdları bu 
defter yerine geçer. 

Defter tutmayan veya ibraz 
etmeyen veya tasdik ettirme
yenlerden bu devreye aid re
simler ticarî defter ve evrakı 
müsbiteleri kayıdlarma göre 
tesbit olunarak iki kat zamla 
almır. Ticarî defter ve evrakı 
müsbite ibraz edilmediği tak
dirde resim mikdan 2395 sayılı 
kanunda yazılı resen takdir 
heyetlerince haricî tahkikata 
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MADDE 24 — Hükümetin 23 
ncü maddesi aynen. 

G. t. E. 

MADDE 24 — Hükümetin 23 
ncü maddesi aynen. 
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MADDE 24 — Hükümetin 
23 neti maddesi aynen 
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müsteniden tesbit olunur. 
Defter tutulub da tahsil olu

nan ücret ve resimler deftere 
noksan geçirilmiş ise noksan 
geçirilen mikdar yukarıki fıkra 
mucibince tesbit olunarak üç 
kat zamla almır. Bu hal Devlet 
müesseselerinde vukua getiril
diği takdirde zamlar, mezkûr 
müesseselerin bu işlerle vazife
li memurlarından alınır. 

MADDE 24 — Aynı kanunun 
9 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Nakliye resminin hesabında 
on paradan aşağı çıkacak ke
sirler on paraya iblâğ olunur. 
Devlet Demiryolları ve .liman
ları işletme umum müdürlüğü 
tarafından tahsil olunan nakli
ye resimleri hakkındaki hususî 
hükümler mahfuzdur. 

MADDE 25 — 2731 sayılı ve 
27 - V - 1935 tarihli kanunun 
birinci maddesinin 3536 sayılı 
kanunla tadil edilmiş olan 10 
numaralı bendinin 1 işaretli pa
ragrafı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

1 - Hariçten idhal olunan ve
ya dahildeki fabrikalarda imal 
edilib fabrikalardan satılan 
(idhalât umumî tarif esinin 102 
ve 103 numaralarına ve bunla
rın pozisyonlarına giren her 
nevi) yün ve kü ipliklerin 
beher kilogramından 35 kuruş, 

(Yalnız 102 A/l ve 102 B/l 
pozisyonlarına giren ve bir ki
logramı azamî beş bin metreyi 
geçmeyen strayhgarn iplikleri
nin beher kilogramından 7 ku
ruş), 

îk. E. G. t. EL 

MADDE 25 — Hükümetin 24 MADDE 25 — Hükümetin 24 
ncü maddesi aynen. j ncü maddesi aynen. 

MADDE 26 — Hükümetin 25 
nci maddesi aynen. 

MADDE 26 — Hükümetin 25 
nci maddesi aynen. 
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MADDE 25 — Hükümetin 
24 ncü maddesi aynen 

- 63 -
Mal. E. B. E. 

MADDE 26 — Hükümetin 
25 nci maddesi aynen 
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MADDE 26 — Aynı —kanu
nun ikinci maddesinin 4 numa
ralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

4 . - İthalat nmıimî tarifesinin 
373 numarasına giren kaskam 
ipliklerinden bir kilogramı aza
mî dört bin metreyi geçmeye
nlerle 102 A / 1 ve 102 B / 1 po
zisyonlarına giren strayhgarn 
ipliklerinden bir kilogramı aza
mî üç bin metreyi geçmeyenler 

MADDE 27 — Aynı kanu
nun beşinci maddesi aşağıdaki-
şekilde değiştirilmiştir. 

İstihlâk vergisi eşyanın sık-
leiti üzerinden alınır. Kilonun 
kesri tam itibar olunur. Sıklet
lerin tayininde ve eşyanın zarf
ları hakkında gümrük tarife 
kanunundaki usûller tatbik e-
dilir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Bu kanunun birinci maddesi 
mucibince vergiden muaf tutu
lacak çlan ecnebi devlet, vilayet-
ve belediye memur ve müstah
demleri namma kanunun mer
iyeti tarihine kadar olan zaman 
için henüz tahakkuk ettirilme
miş vergiler artık tahakkuk et
tirilmez. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bu kanunun üçüncü maddesile 
yapılan tadil dolayısile yeniden 
bilançolara ithali lâzımgelen 
binalar 1940 takvim veya tica
rî yılı faaliyetinden dolayı ve
rilecek malî bilançolara geçiri
lir. Bu binalar için mubayaa 
veay inşa tarihlerinden iaiba-
ren ticarî bilançolar mucibince 
ayrılmış olan amortismanlar da 
aynen 1940 bilançosuna derce-
dilir. Bu binalar tamamen a-
morti edilmiş olsalar da bu yol-

— 64 -
îk. E, 

MADDE 27 — Hükümetin 26 
ncı maddesi aynen. 

(}. I E. 

MADDE 27 — Hükümetin 26 
ncı maddesi aynen. 

MADDE 28 — Hükümetin 27 
nci maddesi aynen. 

MADDE 28 — Hükümetin 27 
nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 
Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 
| Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 
Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 
Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 27 — Hükümetin 
26 ncı maddesi aynen 

MADDE 28 — Hükümetin 
27 nci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Hükümetin teklifi aynen 

Kt.x\. İL 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Hükümetin muvakkat birinci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bu kanunun 4 ncü maddesile 

yapılan tadil dolayisile yeni
den bilançolara idhali lâzım 
gelen binalar 1940 takvim veya 
ticarî yılı faaliyetinden dolayı 
verilecek malî bilançolara geçi
rilir. Bu binalar için mubayaa 
veya inşa tarihlerinden itiba
ren ticarî bilançolar mucibince 
ayrılmış olan amortismanlar 
da aynen 1940 bilançosuna der-
cedilir. Bu binalar tamamen 
amorte edilmiş olsalar da bu 
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MUVAKKAT MADDE 1,— 
Hükümetin muvakkat birinci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bu kanunun 5 nci maddesile 
yapılan tadil dolayisile yeni
den bilançolara idhali lâzımge-
len binalar 1940 takvim veya 
ticarî yılı faaliyetinden dolayı 
verilecek malî bilançolara geçi
rilir. Bu binalar için mubayaa 
veya inşa tarihlerinden itiba
ren ticarî bilançolar mucibince 
ayrılmış olan amortismanlar da 
aynen 1940 bilançosuna derce-
dilir. Bu binalar tamamen amor
ti edilmiş olsalar da bu yolda 



HİL 

da muamele yapılır. Bunlardan 
kanunun meriyetine kadar a-
mortismana tabi tutulmamış 
olanlar için mubayaa veya, in
şa tarihlerinden itibaren bu ka
nunda yazılı nisbetler üzerin
den hesab olunacak mikdarda 
bir amortisman, 1940 bilanço
suna geçirilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Bu kanunun beşinci maddesile 
yeniden defter tutma mecburi
yetine tâbi olanlar, kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren bir 
ay içinde defterlerini tasdik et
tirirler. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Bu kanunun 18 nci maddesile 
vergi karnesi almağa mecbur 
tutulan müstahdemler, kanunun 
meriyetini takib eden aydan 
itibaren bir ay içinde karnele
rini alırlar. Bu müddet geçtik
ten sonra nezdinde karnesiz 
müstahdem görülen mükellef-

(1er hakkında 74 ncu maddenin 
muaddel (I) fıkrası hükmü tat
bik olunur. Bu maddede yazılı 
müstahdemlerin eski mükelle
fiyet şekli kanunun meriyetini 
takib eden ay iptidasına kadar 
devam eder. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
14 ncü madde hükmü bu kanu
nun meriyetinden evvel tayin 
edilmiş olan hesab mütehassıs
ları hakkmda tatbik edilmez. 

MADDE 28 — Bu kanun 1 
haziran 1940 tarihinden mute
berdir. 

— 66 -
îk. E. 

MUVAKKAT MADDE 3 
Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4 
Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 5 
Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 29 — Hükümetin 28 
nci maddesi aynen. 

0. İr E. 

MUVAKKAT MADDE 3 
Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4 
Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 5 
Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 29 — Hükümetin 28 
nci maddesi aynen. 
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Ad- E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Hükümetin 3 ncü muvakkat 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hükümetin 4 ncü muvakkat 
maddesi aynen 

MADDE 29 — Hükümetin 
28 nci maddesi aynen 

Mal. E. 

yolda muamele yapılır. Bun
lardan kanunun meriyetine ka
dar amortismana tâbi tutulma
mış olanlar için mubayaa veya 
inşa tarihlerinden itibaren bu 
kanunda yazılı nisbetler üze
rinden hesab olunacak mikdar-
da bir amortisman, 1940 bilan
çosuna geçirilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Bu kanunun 6 ncı maddesile 

yeniden defter tutmak mecbu
riyetine tâbi olanlar kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren bir 
ay içinde defterlerini varidat 
dairesine kaydettirirler. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Bu kanunun 19 ncu maddesile 
vergi karnesi almağa mecbur 
tutulan müstahdemler kanunun 
meriyetini takib eden aydan 
itibaren bir ay içinde karnele
rini alırlar. Bu müddet geçtik
ten sonra nezdinde karnesiz 
müstahdem görülen mükellefler 
hakkında 74 ncü maddenin 
muaddel (î) fıkrası hükmü tat
bik olunur. Bu maddede yazılı 
müstahdemlerin eski mükelle
fiyet şekli kanunun meriyetini 
takib eden ay ihtidasına kadar 
devam eder. 

MADDE 23 — Bu kanun 
1 haziran 1940 tarihinden mu
teberdir. 

B. E. 

muamele yapılır. Bunlardan ka
nunun meriyetine kadar amor
tismana tâbi tutulmamış olanlar 
için mubayaa veya inşa tarihle
rinden itibaren bu kanunda ya
zılı nisbetler üzerinden hesab 
olunacak mikdarda bir amortis
man, 1940 bilançosuna geçirilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Bu kanunun 7 nci maddesile 
yeniden defter tutmak mecbu
riyetine tâbi olanlar kanunun 
meriyeti tarahinden itibaren bir 
ay içinde defterlerini varidat 
dairesine tasdik ettirirler. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Maliye encümeninin 4 ncü mu
vakkat maddesi aynen 

MADDE 24 — Maliye encü
meninin 23 ncü maddesi aynen 
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Hü. 

MADDE 29 — Bu kanun hü
kümlerini icraya Adliye, Ma
liye, Iktısad, Gümrük ve inhi
sarlar vekilleri memurdur. 

B§. V. 
Dr. B. Saydam 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel 
îk. V. 

H. Çakır 
G. î. V. 

E. Karadeniz 
Mü. V. 

A Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da. V 
Fayık Öztrak 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti V 
N. Topcoğlu 

Îk. E. 

MADDE 30 — Hükümetin 29 
ncu maddesi aynen. 

21 nci maddeye bağlı cedvel: 
Hükümetin 20 nci maddesine 
bağlı cedvel aynen. 

G. î. E. 

MADDE 30 — Hükümetin 29 
ncu maddesi aynen. 

21 nci maddeye bağlı cedvel: 
Hükümetin 20 nci maddesine 
bağlı cedvel aynen. 
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Ad/ E. 

MADDE 30 — Hükümetin 
29 ncu maddesi aynen 

21 nci maddeye bağlı ced-
vel — Hükümetin 20 nci mad
desine bağlı cedvel aynen 

— 69 — 
Mal. E. 

MADDE 24 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

B. E. 

MADDE 25 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Da
hiliye, Maliye ve îktisad vekil
leri memurdur. 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİMŞÎ 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınmanı hak
kındaki 2731 numaralı kanunun bazı hükümle

rini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 —Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin 26 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar ve
killeri memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hak
kındaki 273İ sayılı kanunun bazı hükümlerini 

değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Aynı kanunun 2 nci madde
sinin 4 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4 — Idhalât umumî tarifesinin 102/A 1, 
102/B 1, 102/C pozisyonlarına giren strayhgam 
ipliklerinden bir kilogramının uzunluğu dört
lün metreye kadar olanlar; 366/A 1-2 ve 
367/A pozisyonlarına giren pamuk ipliklerin
den ve 373 numarasına giren kaskam iplikle
rinden altı ingiliz numarasına kadar olanlar. 

MADDE 3 — Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Maliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye, Iktısad ve Gümrük ve İnhisarlar 
vekilleri memurdur. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİR 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkındaki 
472 sa/yili kanunu tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 
aynen. » ... 

Hükümetin 23 ncü maddesi 

[•JÜT( 1K, ENÜÜJVIKNİNİN' f E K L M 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkındaki 
472 sayılı kanunu tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 472 sayılı ve 10 nisan 1340 
tarihli kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Yolcu biletleri gidiş ve dönüşe şamil oldu
ğu takdirde nakliyat resmi defaten istifa olu
nacağı gibi abonman ve karne bilet ve kartla
rının nakliyat resmi de, bilet ve kart ücretle-
rile beraber tahsil edilir. 

Karne biletlerinin resmi, her bilet bedeli 
üzerinden ayrı, ayrı hesablanır. Muayyen bir 
mmtaka dahilinde bir gidiş ve bir dönüş hak
kı veren abonman bilet ve kartlarının nakliye 
resmi, abonman ücretinin bir sefere tekabül 
eden kısmı üzerinden ve ihtiva ettiği sefer ade
dine göre; muayyen bir mmtaka dahilinde 
gayrimahdud sefer hakkı veren bilet ve kart
ların resmi de, abonman ücretinin tamamı üze
rinden hesab olunur. 

Mütebeddil ücrete tebaan seyrisefer ettiri
len nakil vasıtalarında seyahat; silenlerden alı
nacak resim, nakliye ücreti olarak ödenen meb
lâğın tamamı üzerinden' ve birinci mevki nö
betine göre istifa öluiıürl • 

MADDE 2 — Ayni kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde . değiştirilmiştir: 

Nakliyat resmi, nakil vasıtaları, ücretini 
istifa edenler tarafından tahsil ve buna muka
bil kendilerine tahsilatın % 5 i mikdarmda ai
dat ita olunur. 

Devlet, demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünce tahsil olunacak nakliyat 
resminin her mevkide, resimle birlikte nakliye 
ücreti yekûnu içindeki nisbetleri tesbit oluna
rak mezkûr yekûn üzerinden bu nisbetlerde 
toptan tefrik ve itası caizdir. Bu takdirde 
mezkûr umum müdürlüğe aidat verilmez. 

Nakliyat resmini tahsil ile mükellef olan
lar nakliye ücreti ile resim mikdarlarînı ayrı, ay
rı göstermek üzere bir defter tutmağa ve: bu 
defteri her takvim yılının birinci ayı içinde 
bağlı oldukları varidat dâiresine tasdik ettir
meğe ve taleb vukuunda' salahiyetli memurlara 
ibraza mecburdurlar. Devlet müesseselerinin 
resmî defter ve kayidlerj bu deften yerine, ge
çer. ."•-; ;:;,;;;, .' . 
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MADDE 3 — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye ve Münakalât vekilleri me
murdur. 

Defter tutmayan veya ibraz etmeyen veya 
tasdik ettirmeyenlerden bu devreye aid resim
ler ticarî defter, ve evrakı müsbiteleri kayid-
lerine göre tesbit olunarak ikj, kat zamla alı
nır. Ticarî defter ve evrakı müsbite ibraz edil
mediği takdirde resim mikdan 2395 sayılı ka
nunda yazılı resen takdir heyetlerince haricî 
tahkikata müsteniden tesbit olunur. 

Defter tutulub da tahsil olunan ücret ve 
resimler deftere noksan geçirilmiş ise noksan 
geçirilen mikdar yukarıki fıkra mucibince tes
bit olunarak üc kat zamla alınır. Bu hal Dev
let müesseselerinde vukua getirildiği takdirde 
zamanında ödenmemiş olan resim % 10 zamla 
muhasiblerden tahsil olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Maliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye, Maliye ve Münakalât vekil
leri memurdur. 
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