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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Giresun Mebusu Dr, Hasan Vasıf Somyü- I 
rek'in vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
okundu ve merhumun ruhunu taziz için iki da
kika ayakta sükût edildi. 

istanbul, Sivas ve Zonguldak mebuslukla- I 
rma seçilen Dr. Kemal Cenap Berksoy, Amiral 
Hulusi'Gökdalay ve Dr. Rebi Barkın'm intihap. 
mazbataları kabul olundu. 

Askerî ve Mülkî Tekaüt kanununun 46 ncı . 
maddesinin değiştirilmesine; 

Arttırma, Eksiltme ve İhale kanununun 57 \ 

Lâyihalar 
1. — Devlete ait matbaaların birleştirilmesi 

hakkındaki 3558 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası (1/252). (Maarif ve Bütçe Encümen1 e-
rine); 

2; — Devlet Denizyolları ve Limnlan İşlet
me Umum Müdürlüğü" 1943 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/250) 
(Bütçe Encümenine); 

3. —- Posta ve Telgraf ve Telefon Kanunla
rına ek 2721 ve 2722 sayılı. kanunların iki ve 
üçüncü1 maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyibas; (1/253) (Münakalât ve Bütçe 
Encümenlerine) \ 

4. - - Türkiye ile Almanya arasında Ticari 
mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine müte
dair Anlaşma esasları dâhilinde Almanlar ta
rafından 5 aded tayyare verilmesi ve mukabilin
de muayyen Türk mallarının ihracı için Alman 
Sefareti ile teati olunan mektupların tasdikına 
dair kanun lâyihası (1/254) (Hariciye ve Ti
caret Encümenlerine); 

5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1943 malî 

nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâ
yihaları kabul edildi. 

Türk kodeksine uygun olmıyan tibbi ecza ve 
kimya maddelerinin memlekete ithallerine izin 
verilmesi hakkındaki kanun lâyihasının birin
ci müzakeresi yapıldı. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Bursa Tunceli Samsun 
R, Camtez Necmeddin Sahir Sılan N. Fırat 

yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/251) (Bütçe Encümenine); 

Takrirler 
6. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-

eı'nıri, Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu 
maddesinin .5 nci fıkrasının tefsirine dair tak
riri (4/22) (İktisat, Ticaret, Gümrük ve İnhi
sarlar, Adliye, Maliye ve Bütçe Encümenleri
ne) ; 

Mazbatalar 
7. — Büyük Millet Meclisi 1943 malî yılı Ey

lül, Birinci ve İkinci teşrin ayları hesabı hakkın
da Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazba
tası (5/17) (Ruznameye);' 

8. —.Devlet Denizyolları ve limanları İşlet
me Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/238) (Ruznameye); 

9. — Türk harfleriyle bastırılacak altın pa
ranın şekli hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teş
kilâtı Esasiye Encümeni mazbatası (3/168) (Rus-
nameye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK , 



BİRİNCİ OtLÖİ 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. M. (Sermen 

KÂTİPLER : N. Fırat (Samsun), V. üzgören) (Kütahya) 

REİS — Gelse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1943 malî yılı bütçesine bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve- Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/232)-fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mil Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cet

velde değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1'943 malî yılı Bütçe kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya

zılı tertipleri arasında (7 900) liralık müna
kale yapılmıştır. 

F . ' Tenzil. Zam, 
1 Maaş ve 4178 sayılı kanu

na, göre verilecek zamler 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Ücretler 1 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Tekaüt dul- ve yetim maaşı 700 
, REİS — Kabul edilmiştir, 

G Demirbaş 1 000 
REİS Kabul edilmiştir. 

7 Levazım 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Müteferrika 1 00o 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 3335 sayılı kanun gereğince -
yapılacak tedavi, yol ve 
saire masraflari 400 
REİS — Kabul, edilmiştir. 

15 Mütenevvi masraflar 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

[1] 91 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

F. Tenzil. Zam. 
16 Muhtelif masraflar 3 0 0 0 

REİS — Kabul edilmiştir. 
17 Nakil vasıtaları masrafı 3 400 

REİS — Kabul edilmiştir. 

. (Birinci madde tekrar okundu) 

REİS•— Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul elenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir, 

REİS •*— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.,, Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri 
memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle re
yinize arzediyorum. 

'2. — Toprak mahsulleri vergisi hakkında 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazhatast 
(1/226) [1] 

REİS — Encümen mazbatasında kanunun 
müstaceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Müstaceliyet 
teklifi aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Muhterem arka

daşlar, Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu 
memleketimizin % 85 ni teşkil eden çiftçi sınıfı
nı doğrudan doğruya ve dolayısiyle de bütün 
memleketi alâkadar eden bir kanundur. Böyle 
bir kanun üzerinde ne kadar fazla inceleme yap
sak, ne kadar tetkikat yapsak tamamen yerin
dedir. Müstaceliyet teklifi ile kazanacağımız 
günün adedi, nihayet 6 günden ibarettir. Filvaki 
Cenup vilâyetlerimizde hasat zamanı yaklaşmıştır. 

[1] 89 sayılı basmayazı zaptın sonundadır; 
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Ancak bıı altı günlük zaman, kanunun ırtüzake-
resi bugün itmam edilemediği takdirde, ya
rın ve hatta cumartesi günü çalışmak şartiy-
le ikmal edilerek bu altı günden bir kaç günü 
bu suretle kazanmak imkânı vardır. 

Arkadaşlar; bu kanun tahmine istinat eden 
bir kanun halinde huzurunuza gelmiştir. Tah
min meselesi daima millet arasında, halk ara
sında şikâyeti ve dedikoduyu ve bazan haksızlığı 
da mucip olmaktadır. Binaenaleyh böyle esaslı 
bir kanun üzerinde alelacele bazan yaptığımız 
gibi, \ bir karar vermek hatalı'olabilir. Heyeti 
Umumiyenizden bilhassa temenni ve rica ediyo
rum ki, bu müstaceliyet teklifini kabul etmi-
yelim. Bu kanunu mantıkî bir şekilde mü
zakere edelim. (Doğru ve muvafık sesleri). 

IIEÎS — Müstaceliyet teklifini' reyinize ar-
zediyorum. Takdir Heyetinizindir. 

Müstaceliyeti kabul edenler... Etmiyenler.... 
. Kabul edilmemiştir. . .. / 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyenler? 

Daha evvel söz almış olanlarla beraber- isim
leri) okuyorum':Feridun Fikri Düşünsel, Çavid 
Oral, Halil Menteşe, Emin Sazak, Abdurrahman 
Naci Demirağ, Hamdi Şarlan, Cemil Bari as, îs-

• mail Mehmet Uğur. 
H. MENTEŞE (İzmir) — Müsaade buyurur

sanız daha evvel bendeniz usulü müzakere hak
kında bir şey arzedeceğim. 

REİS — Buyurun. 
H. MENTEŞE (İzmir) — Hükümet... (Kür

süye sesleri). 
Hükümet, toprak mahsullerinin usulü ciba-

y etinde yeni bir sistem vazediyor. Encümen
deki arkadaşlarımız hakikaten büyük gayret 
göstermişler, bu sistemin mahzurlarını berta
raf edecek bir takım tedbirler almışlardır. Bu.' 
kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresine baş-
lanmazdan evvel Encümenin müzakerelerinde hâ
kim olan fikrin mahiyetini tebarüz ettirecek 
şekilde lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 

- Encümenin biraz izahat vermesini talep ediyo
rum. 

MUVAKKAT En. MAZBATA MUHARRİRİ 
Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, muhte
rem Halil Menteşe arkadaşımızın teklifleri ye
rindedir. Ancak biz, encümenin düşündükle
rini mazbatamızda oldukça tafsilâtlı bir şekil
de arzettik. Öyle zannediyoruz ki, arkadaşla
rın vuzuh görmedikleri yerleri işaret ettik
leri takdirde vereceğimiz beyan daha faydalı olur. 
(Doğru sesleri). Mahaza takdir Yüksek Heye
tindir. 

H .MENTEŞE (İzmir) — Efendim, mazba
ta bize mahsustur ve bizden de okuyanlara mah
sustur diyebilirim Fakat bu Millet Kürsüsünden 
milletin büyük bir ekseriyetini alâkadar eden 
bu lâyihanın esbabı mucibesi hakkında izahat 
verilmesi zaruridir. 

MUVAKKAT EN. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, başlangıçta da arzettiğim 
gibi muhterem arkadaşımızın teklifleri tamamen 
yerindedir. Kendilerinin arzu buyurdukları nok
taları bütün tafsilâtiyle vermeğe amade ve ha
zırız. Yalnız, arkadaşlarımızın tereddüt ettikleri 
noktaları öğrendikten sonra bu izahatın verilmesi, • 
zannediyorum ki, müzakereyi kısaltmak bakı
mından faydalı olur. Bu itibarla kendilerinin ar
zuları, tamamen yerindedir. Mamafi müzakere
nin selâmeti bakımından önce arkadaşlarımızın 
mütalâalarını dinlemeği muvafsk buluyoruz; tak
dir yene Yüksek Heyetindir. • 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Müzakereye baş-
lanmazdan evvel bir sualim var. 27 nci maddede 
% 10 deniyor. Bnuun hakkında mazbatada bir 
kayıt görmedim. Encümenin noktai nazarı ne
dir? (Sırası'gelince sesleri). 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — % 10, ayrı bir maddenin mevzuudur. 
O maddenin müzakeresi sırasında sualinize ce
vap arzedeceğiz. 

F .F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Arkadaşlar, 
bendeniz bu kanunun müzakere edildiği encü
men âzasından olmamakla beraber bu müzake
reyi yakından takip ettim. Icabederse bazı ma
ruzat ve mülâhazatta bulunacağım. Yalnız şu da
kikada yüksek huzurunuza çıkışımın sebebi, bu 
müzakere esnasında Maliye erkânından bir ar
kadaşımızın vukubulan vefatından dolayı his
settiğim teessürü arzetmek olacaktır. Hakika
ten iki haftadır devam ehen bu çalışma esna
sında Encümenin mütevali gayretlerine iştirak 
eden, hattâ pazar günü Encümen Mazbata Mu
harriri Şinası arkadaşımızla Adliye Encümenin
de çalışırken, diğer taraftan mütenazır şekil
de Maliye Encümeninin müzakerelerine iştirak 
ederken birdenbire nez 'i vaziyetine gelip dışarı 
çıkarken ölen Şefik Menteşe 'nin ruhuna rah
met okumakla beraber aynı zamanda vazife es
nasında ve Meclis mesaisine iştirak ederek sayü 
gayreti sırasında bu arkadaşın ölümiyle kimse
siz bıraktığı iki çocuğu ile refikasının geçim du
rumu gözönüne alınarak Hükümetçe bir yardı
mın derpiş edilmesi için temennide bulunmak 
üzere kürsüye çıkmış bulunuyorum (Muvafık, 
muvafık sesleri). 

C. ORAL (Seyhan)— Muhterem arkadaşla
rım ; beş senedenberi devam eden ve şimdiye ka
dar beşeriyetin görmediği ıstırap ve felâketler
le dolu. büyük bir dünya harbinin içinde yaşı
yoruz. Vakıa Büyük Şefimizden ilham alan Hü
kümetimizin yalnız memleket menfaatine daya
nan siyaseti esnasında bu büyük badirenin 
içinde bulunuyoruz, fakat harbin uzun sürmesi, 
memleket topraklarının bütünlüğünü muha
fazası ve milletin istiklâl ve hakimiyetinin te
mini için bizi millî müdafaa için büyük masraf
lara sevkettirmekte ve günden güne Devlet büt-
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çesi artmakta ve kabarmaktadır. Bu yüzdendir 
ki geçen sene bu zaruretin tesiri altında Cumhu
riyet Hükümeti Büyük Millet Meclisine 4429 
numaralı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununu 
getirmiş ve bu kanun Büyük Millet Meclisince 
müzakere edilerek kabul edilmiştir. 

Fakat hayatın bir tecrübeden ibaret olduğu
nu ve tecrübelerin insan hayatında, millet ve 
Devlet hayatında, en salim, en doğru bir şekli 
tanzim • ettiğini nazarı dikkate alırsak bu kanu
nun bir senelik tatbikatından sonra hâdiselerle 
sabit olan bu aksaklıkların da tekrar Büyük Mil
let Meclisine, geleceğini beklemek en tabii bir 
şeydi. Nitekim de öyle oldu. 

* Bir çiftçi dostu, ve bir çiftçi'hâmisi olduğu
nu müstahsili müdafaa eden nutuklariyle ve 
peyderpey almış olduğu tedbirlerle ispat etmiş 
olan Saraçoğlu, bu kanunun tatbiki sırasındaki 
uğradığı aksaklıkları, suiistimalleri ve dedi 
koduları gördükten ve bu kanunun tatbiki için 
büyük bir memur, kadrosunun yüklettiği ağır 
masrafları hissettikten sonra bunları bertaraf 
etmek için bugün bu kanun lâyihasını Büyük 
Millet Meclisine getirmiş bulunuyor. Bugün 
müzakeresine başladığımız bu kanun hiç şüphe 
yok ki bir çok bilgili ve işe vâkıf, tecrübeli, 
kıymetli arkadaşlarımızın günlerdenberi meşgul 
olarak fikir ve kanaatlerinin bir mahsulü halin
de elimize gelmiş bulunmaktadır. ' 

Ben burada Encümenin bu. kanunu birtara-
taıı müstahsilin menfaatlerini gözeterek diğer 
taraftan Devletin ihtiyaçlarını karşılıyacak su
rette ahenkli bir şekilde hazırlıyârak bize getir
miş olduğundan dolayı naçizane teşekkürlerimi 
arzederim. 

Bu kanunda geçen seneki kanuna nazaran 
değişmiş olan en bariz noktalan gerek verginin 
tarz ve cibayeti ve gerekse müstahsile itiraz 
hakkı yerilmesi , huşusnudaki değişikliklerdir. 
Sonra bu kanunla geçen seneki kanun arasında 
en büyük ve dikkati çeken fark, geçen seneki 
tarz ve eibayetinin yalnız memur kadrosunun 
iyi işlemesine terkedilmesine karşılık; bu sene
ki , kanun müstahsilin ahlâk, seciye ve vatan
perverlik hislerine bırakılmış olmasıdır. Bu 
kanunla Hükümetimizin bütün tarih boyunca 
Türk vatanperverliğinin en karakteristik bir 
vasfı ve ebedî ve ezelî bir vasfı olan Türk köy
lüsünün ahlâkı, temiz seciyesi ve memleket 
işlerinde hiç bir fedakârlık ve feragattan kaç-
mıyan ve kaçmmıyan haslet ve meziyetlerine 
güvenmiş bulunmasıdır, işte ben Büyük Millet 
Meclisinin yüksek huzurunda Büyük Mecli
simizin ve-'.'-Hükümetimizin ' Türk çiftçisine, 
Türk köylüsüne gösterdiği bu güveni 
verdiği' bu yerinde kıymeti Türk müstah
silinin büyük bir hassasiyetle lâyik ol
duğu bir şekilde karşılıyacağmı o muazzam 
kütlenin bir ferdi olarak arzetmeği bir vazife 
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sayarım. Hükümetle köylü arasında karşılıklı 
bir inanmanın ve itimadın bütün formaliteler
den ve bütün alınan ve alınacak olan tedbirler
den daha iyi ve daha müsbet netice vereceğine 
kani bulunuyorum. Bu lâyihada değişen bir 
nokta da geçeri seneki vergi % 8 olmasına rağ
men bu sene °/o 10 olmasındadır. Bendeniz bu 
artışı köylü aleyhine oldukça fazla bulmakla 
beraber memleketin menfaatine olarak yapılan 
bu işi biraz tabii ve haklı buluyorum. Çünkü 
içinde bulunduğumuz şartlar bunu icabettir-
mektedir. Bu hakikati asîl Türk köylüsünün de 
takdir edeceğini onun selim aklından beklemek 
hakkımızdır. Ancak sırası gelmişken bir nok
tayı tebarüz ettirmeden geçemiyeeeğim. Tak
dir buyurursunuz ki*, hububat, meselesi bir Tür-
kiye meselesidir. Hububat ziraati bu- memle
ketin her tarafını, her köşesini ilgilendi
rir. Hububat bu memleketin müşterek bir 
ziraatidir. Bunun için Hükümetimizin hu
bubat fiyatlarında ne fahiş bir hadde 
yükselmesine ve fakat ne de • müstahsili 
fakirleştirecek, müstahsili borçlandıracak bir 
istihsâl krizi doğuracak şekilde düşmemesine 
müsaade etmemesini bilhassa dilerim. Ve bunu 
Saraçoğlu Hükümetinden, bütün Türk müstah
sillerinin haklı olarak beklediğini ifade etmekte 
fayda umarım. 

REİS — Halil Menteşe, buyurun. 
H. MENTEŞE (İzmir) — Vazgeçtim. 
E; SAZAK (Eskişehir) —. Arkadaşlar; ben

deniz de otuz kişilik encümen azasının içinde idim. 
(İşitmiyoruz sesleri). Bütün arkadaşlar, dışarı
dan gelen arkadaşlar da, alâkadar arkadaşlar da 
herkes kudreti yettiği kadar bu işte kafasını 
yordu. Neticeede bu iş en münasip tarza bağ
landı. 

Yalnız bendeniz müzakerenin sonunda bulun
madım, bir de bir noktaya esasen muterizdim; 
Sekizin ona çıkması. Bunun Cavid Bey arka
daşımızın söylediği şekilde yerinde olmadığına 
kanaatim var. Hattâ benim bu kürsüye çıkmak
tan maksadım muhterem arkadaşlarımdan müza
heret görürsem bir takrir hazırladım, vererek 
bunun makul hadde indirilmesini rica edeceğim. 

Arkadaşlar; Cavid arkadaşımızın da tebarüz 
ettirdiği gibi Saraçoğlu Hükümetinin vasfı barizi 
haline gelen çiftçiyi himaye etmek şeklindeki 
vasfı, lüzumsuz yere söndürülmüş olacak. Ben
deniz, Varlık vergisinden evvel büyük bir dar
lık vardı, Başvekile dedim k i ; niye o kadar 
korkuyorsun? Biz harbi umumî geçirmiş nesiliz, 
Nihayet sıkıştığın vakit malını da parasız alır
sın, hayvanını da alırsın, yüzde yirmi beşini 
de alırsın. Niye o kadar telâştasın? Bana ceva
ben dedi ki, ben böyle bir şey yapmıyacağım, 
çiftçiyi yükseltmek fırsatı bir daha bu milletin 
eline geçmez. 
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Atatürk devrinde yirmi senedenberi bu ka

dar çalışılmış böyle bir fırsat bulunamamıştır. 
Elime bir fırsat geçti, bunun nekadar aleyhinde 
bulunursanız bulunun, çiftçiyi yükseltecek ve 
canlandıracak olan bu fırsatı kaçırmryaeağım. 
beni bundan menedemezsiniz ,dedi. Biz de.git
tik, çiftçilere anlattık. Allah bize son gürlüğü 
veriyor. Başımızda böyle bir Hükümet var, 
siz söylemeden o anlıyor, dedik. 

Arkadaşlar, çiftçi denilen mahlûk dünyanın 
hiç bir yerinde kendi sesini işittirememiştir. 
işte sizin .sesinizi siz söylemeden işiten bir Hü
kümet var. Millet te hakikaten sevindi. Ben gö
rüyorum ki, bu hububat ekenler, çiftçilerin hep
si de öyledir ya, bacağında donu olmıyan, aya
ğında çarığı olmıyan, üstüne Örtecek yorganı 
olmıyan, odunun üzerine başını koyup yatan 
kimdir dediğimiz vakit, işte bu vergi mevzuuna 
dâhil olan insanlardır, tnsaf edin arkadaşlar, 
erbabı namustan olan memurlara acımamak el
den gelmez, feci bir vaziyettedirler amma, baca
ğında donu, ayağında çarığı, üstüne örtecek 
yorganı ölmıyanlarîn, yanında onlara o kadar 
acınmaz. Ne olur? biraz yavan yiyebilir. Bilmi
yorum BSükümet bu kadar kuvvetli iman haline 
gelmiş olan çiftçiyi canlandırma keyfiyeti ya
nında yani çiftçiyi böyle kurtaracağım diye 
iman haline gelmiş bir akideyi nasıl bozacak? 
Evet hepimiz gibi çiftçiler de bu memleketin se
lâmeti için milyonlarca orduyu silâh başında tut
manın ne demek olduğunu müdriktir. Fakat şe-
hrliye bir defa Varlık yergisi diye dokundun, 
her taraftan vaveyla koptu. Neyi ucuzlattın ki 
bunu arttırıyorsun ? verdiğin küreği mi u.cuz-
laftın,- sapan demirini mi ucuzlattın'? Bendeniz 
Maliye Vekâletinin tamamen bu gibi şeylerinin • 
aleyhmdeyim ve yanılmadığıma da kaniim. Bir 
kerre Hükümet, Saraçoğlu Hükümeti çiftçinin 
hamişidir vasfını üzerinde taşımalı. Yarın ieabe-
derse yine milyonlarca ordu toplandığı zaman 
bunlara müracaat edeceksin. Onlar ne desen ya
par. Çiftçiden, başka bugün hiç kimseye dene
mez ki elindeki buğdayı ver sen nusır ekmeği 
meşe pelidi ye. Bu yalnız çiftçiye denir. 

Bu çiftçi buna da., Allahtan geliyor der. 
Binaenaleyh ben bu arttırmanın serapa yan
lış old«guna kaniim. 

Bir vakitler bir şey okumuştuk: tgiltere'de 
bir bütçe sıkıntısı olmuş. O maliye vekilini ge
tirmişler, ; ötekini getirmişler, hiç bir çare bu
lamamışlar. Açık ve sıkıntı günden güne artmış. 
Nihayet bir başka adam getirmişler. Bu bütün 
vergilerden yüzde sekiz indirmiş. Bu: herif bu-
dahdır, delidir, bunn bağlıyalım, tımarhaneye 
götürelim demişler. Maliye Vekili arkadaşımız 
ben söylerken beyhude yere yüzünü ekşitiyor am
ma, bu hikâyeyi kendisi de bilir, ve sırası geldikçe 
de söyler. Yüzde sekizi % 2 artırmakla eskisi
ni dahi alamryacaktır. Niçin artırıyorsun bira
der, sana ne yaptı? Bu kaynak öyle bir mesnet 
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I öyle bir ihtiyat akçesidir ki, herşeyi tükettiği 

raiz vakit varını, yoğunu her seyrini alacağımız 
bir sınıftır. Bu adam ayağına bir don bulmuş
sa niçin onu yine çıplak bırakmaya çalışıyoruz? 
Devlet % 8 i- % 10 yaptığı vakit yemin ederim 
ki daha noksan alacaktır. Bir .takrir takdim ede-
ceğinr, arkadaşlarımın tasvibine arzederim. 
Maliye Vekili de şimdi darılacak amma sonunda 

I kâr edecektir. Bunu yüzde sekize indirmeye ça
lışacağız. Bu suretle daha faideli bir iş yapmış 
oluruz. 

Diğer maddeler hakkında hakikaten köylüye 
inanmak şeklinde yürünmüştür. İnşallah ümit 
edilir ki, çok az masrafla ve muvaffakiyetle iyi 
neticeler alınır. Yalnız bu % 8 in 10 a çıkma- • 
sında hiç bir sebep ve fayda yoktur. Bu, maliye
nin ve milletin aleyhindedir. Onun için müza
heretinizi istirham edeceğim. 

REÎS *— Efendim, arkadaşımıza farkında ol-
mıyarak söz verdim. Çünkü mazbatada imzası 
bulunan bir encümen azasının mazbata aleyhin
de söz söylemesi Nizamnamei Dahiliye göre 
memnudur. Fakat söylemiş bulundu. 

E; SAZAK (Eskişehir)' — Hayır imzam 
yoktur. 

REİS — Bu mazbatanın müzakeresinde ken
disinin muhalif bulunduğu mazbatada musarrah 
bulunmadıkça tarafından imzalanmış bir mazbata 
aleyhinde encümen âzası söz söyliyemez. 

E, SAZAK (Eskişehir) -~- Efendim, ben 
imzalamadım. 

R E İ S — Mazbatada yazılıdır, onun için ar-
zediyorum. Eğer mazbatada yanlış yazılmışsa, 
matbaada yanlış tabedilmiş olacak. 

Emin Sazak'm imzası mazbatada yazılıdır. 
Onun için arzediyorum. Meselâ bulunmayanla
rın imzaları zikredilmediği halde Emin Sazak 
için böyle bir kayıt yoktur. 

E. SAZAK (Esfcişebir) — Bulunmadım 
efendim. ; 

REÎS — O halde mazbatada yanlış tabedil
miş. . ' 

. MUVAKKAT Ett. M. M. Ş. DEVRİN— Ha
yır, mazbata yanlış tabedilmemiştir. Müsaade 
ederseniz arzedeyim. 

Meselenin müstaceliyetine binaen orada ha
zır bulunan arkadaşların kâffesi encümen kâti
bine isimlerini koymak salâhiyetini vermiştir. 
Yani. tabedilecek mazbatya isimlerini koymak 
salâhiyeti. Bilâhara arkadaşlar mazbatayı im
za etmişlerdir. Yalnız Emin Bey arkadaşımız. 
hakikaten % 10 a ait maddeye muhalefetini be
yan etmiştir. Mazbatada isminin yazılı bulun
masının sebebi budur. 

REÎS — Bunu Nizamnamedeki sarahat kar
şısında Riyaset kabul etmek mevkiinde değildir. 
Mazbatanın altında muhalefet zikredilmedik-
çe hiç bîr suretle encümenden izahat istene-

I mez ve mazbata aleyhinde bulunulamaz. 
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Zaten Riyaset, arkadaşımızın sonuna kadar 

söylemesine müsamahalı davrandığından bende
niz vazifemi noksan yapmış telakki edilmemem 
için özür dileyorum. 

Söz Naci Demirağ 'mdır. 
A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar, bugün müzakeresine başladığımız top^ 
rak mahsulleri vergisi kanununun beyan ve tah

mine istinat eden esasları ihtiva ediyor. Top
rak mahsulleri vergisi 4429 numaralı kanunla 
1943 senesmde başlamıştır. Ancak ondan daha 
iki sene evvel doğrudan doğruya müstahsili 
cebri satışa tabi tutmaklığımız ve cebri satış 
fiyatiyle piyasa fiyatı arasındaki farkîn mev
cudiyeti o günden itibaren müstahsilleri toprak 
mahsulleri vergisini ödemeğe zımnen icbar et
miş vaziyettedir. O halde toprak mahsulleri 
vergisi eibayeti geçen seneden başlamaz daha 
bir, iki sene evvel başlar. 

Muhterem arkadaşlar, evvelki sene tahmin 
ve beyan esasına gitmiş ve her mükellef ne ka
dar ektiğini ve ne umduğunu ifade ederek be
yanname vermiştir. Nihayet subaşıları ve mu
hamminler vasıtasiyle tetkikat yaptırdık ona 
göre halkı, çiftçiyi mükellef tuttuk. O günkü 
şekil, bugün gördüğünüz şeklin de daha iptidai 
ve daha az mükemmel olan şeklidir. Şu ciheti 
ifade ederken bilhassa Encümenin bu yolda .fev
kalâde ve gayretli çalışmalarını ve isabetli bu
luşlarını candan takdir ederim. Bu beyan 
ve tahmin yoluna girildiği zaman en mükemmel 
sekimi bulmuşlardır. Yalnız arkadaşlar bir 
işin bir hakikî ve cezrî istikameti vardır, bir de 
ona aykırı olan kısmı vardır. Bu tahmin ve be
yan esasları benim kanaatımca hakikate aykırı
dır. îki sene evvel dairei intihabiyemizi gezdi
ğimiz zaman, yani beyan ve tahmin esası tatbik 
edilirken bir çok şikâyetler duyduk. Tabii bi
zim gibi her arkadaşta bu şikâyetleri duydu-
dular. Bunun neticesinde Mecliste bir çok söz
ler söylendi. Nihayet Hükümet bunların önü
ne geçmek için ölçü usulüne gitmeği kabul et
ti. Bu beyan ve tahmin esasmdari şikâyetçi 
olanlara itiraza sebep olan şeyler ne idi. Arka
daşlar biz Sivas Mebusları bizzat köylüden tet-

. kikat yaptık. Biz mahvolduk, yandık, diyorlar. 
Neden mahvoldunuz diye sorduk, sizden fazla 
mı aldılar, dedik. Nihayet bir çok tetkik ve in
celemeler yaptık gördük ki, Hükümet % 25 
almıya karar vermişken % 22 almış fakat yine 
muteriz? Neden muteriz? Çünkü falan yer 
% 20 vermiştir. Köylü oradaki gerek 
az tahminler dolayısiyle ve gerek su ba
sıları tatmin ederek az . yazdırmak sure
tiyle yani % 22 yerine % 10 vermişlerdir. 
Efendim, o bu kadar verirken biz niçin 
fazla verelim diye bir takım dedikodulara ve 
şikâyetlere sebep oldu. Bunu hepimiz dinle
dik. Binaenaleyh, görülüyor ki, mükellefe tah
mil edilen yük, kanuni haddin dununda da ol

sa, yine diğer mıntakalardaki çiftçilerden bu 
nispet aşağı olursa, mutlaka şikâyeti ve itirazı 
mucip oluyor. îş te bunun içindir ki, Geçen se
ne ölçü usulüne gidilmesi icabetti. Malûmu-
âliniz ölçü usulü, bendeniz Encümende âza ol
mamakla beraber bir mebus sıfatiyle bu mesele 
üzerinde alâkadar oldum ve Encümende cere
yan eden müzakeratı dinledim, Maliye Vekili 
muhtereminin izahlarını dinledim ve niçin mu
vaffak olamadığını da esaslı surette izah ettiler 
bu cihet gerek Hükümetin esbabı mucibesinde 
ve gerek Encümenin esbabı mucibesinde 
tasrih edilmiştir. Çünkü başlıca esaslı olan şi
kâyetler: bu gün kıymetli ve namuslu elemanın 
tamamen temin edilmesi imkânı hâsıl olamamış
tır ve iyi diye yaptığımız iş beklenilen neticeyi 
vermemiştir. Devlet bu vergiden 1 200 000 
ton beklerken elimize aşağı yukarı bu
nun yarısı olan 6Ö0 küsur bin ton hubu
bat geçmiştir. İşte geçen sene görülen bu fena 
tecrübe, ölçü usulüne gitmenin verdiği bu fena 
netice tekrar bugünkü şekle dönmeğe Hükümeti 
icbar etti. Burada Hükümeti; Maliye Vekilinin 
ağziyle işittiğime göre, bilhassa Sayım Kanunu 
teşvik etti. Filvaki Sayım Kanununda böyledir. 
Evvelâ beyan yapılır, ondan sonra da heyetler 
vasıtasiyle tetkik ettirilir, tşte sayımda müs
pet netice veren bu usul buraya da tatbik edil
miştir. Esbabı mucibe olarak bunu ifade edi
yorlar. Halbuki sayım vergisi hiç bir zaman bu
nunla kabili kıyas değil d îr, filvaki Sayım Ka
nununda beyan vardır amma- ondan sonra tah
min yoktur, sayım vardır, tadat vardır. Bir 
adam yüz koyunum vardır diye beyanname ver-
misse ve onun 120 kovunu çıkmışsa . . . burada 
tahmin yoktur. Halbuki benîm tarlamdan şu 
kadar çıkacaktır diyen bir adama mukabil şu 
kadar alacaksın denince bu bir tahmindir. Yani 
Sayım Kanununda müspet netice veren bu usul 
burada doğru netice vermez, vermiyebilir. Tec
rübelerimiz' bunu ispat etmiştir. 
. Kanunun esasına göre; evvelâ, ekin zamanı

nı mütaakıp müstahsil bir beyanname verecek. 
Şu yerdeki tarlama şu vesaitle şu kadar şunu 
ektim ve şu kadar alacağımı ümit ediyorum di
yecek. Zamanı geldiği vakit yani, hasattan bir 
az evvel, birlik'mümessilleri, köylerde muhtar 
ve heyeti ihtiyariye, mahallelerde birlik mümes
silleri ki yeni kanun mucibince muhtarlar ola
cak demektir, bunlar tarafından bir tahmin daha 
yapılacaktır ve herkesin, elde edebileceği mik
tarı mübeyyin bir cetvel tanzim edilecek, bir
liğimizin vereceği miktar bundan ibarettir dene
cektir. Bilâhara tahmin heyetleri gidecek. Bu he
yet üç kişiliktir, ikisi ziraat erbabından, birisi 
de Devlet memurudur. Bunlar gidip mahallinde 
birlik mümessillerinin verdikleri cetvellerin 
doğru olup olmadığını görecek, tasdik edecek ve
ya değiştirecek. Faraza falanca köyün birlik mü-
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messilîerinin. verdiği miktar 100 ton ise bu heyet 
onu 120 tona çıkaracak. Bu üç kişilik ehli vu
kufun her birlik için tâyin ettiği miktarlar tah
min heyetine gidecek. Tahmin heyeti yedi 'ki
şiden mürekkeptir. Vilâyetlerde vali veya tev
kil edeceği zat, kazalarda kaymakam, malmü
dürü, ziraat müdürü, .bulunmazsa ziraat me
muru, ondan sonra Devlet memurlarından bir 
kişi, sonra belediye encümeninin belediye âza
sı arasından intihap edeceği bir kişi,, vilâyet da
imî encümeni tarafından, umumî meclis âzası ara-
s-ından ve erbabı ziraattan, bir ve ziraat oda
ları tarafından iki zat ki ceman 8 kişilik tahmin 
heyetinde tetkik edilecektir. Evveîâ herkesin 
ektiği miktar gözönünde tutulacak ve birliklerin 
verdiği cetveller ve malûmat gözönüue alınarak, 
köyün heyeti nmumiyesinin mükellef olduğu 
vergi miktarı budur diyecek. Şimdi kademenin 
başından başlıyalım: Evvelâ köylü, hakikî 
miktarı verecek mi? Vermiyeeekse filvaki bir ta
kım cezai müeyyideler vardır. Mahalle mümes
silleri veya köv ihtiyar heyetleri hakikî miktarı 
verecekler mi? Onun için de cezai müeyyideler 
vardır. Sonra ehli vukuflar hakikî ' miktarı 
tahmin edecekler rai? Ehli vukufun verdiği 
cetvel birlik mümessilleri veya müstahsilden bir 
tanesi 'tarafından itiraza uğrarsa, o ehli vukuf 
olmamak şartiyle diğer ehli vukuf heyctlerin-
ren bir tanesi hakem sıfatiyle oraya gönderile
cek ve' bir daha süzgeçten îreçirileeektir. Oörü-
lüvor ki ehli vukuf, muhammin denilen zatın 
dört tanesi Devlet memurudur. Diğer dört tane
si de erbabı ziraattendir. ' 

TVıı.nlann bir ianesi memur, ikisi erbabı zira-
nlten olmak üzere üçer kişilik ehlivukuflar in
tihan edeceklerdir. Kavmakamın, ziraat müdü
rünün, mlmüdürünÜTi vazifeleri esasen kendile
rine yetişecek kadardır. Onun için tatbikatla 
bu iş. ehlivukuf denilen veya hakem hevei de
nilen, . ikisi ' zürradan, bir tanesi memurdan 
ibaret olmak üzere üç kişilik heyete kalacaktır. 
Yani bütün manivela hakikatte ehİi vukuf veya 
itiraz üzerine hakem heyetinin karar!ariyle taay
yün edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde şu 
müstakil çiftlikleri de hesaba katacak olursak 
kırk bine yakın köy vardır. 20 köye bir ehlivu
kuf tâyin edecek olursa, aym zamanda itiraz 
sebebiyle onlar hakem heyeti vazifesini de ifa 
ederler. Yarı yarıya itiraz vâki olsa, bir ehlivu
kuf'30 köyle alâkadar olacak demektir. Benim 
kanaatimce bir ehli vukufa ancak 20 köy verile
bilir. Binaenaleyh kırk bin köy için iki bin eh
livukuf teessüs edecek demektir. Ehlivukufu 
tenkil edeceklerin bilgili, fedakâr ehlinamus, dü
rüst ve faziletli olmaları lâzım gelir. İstediği
mi/ vasıfta bu vazifeyi kabul edecek bu kadar 
adamı nerede bulabiliriz? İnsanlar hilkaten za
yıftır. Onun için bunların herhangi bir şekil
de hatır, gönül vesair sebeplerle hakikati daha 

I az göstermeleri ihtimali daima, varittir ve b u 
nun önüne geçilmesi imkânı, da yoktur. Gerçi 
malmemurunun hakkı itirazı vardır amma bir 
mnlmemuru bir kazada 150 pare köyün hangisin
de haksızlık olduğunu nasıl anlıyacaktır, nasıl 
itiraz edecektir ve nasıl bu işin önüne geçecektir. 
Bundan iki sene; evvel olduğu gibi mutlaka yan
lış takdirleri mucip olacak ve daha ziyade bu 
yanlış takdirler Devlet aleyhine olacaktır. Bu 
suretle umduğumuzun benim tahminime göre, 
r"-:ca,k c/< 60 veya 70 ni alabileceğiz. 

Bu talimin heyetlerinin ve ehli vukuf heyet
lerinin yevmiye beş liradan aşağı olmamak üzere 
beherine verilecek yevmiye miktarı 11 buçuk veya 
12 milyon liralık bir masrafı istilzam edecektir. 
Buradan 600 bin ton mahsul elde etsek ve üst 
üste fiyatını da 25 kuruştan hesap etsek, 150 mil
yon lira tutar. 150 milyon liraya nazaran 12. 
milyon lira masraf % 8 tutar. Bu, maliyenin 
c i ha yet edeceği miktarın tahsil ücreti oluyor. 
Maliye Vekil i muhtereminin komisyondaki izaha
tına nazaran; Maliyece geçen sene bu iş için 15 
milyon 600 bin küsur liralık masraf yapılmıştır. 
Demek ki, aşağı yukarı ona yakın bir sarfiyatı 
mucip olacaktır? O halde ne yapalım?. Bu şikâ
yetlerin, bu haksızların • önüne nasıl geçelim? 

Belki söyl iyeceğim sözümün bugün için ka
bul edilmiyeceğini maalesef hissediyorum. Am- • 
ma hakikatlerin tezahuruı tebarüzü, hâl için. 
olmasa bile, istikbal için faydalı olacağını düşü
nerek söylemek her mebusun vicdanî vazifesi
dir. Evvelki sene.tahminin verdiği şikâyetler 
üzerine ölçü usulüne gittik. Fakat ölçü eleman
larım maalesef iyi intihap edemedik ve esasen 
etmeğe de imkân yoktu. Matlup evsafta intihab 
edemediğimiz için geçen sene ölçü usulüne gide
lim diye ekseriyeti azline ifade ettik. Fakat bu 
da yanlış yola çıktı. O halde ne yapmalıyız? 
"Muhterem arkadaşlar, mahsulâtı arziye-dediğimiz 
şey, hiç saklamağa lüzum yoktur ki eski bildiği
miz aşar vergisidir. Bunu ne kadar saklasak ve 
hangi şekilde ifade edersek edelim, bunun eski 
aşar vergisi olduğu meydandadır. Bunu başka 
şekilde ifade etmek istiyen arkadaşlar varsa 
bilmiyorum, yalnız kendi-kendilerini aldatmış 
olurlar. Şu halde Cumhuriyet rejiminin köylü : . 
yü kalkındırmak için kaldırmasını zaruri gördü
ğü bu aşar vergisini, yani şimdiki adiyle; top
rak mahsulleri vergisini, bugün önünde bulun
duğumuz vaziyet ye tehlike '. karşısında kabul 

• etmek mecburiyetindeyiz ve aşar vergisini yeni
den koydunuz' diye hiç kimsenin Cumhuriyet 
Hükümetini, Cumhuriyet rejimini tahtieye hak
kı yoktur. Çünkü her şeyin başında Devletin 
istiklâli, milletin şeref ve istiklâli mevzubahistir. 
Onun için her şeyi icabederse yerine getirebiliriz. 
.0 halde bu Toprak Mahsulleri Yergisi dediği
miz şeyin aşar vergisi olduğunu kabul ettikten 

• sonra; şenel erdenberi tatbikatı ' yapılmış ve en 
doğru şekli bulunmuş olan mültezim usulünü 
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niçin kullanmıyoruz? Yani emaneten Devlet 
eliyle toplamak yerine burada menfaati ortaya 
konulacak bir kaç kimseleri çıkarıpta bu men
faatleri karşılaştırmak suretiyle ve Devleti 
hakem vaziyetinde tutmak suretiyle vergi ciba-
yetine gitmiyoruz? Muhterem arkadaşlar, bu 
mütalâamı ben encümende de söyledim. Bazı ar-
kadaşlarî Cumhuriyet rejimi aşarı kabul etmez 
dedi, iltizamı kabul etmez dediler. İltizam aşarın 
tatbikatının ifadesidir. Cumhuriyet rejiminin 
kaldırdığı iltizam değil, aşardır. Aşar kalktığı 
için iltizam da beraber kalkmıştır. Eğer öyle 
olmasaydı, yani Cumhuriyet rejiminin kaldır
dığı şey iltizam olsaydı aşarı yerinde tutar, o 
zaman bugünkü yaptığımız gibi tahmin veyahut 
emaneten ölçme usulüne gider ve iltizamı orta
dan kaldırmış olurdu. Bunun içindir ki bu Dev
letin muhtaç olduğu hububatı tamam olarak ve 
hakikate yakın olarak alması için yine bu işi 
muayyen.ve teminatlı mültezimlere bırakıp Hü
kümetin, murakabe vaziyetine geçmesi lâzımdır. 
(Gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar; müsaade, edin de nok-
tai nazarımı izah edeyim. Belki noktai nazarım 
sizinkine uygun olmıyabilir. Fakat siz de çıkıp 
açıkça noktai nazarınızı ifade edebilirsiniz. Ni
hayet ortada bir hak tezahür eder. Onun için 
müsaade buyurun da noktai nazarımı izah ede
yim. 

Mültezim usuünün bir çok karışıklıkların
dan bahsedildi. Evvelâ memlekette ağalık doğu
rur dediler. Efendim; mültezim usulü memlektte 
ağalığı doğurmamıştır. Ağalığı doğuran; memle
ketteki asayişsizlik intizamsızlık ve Hükümetin 
hâkim olamayışı idi. Ağanın bıçağı, tüfeği var
dı. Bunları zavallı köylüye gösterir, istediğini 
alırdı. Bugün maaşşükran görüyoruz ki her yerde 
Devlet hâkimiyeti, Devlet zabıtasının kuvvet ve 
kudreti mevcuttur. Binaenaleyh, ağalık yok
tur, bir daha yaşayamaz ve ilelebet de ölmüş
tür. Hem bu defa iltizam şeklini bu sene ka
bul edilmiyeceğini ben de anlıyorum. Bu ka
dar müzakere ve münakaşalardan sonra kabul 
edilmiş olan bir şeklin değiştirileceğine ve tat
bik edileceğine ben de kani değilim. Fakat il
tizam usulü kabul edildiği zaman şuna emin 
olmalıdır ki, Hükümet köylüyü değil, hakkını 
almak istiyen mültezimi müdafaa etmek mec
buriyetinde kalacaktır. Arkadaşlar, âşarm kalk-
masındaki saik ne idi. Bir kere köylünün kal
kınması, ikincisi ekilmiyen arazinin ilanihaye 
Devlete menfaat bırakmaması idi. Onun için 
aşar kalkmış ve yerine arazi vergisi konmuştur. 
Âşarm kalkmasına âmil mültezimler değildir. 
Belki, ö günlerde mültezimler de rol oynamıştır. 
Fakat bü gün ve bundan sonra mültezimler as
la bu işte rol oynıyamıyacaklar ve müessir ola-
mıyaeaklardır. Vergi cibayeti ile âmme hiz
metinin şu ve bu şahıslara gördürülemiyeceği 

mütalâası var; arkadaşlar, vergi cibayeti bazali 
bilvasıta da olmuştur. Bugün muamele vergisi, 
istihlâk vergisi bilvasıta alınmaktadır. Çünkü 
Devlet o vergilerin bilvasıta alınmasında fayda 
görmüştür. İşte uygunluk görmüştür. Top
rak mahsulleri vergisinin cibayetinde de bilva
sıta almak daha faydalı görülürse kabul etme
mek için hiç bir sebep yoktur. 

Maruzatım bu kadardır. Yapılan lâyiha, 
kabul edilen esasa göre çok kıymetlidir, haki
katen arkadaşlarımız çok güzel çalışmışlardır. 
Tekrar kendilerini tebrik ederim. Amma şunu 
bilmeliyiz ki, nasıl ki, evvelki sene tahmin esası 

bir takım şikâyetleri mucip olmuşsa gelecek 
sene de aynı şikâyetleri duyacağız. Înşaallah 
harp biter de bu vergi kendiliğinden kalkar, 
fakat kalkmazsa gelecek sene aynı şikâyetlerle 
karşı karşıya kalacağımıza ve iltizam usulüne 
gideceğimize katı olarak kaniim. Înşaallah harp 
biter de bunlara lüzum kalmaz ve vergi kal
kar. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Muhterem arkalas-
lar Devletin toprak mahsullerinden vergi almak 
ihtiyacı ne kadar zaruri ise, köylümüz de, çok 
katı ve vicdani bir kanaat olarak arzediyorum 
ki, bu vergiyi vermekten asla yerinmiyor, çe
kinmiyor, müteessir olmuyor ve köylünün his
lerine tercüman olduğumu zannediyorum. Ka
radeniz muhitinde toprak mahsulleri vergisin
de hiç bir vatandaşdan hiç birisinden bir in
cinme, bir şikâyet duymadım belki tarh ve ciba-
yette bazı fikir ve mülâhazalar duydum. Onları 
arzedeceğim ; kendi malım olmıyan bu fikirleri 
ihtisas sahibi saydığım köylülerin kanaati ola
rak arzetmeme müsaade buyurun. Köylü bir 
defa i,u verginin tarhından dolayı bazı şikâyet
lerde bulunmuştur. Şikâyetler her tarafta vSki 
olmamakla beraber, hepimizin işitmiş olduğu
muz veçhile bazı ahlâka mugayir hareketlerin 
vukuundan dolayıdır. Köylü demek isterki; bu 
gayri ahlâki şekille hareketlere mecbur kalın
madan biz vergimizi Hükümetimize seve seve 
verirken buna gayri meşru, gayri ahlâki hare
ketlerin katılmaması lâzım gelir. Fakat ne ya
zık ki meriyetten kaldıracağımız kanunda bu 
noksan ve mahzurlar bütün üryanlığiyle teza
hür etmiş ve tatbikatta çok çirkin şeyler hâsıl 
olmuştur. Kanunun tadili münasebetiyle eğer 
Devlet geçen sene almış olduğu hasılatı bu sene 
yine almak arzusunda ise, bana öyle geliyor ki 
hiç bir teklife hacet kalmadan bütün mükellef
lerden aynı şeyi tamamiyle ve müşkülâtsız Dev
let Hazinesine koyabilir, hiç başka türlü forma
litelere ihtiyaç yoktur. Biz biraz da şikâyetleri 
tetkikle mükellef olduğumuz için yakinen bili
yoruz; varlık vergisi için 15 bine yakın şikâyet 
mektubu alan Büyük Millet Meclisi bu kanunun 
tatbikatından dolayı hiç bir şikâyet istidası al
mamıştır. Sebebi, her hangi bir haksızlığa mâ-
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ruz bırakrimamasıdır. Baha doğrusu, vermekle 
mükellef olduğunun çok noksanını vermiştir. 
Devlet zarar etmiştir. 

Muhterem arkadaşları memleketin her nok
tasında bu verginin tarh, tahakkuk ve cibayeti-
nin ne suretle olması hakkında mütalâaya muk
tedir değilim. Yalnız kendi muhitimizdeki ka-
naatlara tercüman olarak arzetmek işterimki, 
bizim Karadeniz sevahili mısır hasılatı zaten 
kendisine yetmiyen halk, istihsal ettiği mısırdan 
Hükümete hissesini verirken, bumr kendi yiye
ceğinden ayırarak verdiği için, bu vergiyi on
dan, nisbeti yüksek tutmak suretiyle, değil, o-
nun, bu buhranlı zamanlarda seve seve vereceği 
bir miktar olarak alınmasını temin etmek lâzım
dır. 

Fmdık mevzuuna gelince; bilhassa mıntaka-
mızda halkın bize anlatmak istediği şu nokta ol
muştur: Bilirsiniz ki fındık memleketimizde is
tihsal edilir, fakat burada istihlâk edilmez, 
harice sevkedilir. Bunun gibi diğer mahsulleri
miz de vardır. Bendeniz yalnız fındıktan bah
sediyorum, diğerleri de buna kıyas edilebilir. 
Bu fındrk hâlen bilhassa istihsal mıntakasmda 
hemen hemen hiç istihlâk edilmez, edilse de pek 
azdır. Amma dünya vaziyeti, iaşe buhranı do-
layısiyle Anadolu'nun muhtelif noktalarında bu 
fındık hâlen istihlâk edilmektedir. Fakat istih
lâk edilen bu mahsul yine memleketin iskelesin
den harice çıkarılmaktadır. Bu ihraç malı olan 
fındığın verdiğini Devletin tahsil etmesi için 
elinde kendisinin faaliyette bulunan bir şubesi 
ve teşkilâtı varken, bu şube ve teşkilâttan bu 
fmdık çıkarken bir kilosunun bile kaybedilmesi 
ihtimali yok iken bunu da diğer mahsullere teş
mil ederek, diğer mahsuller gibi tahminlere bağ
lamak bendenizce isabetli değildir. Bir şartla. 

Muhterem arkadaşlar, şartı şudur: Şimdi 
size fındığın istihsalindeki masrafları arzeder-
sem şartın nispete plan taallûku itibariyle ben
denize hak vereceğinizi tahmin ederim: 

Fmdık harice sarf edilir. Hâlen matlup şekil
de sarf edilemiyor. Memleketimizde kalıyor. 
Amele ücretleri çok yüksektir. Bir kilo fındık 
18 kuruşa mal oluyor; 39 - 40 kuruşa satılıyor. 
Yani yarı yarıya. Zaten on hektar, eski tâbir
lerle arzedivo-rum meselâ bin kilo, iki bin kilo 
mahsul alan bir müstahsil yarı yarıya masraf ve 
istihsal-etmiş olduğu fındık mahsulünden eğer 
% 10 da vergi verirse, aynı zamanda arazi ver
gisi veriyor, nakliyat ta ihtiyar ediyor ki çok 
mutazarrır olur. Hususiyle Karadeniz halkınm 
harp senelerinde geçim ihtiyaçları Orta Anadolu 
halkının ihtiyaçlarına nazaran şayanı merha
mettir. Şu zamanda Karadeniz halkı mısırını 
zorlukla istihsal ediyor. Fındığını satamıyor. 
Fakirdir. Karadeniz'in fakrü halini nazarı itiba-
/a almıyarak bunlardan da % 10 vergi alırsak, 

fındığını diğer mhsuller gibi vergiye tabi tutar
sak müstahsil varlık vergisinde olduğu gibi fer
yada başlar. Bu fikir ve.kanaatlerimi muhitten 
aldığım kanaatlar olarak arzetmek istiyorum. 
Fındık ve emsali oİan mahsullerde Hükümetin 
hissesi olan vergi nispeti elde edilecek hakiki 
rekolte üzerinden alınacaktır. Amma tahmine 
gidersek böyle olmaz. Tahmin usulü de inşaallah 
iyi netice verir. Fakat elimizde çok kuvvetli 
maddî bir imkân varken bunu terketmek doğru 
değildir. Yani ihraç esnasında vergiyi almak sis
teminin kabul zarureti vardır. Yalnız nispeti 
faydalı surette tevzin etmek, adaleti ve Hüküme
tin katî hissesini elden çıkartmamak lâzımdır. 
Müstahsilden bu şekilde vergi almak mümkün 
olduğundan bilhassa bu bakımdan kanun aley
hinde konuşmak mecburiyetinde kaldık. 

Yoksa kanunun heyeti umumiyesini mer 'iyet-
ten kalkacak olan kanuna nazaran çok esaslı bir 
şekilde düşünülmüştür. Bu prensiplerin, sis
temlerin çok yerinde olduğunu bendeniz de âci
zane takdir ediyorum. Kanun çok iyi hesap edil
miş, çok iyi tetkik edilmiştir. Bilhassa bu tet-
kikatı yapan encümen arkadaşlarımıza takdir
lerimi, teşekkürlerimi sunmayı bir vazife sayıyo
rum. Fakat, bir defa encümende bu noktaya 
mütedair maruzatta bulunduğum için, huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum, orada ekseriyetle 
reddedilmiş olan teklifim şudur ki, kayıt ve 
şart altında nispetin inmesi şartiyle Karadeniz 
halkı gibi mahsulü harice çıkan, fındık, üzüm, 
incir gibi mahsullerin vergisi ihraç esnasında 
alınması ve nispetin de indirilmesi hususu Hükü
met için isabet ve büyük menfaat tevlit edecek
tir. Bunu bilhassa iyi, şaşmaz bir kanaat olarak 
arzetmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Diğer maddelere ait maruzatımı sırası gelince 
arzedeceğim. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Sayın arka
daşlar, toprak mahsulleri vergisi hakkında söze 
başlamadan; evvel uzun yıllar, hattâ asırlara 
yakın zaman memleketin başında kâbus gibi 
bulunmuş olan iltizam sisteminin hiç bir suret
le ve hiç bir tarzda bu memleketin hazmedece
ği sistem olmadığını burada söylemeği bir vazi
fe biliyorum. Belki, bugünkü nispet, aşar nis
petidir, fakat iltizam sistemi değildir; belki 
aşara gideriz; vergileri artırırız, Faka/t bir nevi 
derebeylik olan ve yergi nazariyelerine; vergi 
telâkkilerine aykırı olan ve modern Türkiye 
Cumhuriyetinin telâkkisinden tamamen uzak 
olan iltizam sistemi hususunda beıt münakaşayı 
bile abes telâkki ederim, bunu bir gerileme sa
yarım. 

Toprak mahsulleri vergisine gelince; haki
katen lâyiha üzerinde büyük himmetler sarfe-
dilmiştir. Gerek Hükümet ve gerekse Encümen 
her ikisi de uzun çalışmalar mahsulü olarak bu 

' lâyihayı hazırlamışlardır. Yalnız toprak mah-
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suİİeri vergisi kanunu fevkalâde haller için 
muvakkat olarak kabul edilmiş bir kanundur. 
Binaenaleyh, bu kanunun tadili mevzuubahis 
olmadan evvel acaba verim bakımından fayda
sı var mıdır, yok mudur? Bu cihet mazbatada 
zikredilmemektedir. 

Arkadaşlar; bu toprak mahsulleri vergisinin 
masarifi umumiyesi vergi varidatından çok mu
dur. Yoksa Hükümete bir gelir temin etmekte 
midir? Eğer masarifi umumiyesi vergiden- çok-
sa vergiyi kaldırmak lâzımdır. Buna dair bir 
rakamı ben de Encümenin ve ne de Hükümetin 
mazbatasında göremedim. Binaenaleyh, soru
yorum: Toprak mahsulleri vergisi acaba Hü
kümete tam varidat olarak ne temin etmiştir. 
Aynı zamanda Toprak mahsulleri vergisi Dev
lete bir aynî yardım mahiyetinde idi. Yani 
Millî Korunma kanununa istinaden satın alı
nan buğday miktarı ile, fiyat bakımından ya
pılan tenzilâtla şimdi 27,5 tur a vakit 20 kuruş
t an satın alınmıştı. Aradaki farkla, toprak 
mahsullerinden Devlete ne temin edilmiştir. Bu 
hususta Maliye vekilimizin bizi tenvir etmeleri
ni rica ediyorum. 

Vergi nispeti üzerinde kalem oynatılmış. Bu
nu arkadaşlardan sordum. Dediler ki, harman 
edildi Geçen sene % 12 idi, % 10 a indi. % 8 idi, 
% 10 a. çıktı. Bunun için sayın Maliye Vekilin
den bu cihetlerin izahını rica ediyorum. Yani 
toprak mahsullerinden ne miktar anlınacaktır? 
Hububat vergi nispetinin yükselmesinde ve diğer 
vergi nispetinin azalış ve çıkışı jüstifiye edile
bilir mi, yani tahkik edilebilir mi? bilhassa bir 
arkadaşım söyledi Orta Anadolu'da normal se
nelerde buğday verimi bire altı imiş. 

•t. ARUKAN (Eskişehir) — Bire beş. 
C. S. BARLAS (Devamla) — Hattâ bire 

beşmiş. Feyizli senelerde' bire altı imiş. Böyle 
bir vaziyette olan bir memlekette % 8 den -
halk icabında yüzde yüzü de bu memlekete ve
recek kadar fedakârdır % 10 a çıkarmak şeklin
deki"% 2 inin üzerinde bugün için durmak ica-
beder. Binaenaleyh Sayın Maliye Vekili acaba 
Sayın Ticaret Vekili ile bir araya gelip madem 
ki bu işi böyle yapıyoruz. Mecburi satm alma 
sisteminden vaz geçelim demişler midir? Eğer 
bu olabilecekse hattâ bu vergiyi % 12,5 e çıka
ralım. 

Binaenaleyh ben; nasıl hayatı ucuzlatmak 
için fabrika mamulâtı fiyatlarının indirilmesine 
taraftar isem aynı şekilde vergi nispetlerinin 
indirilmesinin de hayatı ucuzlatmak bakımından 
çok faydalı olacağına kaniim. Eğer Hükümet 
mecburi satın alma usulünden vaz geçmiyorsa ben 
bu verginin umumî surette % 8 olmasına taraf
tarım. Bu hususta sırası gelince bir de takrir 
takdim edeceğim. Sayın Maliye Vekilinin ar-
zettiğim hususlarda lütfen bizi tenvir buyurma
larını rica ediyorum. 

19̂ 4 C : İ 
MALİYE VEKÎLÎ F. AĞBALI (Elâzığ) — 

Maddesi geldiği vakit takrir vereceğim diyor. 
Maliye Vekili şimdi mi izahat versin) 

C. S. BARI^S (Devamla) — Diğer husular-
da zatı âlinizden beş sual rica etmiştim. Onlar 
hakkında biei tenvir buyurmanızı rica ediyorum. 

MAIifcTE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Yani onlar hakkında şimdi, diğerleri hakkında 
sonra~, 

C. & BARLAS —Tabi i , onlar kanunun 
heyeti umumiyesme ait. 

t. M. UĞUR (Sivas) — Arkadaşlar, bu kâ
nun komisyonda müzakere edilirken ben de 
dinledim. Zaten bundan başka yapılacak bir şey 
yok. Uzun senelerden beri biliyorsunuz ki, köy
lümüz Devletten neyi esirgemiş ki, bunu esirge
sin. Köylü Devlete herşeymi seve seve verir. 
Yeterki alınmasında bir hüsnüniyet olsun. 
Yoksa köylü niçin vermesin? 

îkineisi; tahmin. Komisyonda da söyledim. 
tahminde hem isabet var hem de yok. Sebebi 
şu; tarladaki başak beş devre geçiririr. Çiçek 
devresi, su devresi, süt devresi, yoğurt devresi, 
hedik devresi. Eğer giden komisyon başağı eline 
alıp ta,, tarladaki başak tam devresini tamamla
dığı zaman tahmin yapılırsa, beş aşağı'beş yu
karı tahminde isabet vardır. Amma başaktan 
hiç- anlamıyan bir efendi; başak devresini bilmi-
yen bir adam gelirse, tahmin yaparsa elbette 
isabet olmaz. Hükümetten ricam; tahmine an-
lıyan adamları göndersin. Yüzde beş aşağı yüzde 
beş yukarı köylü, Devletimize yüzde beş.fazla ve
rirse hi-ç kiymeti yoktur. Yine Devletimiz yüzde 
beş eksik alırsa, bunun da hiç. kiymeti yoktur. 

Benim bir ricam daha var. Saraçoğlu Hükü
metinden ve bilhassa Saracoğlundaa rica ediyo
rum. Yeni mahsullerimiz çıkacak. Ofislerde^ alım 
yerlerindeki memurlar kantarın dili ile oynama-
smlar. 

Arkadaşlar bu kürsüden köylü kardeşlerime 
rica ediyorum. Bu vergi hayırlı bir vergidir. 
Çekinmeden seve seve verelim. (Bravo sesleri). 

K. TURAN (îspparta) — Bendeniz kısa ola
rak bazı mâruzâtta bulunacağım. 

Geçen sene kanunun muvaffak olamaması se
beplerinden birisi de, bence, bu işin başıboş kal
masından ileri gelmiştir. Yani idare âmirleri; bu
nu yalnız bir vergi mevzuu sayarak mal müdü-
riyle ve mal müdürünün zayıf kadrosu ile, onun 
tedarik edebieeeği zayıf insanlarla köylüyü baş-
başa bırakmıştır. Şimdi bunun aksülameli hepi^ 
mizde vardır. Binaenaley diyoruz ki, idare âmir
leri bu işin başlıca mesulüdür. Yürütürlerse mü
kâfat göreeekler, yürütmezlerse ceza görecekler
dir. Korkarım ki geçen senenin lâkaydisi yerine 
bu defa da bilhassa kazalarda idare âmirlerinin 
fazla gayretkeşliğine uğramıyalım ki bazan bu 
gayreti gadir derecesine varabilir. Binaenaleyh 
vekâletimizden ve Hükümetten birinci ricam, 
bilhassa idare amirlerince bu işin bir adalet mş-
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Selesi olduğunu ve köylünün verebileceği mik
tarı almak lâzım geldiğini iyice duyurmak ve 
anlamak... Asıl takdire lâyik olacak adam, çok 
toplıyan ve çok olan adam değil, alınması lâ
zım olanı alan adam olmalıdır. Bu bakımdan da 
lâyihanın içindeki mükâfatlandırma şekilleri-
bilhassa vergi nispetinin % 2 si filan gibi bazı 
kıymetler konmuştur- yerine başka bir şekil 
daha doğru olur, zannederim. Bilhassa idare 
âmirlerinin aydınlatılması üzerinde kısaca dur
duktan sonra bir ricada bulunmak isterim. 
alan adam olmaldır. Bu bakımdan da lâyiha
nın içindeki mükâfatlandırma şekilleri - bilhassa 
vergi nispetinin '% 2 si filân gibi bazı kıymetler 
konmuştur, - yerine başka bir şekil bulmak daha 
doğru olur, zannederim. Bilhassa idare âmirleri
nin aydınlatılması üzerinde kısaca durduktan 
sonra bir ricada bulunmak isterim. 

Biz verginin esasını genişlettikçe ve bilhassa 
toprak üzerinden vergi almağa kalktıkça tabia-
tiyle müşkilât o nispette artmış oluyor. Bir ar
kadaşımız fındık üzerinde malûmatta bulundu 
ve istedi ki bu mahsulü vergisi toprak üzerinde 
değil artık istihsal safhası tamamlandıktan sonra 
satış mevzuunda alınsın. Bence üzüm, incir 
mahsulü de hemen hemen aynıdır. 

'Filhakika memleketin bir miktar kuru 
üzüm ve kuru incir sarfiyatı vardır. Yok de
ğildir. Fakat bunun borsalara inikas eden mik-
tariyle borsa dışı satılanları mukayese edilirse 
ve ciddi bir karşılaştırma yapılırsa görülür ki 
irili ufaklı memurlarla bütün memlekete yayı
lıp dökülmektense ve bunlar için masraf yap
maktansa yalnız borsalardaki vergi ile kalmak 
daha iyidir ve büyük bir vergi kaybı olmaz. 
Benim kanaatim budur. Binaenaleyh üzümü de, 
inciri de borsalarda ve bilhassa vilâyet borsala
rında aramak nihayet ihraç elemanlarına sev-
kedilenleri vilâyet borsalarındaki kaydını ara
mak Devlet Demiryollarına yükletilen mallar
da yine bu kaydı aramakla tahmin ederim ki 
üzümle incir bahsinde hem Maliye büyük bir 
dertten kurtulur, hem de büyük bir vergi 
kaybına uğramış olmaz. Meselâ buraya Anteb 
fıstığı da yazılmış. Ne içindir bilmiyorum. 
(Maddesinde sesleri). Buraya koymuşlar. Bi
naenaleyh bendeniz bilhassa bu sene verginin 
geçen senenin tersine olarak fazla alınacağına 
idare âmirlerinin gayretiyle fazla alınacağına 
kani olduğumdan Eskişehir Emin Sazak arka
daşımızın da fikrine iştirak ederek % 8 le bü
yük bir şey kaybetmiyeceğimize kaniim, mâru
zâtım bu kadardır. 

A. R. ESEN (Sürd) — Sayın arkadaşlar, 
bu Muvakkat Encümende bendeniz de bulun
dum. Arkadaşlarla beraber yüksek mesai sar-
federek huzurunuza getirdiğimiz Toprak Mah
sulleri Vergisi Kanunu hakikî olarak memle
ketin ihtiyacını halen karşılayacak bir şekilde. 
tedvin edildi. Arkadaşlar, hatırlarsınız ki bu 
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vergi üç devre geçirdi. Birinci devre, Naci 
Demirağ arkadaşımızın dediği gibi tahmin 
usulü idi. Tahmin şu şekilde oluyordu: nebat 
yeşilken ve mahsul harmana alındıktan sonra 
harman üzerinde istif edilmiş ve onun üzerinde 
yapılmıştır. Bu tahminlerde bir çok hatalar ol
muştur. Bu hatalar yüksek Heyeti Umumiyeye 
aksetti, geçen sene bu akseden yüksek sadala-
rm karşısında Hükümet bu ölçme şekline git
mek zaruretinde kaldı. Bu ölçmek şekil de ha
kikati hal aşarın bir şekli, bir iltizam şekli idi. 
Eskiden âşarm iki şekli vardı. Biri emanet tar
zı, diğeri iltizam. Geçen şene Hükümetin tat
bik ettiği şekil emanet şekli idi. Evvelce bir 
aşar nezareti vardı, gayet pürüzlü ve gayet 
tatsız bir işti. 25 sene istibdat devrinde bu mil
letin başına belâ oldu ve Cumhuriyetin kur
tarıcı eliyle bu pürüz tarihe karıştı. Bu iltizam 
şeklinin ne kadar kötü olduğunu Abdurrahman 
Naci arkadaşımız pek hatırlayamazlar. Bizim 
gibi saçı beyazlanmış olanlar onun ne kadar 
acı, ne kadar kötü bir şey olduğunu pek iyi 
bilirler. 

Arkadaşlar, bu iltizam şu demektir k i ; bir 
köy bir ferde verilir. Bu adam köye gider, 
herkes toplanır, yığın olur, onların üzerine 
birer damga vurulur. O damgayı kazara bir 
hayvan bozarsa mültezim bir yerine beş alır. 
Bunda o kadar çirkinlikler olmuştur ki bu acı 
şeyleri çoklarımız hatırlarız. 

Bu Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu fev
kalâde ahvale ait muvakkat bir kanundur. Bu 
kanuna göre, esbabı mucibesinden de şahsen 
anladığıma göre, geçen sene vâki olan bu ölç
me işi gerek memurlarının kifayetsizliği ve 
gerek Anadolu muhitinin, köylerinin dağınıklığı 
ve harmanların muhtelif yerlerde yapılmasına 
müsaade edilmesi gibi tabii olan şeylere kükü-
metin yetişememesi, bu tahmin şeklim getirmiş
tir. Bunun esbabı mucibesi gayet sarihtir, bir
likler teşekkül ediyor. Bunlar köy birlikleridir. 
Köy ihtiyar heyeti, birlik, beyanname, filân 
vardır. Bunları izaha lüzum yoktur. Binaena
leyh bu kanun yerindedir, kabulünü rica ediyo
rum. 

K. ŞEDELE (Diyarbakır) — Sayın arkadaş
lar ; ben iltizamın aleyhinde söz almış bulunuyor

dum. Benden evvel bu sistemin kötülüğünü ar
kadaşlarım tebarüz ettirdiler. Hakikaten köylü
yü öldürmek, derebeyini yaşatmak için eskiden 
kurulmuş bu kö/tü sisteme Cumhuriyet idaresi 
bir daha dönemez. Bu kanaatimi arzediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, 
Abdurrahman Naci arkadaşımız toprak mahsul
leri vergisinin iltizam suretinde eibayet edilme
sini netice itibariyle söylediler. Bunun adı ver
gidir. Aşar değildir. Vergidir. Vergi, milletin 
masarifi umumiyei Devlete hissei iştirakidir. 
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Binaenaleyh vergi iltizam suretinde değil, doğ
rudan doğruya cibayet edilir. Bunu arzettikten 
sonra iltizam suretiyle yanılan aşar usulünü hep 
biliriz. O zamanı hatırlarız. Müzayedeye konur, 
karş ıkarşıya geçerler ve neticede birisinde kalır, 
diğerinin eli boşa çıkar. Fakat eli boşa çıkan al
an adama husumet peyda eder. Hatta bu husu
met evlâdına da intikal eder. Bunlar görülmüş 
hallerdir. 

Aşar, hatırımda kaldığına göre, 924 te ikinci 
meclis zamanında ilga edilmişti. Bendeniz o za
man Bütçe Encümeninde idim. Encümen Reisi
miz de, Muhterem Reisimiz Aibdülhalik Beyefen
di idi. Encümende bulunan arkadaşlarım, bilhas
sa muhterem beyefendi pek iyi hatırlarlar. Ab-
dülhalik Beyefendi dediler k i ; arkadaşlar biz 
aşarı kaldırmak istiyoruz, fikirleriniz nedir? 
Encümen bidayeten düşündü. Aşar iki kısımdır. 
Biri güveri, ikincisi de hububat. Hububat ölçü

lüp almıyor; onu bırakalım; şikâyet, en çok gü-
veriden oluyor, buna bir şekli makul bulalım. 
Ne yapalım? Siz Maliye Vekili sıifatiyle mülha
kata tamim edin; güveriyi ne tarzda cibayet edi
yorsanız vilâyetler, ihdas ettiği usulü "Vekâlete 
bildirsin, ondan sonra görüşelim. Tamim yapıl
dı, tatilden sonra Meclis açıldı. Encümen top
landı. Kendi dairei intihabiyemde güveri için 
şu şekli ihdas etmişler: Üçe ayırmışlar. Birinci, 
ikinci, üçüncü, derece. Birincisinde dönümüne 
150, ikincisinde 100, üçüncüsüne de 50 kuruş de
mişler. Bunu ölçmek için de uçları kurşunlu 10 
metrelik ip ihdas etmişler. Köyde ölçmeğe baş
lıyor. Şurasını arzedeyim ki, vilâyet makamı 
köylere tamim etmiş. Bu sene güveri şu tarzda 
cibayet edilecektir. Bunun hilâfında hareket 
eden mültezimi muhtar haber verirse tecziye 
edeceğim diye. Bendeniz o sene Çorum, Alaca, 
Sungurlu üzerinden dolaşarak geldim. Köyde bu 
tamimi asılı görmem çok hoşuma gitmişti. Üç 
gün sonra vilâyet makamında bulunuyordum. 
Bir jandarma tanıdığım bir adamı almış, içeri
ye girdiler. Vali Bey, bir daha yapmıyacak, be
lediye reisi* affetti dedi. Vali, biraz düşündü ve 
haşladı. Nedir dedim. Bunun köyünü belediye 
reisi almıştı. Adamlarını göndermiş daha ilk 
defa bahçe ve bostanını mesaha ederken 
orada fesat çıkarmış. Vali, bunun önü 
bidayeten alınmazsa nereye varır diye 
bir müfreze gönderiyor; getirtiyor, falan. De
dim ki, gelirken köy odasında makamm yaptı
ğı tamimi görmüş ve iftihar etmiştim, fakat şim
di çok müteessir oldum. Bu iş köylünün hu
zur ve istirahatı namına yapıldı. Hulâsa, neti
cede anladım ki, o köyü belediye reisi almış. 
adamlar göndermiş, adamlar bu on metreyi se
kiz metröye indirmişler, bir de bahçe duvarın
dan ölçmeye kalkmışlar. Bilirsiniz, köylünün 
bahçe duvarı onun kemre, tezek ne bulursa ya
pıştırıp kuruttuğu bir yerdir. Demiş ki vilâ-
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yetin tamimi var, ölçecekseh içerden biç. Bizi 
buraya kim gönderdi biliyor musunuz, belediye 
reisi... dedi. Avdetimde arkadaşlarım intibal
ını sordular, ben de anlattım. 

Hububata gelince, bu da kalsın mı, kalmasın 
mı diye konuşulduğu sırada şark mebusların
dan bir arkadaşım, müsaadenizle bir hikâye 
anlatayım dedi ve anlattı. Arkadaşlar dedi, 
bizde köyler inhisar altındadır. Her ağanın 
10 - 15 köyü vardır. Aşar zamanı geldi mi âde
ta 50 bin kuruşluk köyü 50 liraya alırlar. Bize 
bir kaymakam geldi. Kaymakam biraz uyanık
ça idi. ihale zamanından evvel biraz kazayı 
dolaştı, mahsulün vaziyetini gördü. Vaktaki 
ihale zamanı geldi, aşarın ihdası günündenberi 
bir adama münhasır kalan iltizamı, kaymakam 
başka bir adama dedi ki, sen şu adama karşı bu
nu artır, Hükümet sana müzahir olacaktır. 
Nihayet müzayede devam etti ve bunu o adam 
5 bin kuruşa aldı. 5 - 1 0 gün geçtikten sonra 
müzayedeyi kaybeden ağanın bir adamı ölüyor, 
mezara koyuyorlar. İki gün sonra ağa mezarı 
açtırıyor, cesede silâh sıktırıyor. Ertesi günü 
müddeiumumiliğe ihbar ettirerek filân adam 
öldürüldü, mezara konuldu, Adliyeye de malû
mat verilmedi diyor. Derhal Adliye işe vazı-
yed ediyor. Mezardan ceset çıkartılıyor, fethi 
meyit yapılıyor, bir iki yalancı şahit buluyor ve 
kaymakamın teşviki ile artıran adam hapsedilli-
yor. Aradan 6 ay geçiyor, müteneffiz olan ağa 
o adama haber gönderiyor: ben bu köyü 5 bin 
kuruşa alırdım şimdi bana yirmi bin kuruş 
verecek mi? diye haber gönderiyor. 

Aman kendisi bilir der ve adamlarına tebdili 
lisan ettirir. O adam da çıkar. Fakat altı ay 
yatar, işte bundan dolayıdır ki, aşarı kaldırdık. 
Vaziyet budur. Tarihî şekli budur. Bu suretle 
aşar ilga edildi. Eski şekle sapmak bendenizce 
bir irticadır ve bu Meclis buna tahammül ede
mez. (Bravo sesleri). 

A. YAYCIOĞLU (Maraş) — Efendim, benim 
maruzatım nispet üzerine olacaktır. . Arkadaşlar, 
toprak mahsulleri vergisi ile diğer vergiler ara
sında tahsil bakımından mühim bir fark vardır. 
Meselâ ağnam vergisinde tahsildar gider, mükel
lefi evinde, köyünde bulur, tahsil eder. Muame
le vergisinde, kazanç vergisinde tahsildar mü
kellefin yazıhanesine, fabrikasına gider, bulur, 
alır. Halbuki toprak mahsulleri vergisi böyle 
değildir. Mükellef, vergisini 24 - 25 kilometre 
mesafeye kadar götürmek mecburiyetindedir. Bu 
mesele küçük bir iş değildir. Mesela 200 kilo 
borcu olan bir mükellef 25 kilometre mesafeye 
bir günde gidecek, bir günde gelecek^ belki de 
iki gün de teslim etmek için orada kalacak ve 
bunun için de belki de şu borcumu alın diye rica 
edecek, arzı minnet edecek, ismail Uğur arka
daşımızın açık ve haklı olarak söyledikleri gibi, 
belki noksan tartılacak. Çünkü geçen seneki teç-
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rıibeİ er bize bu sözü söylemek imkânlarını ve 
fırsatlarını vermiştir. Bunun için müstahsil 
mükellef boreunu edâ yolunda iktiham edeceği 
zahmetin nazarı dikkate alınması çok yerinde 
olur. 

Arkadaşlar, ikinci olarak arzetmek istediğim 
cihet; bu kanunun ana hatlarında bağ ve bah
çelerde zatî ihtiyaçlar için bir kısım ayrılmıştır. 
Halbuki hububat kısmında böyle bir muafiyet 
ve istisnaiyet yoktur. Bendeniz onlara oluyor 
da bunlara niçin olmıyor.gibi bir şey söylemi
yorum. Yalnız 100 kilo istihsal yapan bir 
müstahsil dahi aynı vergiyi vermek, mecburi
yetindedir. Binaenaleyh bunların külfeti na
zara alınırsa bu verginin çok olduğu ve % 8 alın
masının doğru olacağı kanaatmdayım. Fakat 
Maliye Vekili Beyefendi. buyuracaklar ki, bu 
günkü dünya vaziyeti karşısında Hazinenin yük
lendiği ağır külfetler karşısında biz bunu indi-
rirsek ne yapacağız! Bana öyle geliyor ve amelî 
neticelerdeki müşahedelerimden mülhem olarak 
arzediyorum ki, Hükümet yüzde sekiz alsın ve 
kanunun tatbikında hassasiyet göstersin, bundan 
daha fazla verim hâsıl olur. 

Dr. F.ECEVÎT (Kastamonu) — Değerli ar
kadaşlar ; arapçamn bize oynadığı bir oyunla 
karşı karşıyayız. Aşar. Bu kelime mühimdir. Bu 
kelimeye bir Arapça oyununa kurban gidiyoruz. 
[O hava var ki, koyduğumuz mükellefiyet aşar
dır. Böyle telâkki ediyorum. Biz buna vergi de 
desek, demesek, de aşardır.] Demektediler. Yani 
biz Arapça kelimelerin yıllarca bizim lisanımıza 
garsetmiş1 olduğu bir müesseseyi, bir telkini, 
bir fikri hâlâ içimizden sökememiş gibi görün
mekteyiz. Bence bu aşar değildir, onda bir ver-
gisidir. Onda bir v«rgisi de şudur: gayri tabii 
şartlarla muhatız. Bittabi bu şartlara doğru 
Devletin bütün iktisadi bünyesi inhiraf etti. 
Bu şartlara intibak etmek lâzımdır. Büyük va
tan çapına göre yer almış olan bütün vatandaş
lar bu meyanda köylüler dâhil, çünkü o çoklu
ğu teşkil ediyor, birinci plânda en kalabalık kit
leyi yeni şartlara göre asıl ihtiyaçlara intibak 
ettirmek icabediyor. Vatandaşlar Devlete öte-
denberi elde ettikleri mahsulün onda birini ver
meğe temayülleri vardır. Türk hiç bir zaman 
Devlete borçlu olduğu şeyi unutmak istememiş, 
nuntmamış ve onu daima istekle ödemiştir. Ama 
bir büyük inkilâpla beraber memlekette baş
lıya» iktisadi kalkınma ile gittikçe artan refah 
seviyesi ayarında tedbirler alarak onda bir ver
giyi istemedik. Onda bir yerine başka bir vergi, 
Devlet faaliyetine başka bir iştirak hissesi ka
bul ettik. Çok gayri tabii şartlar altında köylü
yü yine fedakârlığa çağırdık, muvakkat bir 
zaman için, böyle bir istekte bulundu. Bundan 
daha azmi veya daha çoğunu da isteyebilirdik. 
İstiklâl mücadelemizi nasıl büyük fedakârlıklar
la başarılmış olduğu meydandadır. Hiç bir za- | 
man bu fedakârlık dozunda, köylümüz öteki va- ı 

tandaşlardan aşağı tutulmamış, hattâ daha üs
tün seviyeyi tutmuştur. Köylü bu defa da feda
kârlığın ehemmiyetini takdir etmiş, itiraz etme
miştir. Binaenaleyh bu aşara avdet mülâhaza
sını asla kabul etmem. Aşara avdet edemeyiz. 
Şunun için avdet edemeyiz. Aşarın cibayet tarzı 
mültezim vasıtası ile yapılagelmiş olduğu için
dir ki bizim aşara avdet etmemiz fikrini ben 
muhal telâkki ediyorum. 

Arkadaşlarım mültezim dâvası basit bir dâ
va değildir. Tarihi bir dâvadır. Derebeylik za
manından kalma bir dâvadır. Mültezim dâvası 
bir zeamet beyleri, tımar beyleri adını verdiği
miz geniş çapta tagallup yapanlar davasıdır. 
Bu idarecilerin, şahısların Devlet nüfuzu yeri
ne fert nüfusunu, kitle üzerine hâkim kılan mü
essese ki artık kadük hale gelmiştir. Sukut et
miştir. Diye bilirim ki aşar mültezimi memleket 
ve millet sırtında kalmış son tegallüp ve orta 
çağ pulları idi. Cumhuriyet idaresi halka büyük 
bir İstırap veren ve halkı Devlete vâsıl olmak
tan, Devleti halka ulaşmaktan meneden bir mü
esseseyi ortadan kaldırmakla büyük dâvalardan 
birini tahakkuk ettirmiş oluyordu. 

Aşarın ortadan kaldırılmasına tekaddüm eden 
havayı düşünüyorum. Daha doğrusu iltizama ta
kaddüm eden havayı düşünüyorum. İltizam 
müessesesinin köylüde uyandırdığı büyük in
fial bilhassa bu müessese ortadan kalktıktan 
sonra köylünün Devlete bağlanması ve minneti 
şeklinde tecelli ett i ; İltizam müessesesi en ba
sit mânasiyle köylerde devam eden ve arzetti-
ğim gibi kadük müesseselerden arta kalan ağa 
zihniyetinin nema bulmasına, yetişmesine en 
müsait vasati, ihzar ediyordu. Aşar mültezim 
bence, Yüksek Heyetinizin de buna iştirak etti
ğine hiç tereddüdüm yok, bir nevi mütegallibe 
tohumudur. Ayrık - otu nasıl üzerinde bittiği 
tarlayı diğer faydalı nebatlar için müsmir kıl
maktan menederse mültezim de memleket saha
sı üzerinde, bütün vatan sahası üzerinde Dev
let faaliyetinin Devlet hizmetinin kitleye vâsıl 
olmasına mâni olan ve kitlenin Devletle ittisa
line engel teşkil eden bir vazife görmektedir. 
Bence mültezim deyince bu kelimenin ifade et
tiği mânada, müsaade ederseniz biraz sert gö
rüşeceğim. Mültezim deyince bence Devletin, 
Hükümetin iş görmede kifayetsizliğini, aczini 
tebarüz ettiren bir mâna tereşşüh ediyor gibi 
geliyor bendenize. Yani Hükümet şöyle diyor: 
Arkadaş, ben yapamıyorum, iş göremiyorum, 
vergiyi alamıyorum, bana vermiyorlar. Sen on
larla nasıl eder, eder iniş konuş olur anlaşır ve 
alırsın. Bana ne verirsen razıyım. Ben arttır
maya koyarım. 500, 1000 derim ne' miktara 
baliğ olursa bena ver. Çünkü ben gidip almıya 
muktedir değilim Bu işi sen benden daha iyi 
becerirsin. Arkadaşımın dediği gibi altı bin 
namuslu adam bulamam mı diyeyim. 3000 nü-
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f ustan bir namuslu adama rastlanılamaz dedi
ler 6000 de birde mi yok. Peki iki bin mültezim 
koyarsan onun namuslu olacağına emin olaeak-
mıyım. O halde mesele doz meselesidir. Arkada
şıma uyarak altı bin yapacağımıza on bin yapa
lım, memurun adedini azaltalım. Böylece 9000 ve
ya 12000 de bir namuslu vatandaş buluruz am-
maj yine mültezime asla dönemeyiz. 

Arkadaşlar, bendenizce mültezimi ikame et
mek şudur : Mazide güzel işler yapılıyordu ve 
doğrusu mazide yapılan işler içinde iktisadi 
kalkınmayı temin yollu alınmış tedbirlerin bir 
çoğu iyi idi. Biz bunları bıraktık. Mülâhaza 
bu mahiyeti taşıyor. Mülâhaza bu mahi
yeti taşımakla ne oluyor: Aşar iltizamı
nın kaldırıldığı sıralarda Cumhuriyet Hüküme
tinin, inkılâp rejiminin koyduğu hükümlerle bi
zim maziye hâs ve şimdi kadük oldu diye kal
dırdığımız şeylerin bugün de faydası vardır 
zihniyetinin bir nevi ifadesi ve bir nevi teza
hürü gibi telâkki ediliyor. Arkadaşlarım; ma
zi biizm nihayet vatan zemini üzerindeki kökle-
rimizdir, amma sakı bugündür, ve bunun üze
rinde yetişen yemişleri istikbal ve inkilâp ye
mişleri halinde iktitaf edeceğiz. 

Kökten alâkamızı büsbütün keselim demiyo
rum, köksüz olmak iddiasında değilim. Fakat 
patetes gibi sade kökten ibaret de kalamam, hale 
de, istikbale de kıymetler vermeğe namzedim, 
öyle olmam ieabeder. En kadük bir tesise, dere
beylikten kalma bir itiyada dönmek vaziyetine 
düşebilirmiyim ? Eğer halin icabettiği şartlar 
içinde maziden imdat arıyacaksak yarın bazı 
vaziyetler, bazı hâdiseler olamaz mı? Eğer biz 
gene maziye müracaatla müstehase kıymetleri 
kullanmak lüzumunu duyarsak bunlarda müm
kündür, maazallah, tasavvur edemiyorum, fa
kat söylemeğe mecburum, yarrn şöyle denebilir: 
Kanunu medenî memleketin bünyesine uygun ol
madığını ve ahkâmı fıkhiyeye avdet edelim, 
diyecekler de bunlardır. Lâyıklık sistemine iti
raz eden de bunlardır. Yarın yeni harflerin se-
kametinden eski harflerin hiyeroglofik kıyme
tinden bahsederek eski harflerin iadesi talebiyle 
de karşılaşırız. Inkilab rejimine tekâmüle mani 
olan herhangi bir maziye avdet etmeği ben ta
hammül edilmez bir hadise olarak telakki ediyo
rum. Sizi başkaca tasdi etmiyeeeğim. (Bravo 
sesleri alkışlar). 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Arkadaşlar, il
tizam aleyhinde söz söyliyen arkadaşları dinler
ken adeta bugün içinde bulunduğumuz şeraiti 
hayatiyeyi yaşamadığım kanaatini hasıl ediyo
rum. Memleketin her tarafında böyle eli bıçak
lı mütegallibe icrayı hükmediyor, bunlar ne ka
nun dinliyor, ne adalet biliyor, bu kanunu bek
liyorlar, bu iltizam kanunu çıkar çıkmaz gide
cekler, köylüye hükmedecekler, istediklerini ala-. 
caklar, cürümler ika edecekler, memleket mah

volacaktır. Hatta b i r arkadaşımız dafca ileriye 
gitti, bu adam yarm padişahlar da gedsin diye 
bir teklifte bulunacak, alıkça söylemedi ama 
sözlerinden çıkan mana budur. 

Arkadaşlar, kendinize gelin {Oooo sesleri, 
gürültüler) bu sözleri söyliyen arkadaşlara söy
lüyorum. Burada mürteci yoktur, burada Dev
letin almak istediği hakkı, hrakkiyia almak için 
bir fikir dermeyan edilmiştir. Bunun şu veya 
bu şekilde bir takım Trissî ifâdelerle baltalanma
sında ne mana var? Rica ederim arkadaşlar, 
nerede o mütegallibe ? nerede o köylüyü fazla 
vermedin diye öldürecek adamlarl Arkadaşlar 
böyle bir şeyin memleket dahilinde yaşadığını 
kabul ediyor musunuz? 'öyle bir adam var mı
dır? öyle bir adam varsa Hükümetin, kafaşmı 
ezmece iktidarı yok mudur? Rica ederim, bu 
bir realitenin ifadesidir. Hükümet, mahsulâtı 
arziyeden, toprak mahsullerinden yüzde, on ala
cağım diyor. Bunu almak için en salim ve en 
emin yol ne ise onu ihtiyar etmek, ne bir irti
cadır, ne de Oumhuriyet rejimine muhaliftir. 
Evet iltizam aleyhinde W çok şeyler söylenmiş
tir, iltizamın yaşadığı hayat mütegallibe dev
residir. HüMmet kuvvetinin az hissolunduğu 
zamandır. Bugün herkes kanunun emri altın
dadır. Bunu kemali şükranla ifade ediyorum. 
Güya ki memleketin etrafında eli silâhlı bir 
sınıf mütegallibe uyuyor, iltizam çıkar çıkmaz 
kendilerine bir meVa ve melce bulacaklar ve 
eski zulümlerini tekrar yapacaklardır. Ben 
böyle şey görmüyorum arkadaşlar. 

H. ÜLUS0¥ (Niğde) — Bu millet kürsüsün
den bir arkadaşımız aşarın lehinde bulunuyor. 
Ben aleyhinde bulunmak için söz aldım. 

Arkadaşlar, hepimiz Anadolu köylerini gez-
mişizdir, Bir. tek ağaç bulunmıyan, yeşil ya
maçlarında tek bir çubuk dalgalanmıyan Ana
dolu köyleri namütenahidir. Bu, tarihen sa
bittir ki, bu kurak vadiler ve o yamaçlar, 18 
nei asırda gül bahçeleri, fidanlıklar ve meyve
liklerle örtülü'imiş. Ben eminim ki iltizam yo-
liyle köylüden, ağacının verdiği mahsulden da
ha çok vergi almak hırsı bu bağları, bahçeleri 
yavaş yavaş ortadan kaldırarak*bugün oralara 
Çöl manzarası vermiştir. Arkadaşlar; aşar kalk
tıktan sornra, intihap dairemi söylüyorum, na-
mütenaM ağaçlıklar ve bahçeler ihya edilmiştir. 
Biz bunların tekrar eski haline gelmesini ve 
çöl olmasını istiyorsak aşar usulünü ihya ede
lim. (Alkışlar). 

W. F. DÜŞÜNSEL (BİBföl) — Arkadaşlar, 
bütün memleketi yakından ilgilendiren bu ka
nun lâyihası üzerinde Yüksek Meclis demin-
denberi esaslı bir şekilde durmaktadır. Bu, ha
kikaten çok memnuniyete değer bir vaziyettir. 
Nitekim Encümen de aynı surette üç hafta de
vam eden mesaisi ile cidden bu mevzuun her 
tarafını, bundan evvelki tecrübeleri de gözönü-
ne alarak esaslı şekilde işlenmiştir; Bendeniz 
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Encümene dâhil olmadığım halde mesaiyi ya
kından takip ederek arkadaşların bu çalışma
sını fahrile müşahede ettim. Geçen sene 26 
mayısta gelip 4 haziranda çıkan lâyiha, pu se-. 
ne yalnız Encümende üç hafta mesai mevzuu ol
muştur. Encümen hakikaten bu lâyihayı mem
leketin bugünkü ihtiyaçlarına vefa edecek şe
kilde getirdi. Bu kanaat bendenizde hâsıl ol
muştur. Biliyoruz ki, evvelki sene tahmin usu
lü yapılacak, badehu subaşılar marifetiyle tes-
bit yapılacak iken, tesbitin yapılamaması ve 
yalnız tahmin esasına müsteniden muamele ya
pılması yüzünden bir takım şikâyetler oldu. 
Bu sene de, yani 1943 senesinde de ölçme esa
sını, tatbikatta arzettiği şekiller yüzünden yine 
memnuniyetimizi mucip bir vaziyet hâsıl ol
madı. Şimdi bu sene bu iki tecrübeden tama
miyle istifade ederek esaslı bir şekle varmak 
icabediyordu. O kanaatteyim ki Encümen, Hü
kümetten gelen lâyihayı daha ziyade tekemmül 
ettirmiş ve Hükümetin takip ettiği noktai na
zarı tamamiyle mükellefin dahi hukukunu çok 
esaslı bir surette temin edecek şekilde ahenkleş-
tirmiştir. Bilhassa Hükümetin esas maksadı 
olan köy için toptan bir tahmin yapmak esası
nı mahfuz tutmakla beraber aynı zamanda fer
dî mükellefiyet esasını dahi lâyihaya koymuş 
ve bu suretle lâyihayı tevzi mahiyetinden çıka
rarak ferdî mükellefiyeti kurmuştur. Bu suret
le de kanunlarımızın esasında takip edilen mü
savat ve doğrudan doğruya teklif esasını ta
mamiyle tebarüz ettirmiştir. îşte bu gaye 
iledir ki tevzi tarafına gidilmiyerek tahmin ko
misyonları, ehlivukuf heyetleri vücude getirmiş 
on son kademde, itirazlar halkın huzurunda ya
pılacak ve ihtivar heyetinmde mütalâası alınarak 
hakem heyeti unvanı almış olan ehlivukuf 
heyetinin halk toplantısı mahiyetindeki bir top
lantıdan sonra kati neticeye varılacak ve en 
son bütün itiraza t halkın toplandığı yerde üç vu
kuf hevetinin huzurunda halk dinlendikten sonra 
fazlalıklar ve eksikler giderilerek kat'i şekline 
varılacaktır. Bu suretle bir taraftan hem Dev
letin organları âmil ve nazım mevkiinde bu
lunmuş ve hem de muhitin bütün mülâhaza ve 
mütalâaları dinlenmiş ve müzakerenin muha-
salası üzerinde münazaatı komisyon ortadan 
kaldırmış olacaktır. Görülüyor ki, bu şekille 
tam m an asiyi e bir adalet tesis etmek kabîl ol
mamakla beraber bir taraftan da neticede Hü
kümet kuvvetleri, diğer taraftan halk teşekkülleri 
el ele vererek münazaayı kestirecek bir duru
ma gel çcekl erdir. Yalnız burada en ziyade dik
kat edilecek iki nokta vardır; onlar da arkadaş
larımızdan îsmail Uğur ve zannederim Kemal 
Turan'm üzerinde durdukları noktalardır. En
cümende bilhassa Nuri Göktepe arkadaşımızın 
üzerinde ehemmiyetle durarak teşrih ettiği bir 
nokta vardır ki, o da ehlivukufların tamamiyle 
lâyık ve bu işd bilen ve ziraat işinden anlar ta

mamiyle itimat edilecek kimselerden terkip 
edilmesidir. Encümen bu maksatla bu mevzuu 
kaleme almıştır. Ben de rica ediyorum ki, bu 
ehli vukufların teşkilinde büyük dikkat ederek 
bu hususta elden gelen gayreti diriğ etmesinler, 
bu iş için lâzımgelenlerin alâkalarını çeksinler. 

î-kinei nokta da, valilerin bu işteki alâkasıdır. 
Valilerin bu kanunun tatbikatında rolleri haki
katen birinci derecededir. Bu makinenin, bu ci
hazın ivi işlemesi bilhassa onlara aittir. Onun 
icîn valilerin Devlet hissesini ve halkın vaziye
tini ciddi bir surette telif etmeleri esaslı bir 
noktadır. 

Bir mütalâa daha arzedeceğim. O da aşar 
mevzuudur. Arkadaşlarımız bu mevzu üze
rinde de durdular. Aşar, malûmu âliniz Teşki
lâtı Esasiyenin bir maddesinde vardır. Âşarm 
memnuiyeti bir şekilde ifade edilmektedir. 
Hakikaten Teşkilâtı Esasiye Kanununun o mad
desi •şahsi ve hükmi şahısların aşar tarhı şek
lindedir. Asıl maksat âşarm mülga olması key
fiyetidir. O da şudur; 84 ncü madde «Vergi, 
Devletin umumî masarifine halkın iştiraki de
mektir. Bu esasa mugayir olarak hakikî ve hük
mi şahıslar tarafından veya onların namına rü
sum, asar vesair tekâlif alınması memnudur» 
Bu da biddelâle âşarm memnu ve ilgasını ifa
de eder. Binaenaleyh böyle hatta köy ihtiyar 
heyetlerine bile halka, aldıkları toptan bir ra
kamı dağıtmamak . gibi bir salâhiyet verilmez 
iıken böyle herhangi bir vatandaşı, vatandaş
lardan vergi tahsiline sevkeden bir sisteme 
mevdan verilmiyeceği bedihidir. Zaten bunun 
üzerinde müzakere açılmış değildir ve encümen
ce de derpiş/ edilmemiştir. Kanaati âcizanem şu
dur ki, bu sene bu vergi bundan evvelki sene
lerdeki vergilerden daha salim, daha ameli ve 
daha tecrübenin mahsulü olacak bir şekilde 
a11nacağı için endişemiz çok az olmalıdır. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Efendim, 
kanunun bir maddesi üzerinde Heyeti Muhtere-
menizin nazarı dikkatini celbetmek isterim. Lâ
yihanın 22 nci maddesinde... 

REÎS — Maddelere gelince söylersiniz. 
Dr. R. BARKIN (Devamfla) — Hayır efen

dim, madde değil de prensipe ait bir meseledir. 
Bv''adaköylünün mahsulü tahmin ediliyor. O mah
sûl tahmin edildikten sonra, yani ikinci tahminden 
sonra, ikinci tahmin de hasattan biraz evvel ya
pılıyor, ondan sonra mahsule bir şey olursa, bir 
sel gelir, dolu yağar vesaire bir zarar olursa bu 
mahsul köylünün üstünde kalıyor. Halbuki top
rak mahsulleri vergisi kanununa göre ancak 
köylü .elindeki mahsulden alınabilir. O zaman 
vaziyet ne olacaktır? Kanun içinde bu yoktur. 

MUVAKKAT En. M. M, Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Arkadaşımı dinliyordum, maksat
larını anlıyamadım, tekrar edilmesini rica ede
rim. 
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S. BARKIN (Zonguldak) — 22 nci maddede 

itiraz kaydı var, burada ancak son tahmin na
zarı dikkate alınır deniyor. Ondan sonra olacak 
zararlar için bir kayıt voktur. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Hükümetin teklifinden mi bahsedi
yorsunuz? Encümenin teklifinde böyle bir şey 
yoktur. 

R. BARKIN (Zonguldak) — Hayı* hayır 22 
nci maddede vardır. . 

MUVAKKAT En. M. M. Ş DEVRÎN (Zon-
gnldak) —• Maddesi gelince görüşürüz, esasa ta

allûku yoktur. 
R. BARKIN (Devamla) — Hayır, esasa ta

alluk eden bir meseledir. Onun için nazarı dik
katini celbediyorum. Yani eğer köylünün mah
sulüne sel, dolu vesaire gibi bir şey olursa ne 
olacaktır? (Var, var sesleri). 

M. ÖKM3BN (Ankara) — Arkadaşlar; Feri
dun Fikri arkadaşımın iltizamın Teşkilâtı Esa-
siyeye temas ettiği hakkındaki mütalâası kışa 
bir nokta inazar arzetmeme vesile oldu. 

Okudukları madde aşarı lâğvetmez. Okuduk
ları madde Devletin hukuku hükümranisinden 
olan verginin cibayet hakkının münhasıran Dev
lete ait olduğunu ve Devletten gayrî hakikî ve 
hükmi eşhasın vergi ye aşar cibayet edemiye-
eeğini söyler.. Gayet yerindedir. Hatırı âlinizde-
dır ki ondan evvel hükmi ve hakikî şahıslar da 
Devlet içinde Devlet olarak vergi alırlardı. Hacı 
Bayramı Veli ahfadr, Mevlâna ahfadı ve Hacı 
Bektaşi ahfadı, bir çok zengin köylerin aşarı 
doğrudan doğruya mevzuat ile bunlara muhas-
sas idi. Bittabi tam mânasiyle bir Devlet kuru
lurken bu gibi garaibin yeri yoktur, tnkilâpçılar 
bunu süpürüp attılar. 

Benim arzetmek istediğim, ve kısaca işaret 
edeceğim iltizam neye mühafidir? Bunu kısaca 
arzedeyim. Dr. F. Ecevit arkadaşımın buyur
duğu gibi bu yalnız eski olduğu için, bu yalnız 
maziye merbut olduğu için kabul edilemez de
ğil bu usul devlet hukuku, hükümranisinin ilti
zama verilmesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devletin hukuku hükmranisinin hiç bir hususi 
şahsa devrine hiç bir vesile ile eevafc veremez. 
Bunu işaret ettikten sonra kazanç vrgisi, posta 
işleri ve bütün işler olsun Devletin hukuku hü
kümranisinden doğan hususatta eşhasın müda
halesine asla cevaz yoktur. İltizam, Devletin 
hukuku hükümranisini ihlâl demektir. Bu iti
barla sırf tatbikat noktai nazarından vâki olan 
bu teklif ve mütalâalarında arkadaşımız ısrar* 
etmesinler, tekliflerini geri alsınlar. 

REÎS —Şinas i Devrin. 
MALÎYE V. F AĞRALI (Elâzığ) — Müsa

ade buyurulur mu! 
REİS — Buyurun. 
MALİYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — Söz 

alan bütün arkadaşların beyanatını dikkatle 
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dinledim..-Hâsıl ettiğim intiba şu. Bu vergi ko
nulsun mu, konulmasın mı? Bunun hakkında 
zannediyorum ki hiç ihtilâf yok. Umumiyet ile 
hepimiz b« yerginin önümüzdeki sene dahi de
vamında müttefikiz. Bunun aleyhinde hiç kim
se konuşmadı. Bir aşar usulü mevzuu bahsedil
mişti ; ona diğer arkadaşlar lüzumu kadar ce
vâp verdiler. O istisna edilirse bendenizin gör
düğüm bütün beyanat; verginin cinayetini alâ
kadar eden nispet ne olmalı, heyetler nasıl ol
malı şeklinde maddeleri alâkadar eden nokta
lardır. Bazı arkalaşlarımız bana emrettiler... 

O. S, BÂRLAS (Gazianteb) — Estağfurullah. 
MALÎYE V. F. AĞRALI (Devamla) — Ma

liye Vekili şunlara cevap versin dediler.'"-iste
dikleri izahatı arzedeeeğim. Yalnız bu sual
lerin hepsi lâyihanın lieyeti umumiyesinden zi-
y? le maddeleri alâkadar eder. Emrediyorsanız 
şimdi arzedeyim, emrederseniz maddelerde f 
(Maddelerde sesleri). Bendeniz zannediyorum, 
Cemil Barlaş s'oirdu, umumî mahiyettedir. 
Aldığımız miktarları istiyorlar. Söyliyebili-
rim. Geçen sene vergi olarak 250 bin ton top
lanmıştır. Mubayaa edilen miktarla birlikte 627 
bin tondur. Bu para olarak 90 milyon raddesiri-
dedir. Üst tarafını Ticaret Vekili bilir. Bu su
alden başkaları maddelere taallûk etmektedir. 
Nasıl emrederseniz? tster maddelerde ister şimdi. 
(Maddelerde sesleri). 

O. S. BARLAS (Gââanteb) —. Müsaade eder
seniz sualimi tekrar edeyim. Bendeniz ver
ginin tarzı cibayeti hakkinda, esâs hakkmda 
sual sorduğum sıralarda zatı âliniz beriden 
önceki hatibin sorduklarını not ediyoruz. 

Bendeniz şüriu arzetmek istemiştim. Şayet 
toprak mahsûlleri vergisi bu suretle satın alman 
kârı ile cibayet edilen miktar eğer bu işin açığını 
kapıyorsa o vakit vergiye lüzum var mı? yok mu? 
Ve bilâhare vergi kanununun tadil edilip edilme
mesi, kaldırıl ip kaldınlnîaması, satiri alınıp alin-. 
maması hususunu tenvir buyurmanızı istirham 
etmiştim* 

MALİYE VEKÎLl F. AĞRALI (Elâağ) — 
Efendim, buyurdukları nokta; yani Toprak mah
sulleri Ofisi halktan şu fiyata alıyor ve şu.fi
yata veriyor. Ara yerde bir kâr oluyor. Bu. 
tekabül ediyorsa vergi cihetine gitmiyelim de
ğil mi? Bunun hakkında kati bir şey söyleme
ye imkân yoktur. Amma buyurduğunuz farkı 
temin etmekten o kadar uzaktır ki, arkadaşıiriız 
bunu bizzat görseler bila tereddüt bana iltihak 
ederler. 

Vergi alındıktan sonra ayrıca Devlet mu
bayaası yapılacak mı, yapılmıyaeak mı? Dün 
Ticâret Vekili bunu izah ettiler. Elimize geçen 
mahsul neden ibaret olacaktır. Bu bilinmediği 
için henüz . İm hususta kat ' i söz söylemeye 
imkân hâsıl olamaz. Mayısa kadar sorarsanız 
% 10 veya % 5 yapılacaktır veya hiç yapılriıı-
yaeaktır. Ozariıan söyleıriek irilkâriı hâsil ola-

7 7 — \ " • - • • • • • 



t : 44 19.4.1944 C : 1 
çaktır. Bilmiyorum başka sual varmıl (Kâfi I 
sesleri).. Eğer-maddelere geçilecek olursa şura
sını derhal arzedeyim ki, geçen seneki toplama 
sisteminin muvaffak olmamasının bir çok âmil
leri olduğu gibi bunlar meyanmda birisi de; 
kanunun ve kanuna ait talimatın geç tebliğ edil
mesidir. Kabul buyurursanız bu suretle arzı 
minnet edeceğim. 

MUVAKKAT En. M M . Ş. DE VRÎN (Zon
guldak) — Efendim, muhterem arkadaşımız Ha
lil Menteşe kanunun umumî hatları hakkında 
encümen tarafından izahat verilmesini emir 
buyurdular. Bendeniz daha önceki mâruzâtım
da bu izahların arkadaşların da mütalâaları 
dinlendikten ve tereddüdü mucip üususlar or
taya atıldıktan sonra'yapılmasının daha faydalı 
olacağını arzetmiştim, bu mütâlâam kabul bu-
•yurularak müzakereye devam buyurulmuştu. 
•Lâyihanın hoyeti umumiyesi hakkında söz alan 
arkadaşlarımızdan bilhassa Cavit Oral, Abdur-
rahman Naci, Feridun Fikri, C. S. Barlas, 
İsmail Uğur arkadaşlarımızın encümen mesaisi
ni takdir yolundaki lütuf kâr sözlerinden dolayı 
kendilerine, encümen namına teşekkür ederim. 
Bu teşekkürü aynı zamanda encümene dâhil . 
olmamakla beraber encümen mesaisini çok ya
kından takip ederek bizi tenvir etmiş . bulunan, 
ziraat erbabı olsun olmasın, arkadaşlara karşı 
da yapmayı borç bilirim. Bu meyanda bilhassa 
Halil Menteşe, Bütçe. Encümeni. Reisi ismet 
Eker, Ziraat Encümeni Reisi Rahmi Köken, 
mazbata muharriri yaşar Özey, Hasan Fehmi 
Ataç, Kara Osman ve daha bir çok arkadaşları
mızın kiymetli yardımlarını arzetmek vazifemdir. 
Bu suretle lâyiha ehemmiyet ve şuulü ile mü
tenasip bir şekilde tetkik edilebilmek mazhari
yetine nail olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarımızın beyanlarının 
bir kısmı lâyihanın heyeti umumiyesine bir kıs
mı da maddelere taallûk etmektedir. Dermeyan 
buyurudan mütalâalar her biri için ayrı ayrı | 
not aldım. Demirağ arkadaşımızın, tahmin esas- I 
larınm mahzurları hakkında beyanları vardır, 
maddelere aittir. Kezalik Cemil Barlas arkada
şımızın nispete ait beyanları, İsmail Uğur arka
daşımızın tahmini yapacak vukuf heyetlerinin 
ziraat erbabı arasından seçilmesi hakkındaki 
beyanları, Kemal Turan arkadaşımızın idare 
âmirlerinin fazla gayret göstermelerine, Hamdi 
Şarlan arkadaşımızın fındığın eibayet tarzına 
ait beyanlariyle Uluso.y arkadaşımızın, mütalâa
ları maddelere taallûk etmektedir, müsaade bu-
yurulursa bunları maddelerde cevaplaııdırac.a-
cağım. Esasen kanunun işleyiş tarzı hakkındaki 
izahlarının sayın arkadaşlarımın emir buyur
dukları hususları da aydınlatacağını umuyorum. 

Arkadaşlar lâyiha yeni bir vergi ihdas et
mektedir. Toprak mahsulleri vergisine hangi 
zaruretlerin ilcasiyle müracaat edildiği geçen 
seneki müzakerelerde kâfi derecede izah edil-, 

diği cihetle bendeniz bu husıısa rücu edecek de
ğilim. Ancak bu zaruretlere muvazi olarak köy
lünün kalkınmasına engel olmamak ve köylüye 
mümkün olan kolaylıkları temin etmek husu
sunda geçen yıl gerek Hükümet ve gerek Yük
sek Meclisçe çok yerinde olarak gösterilen itina-
yi ve hassasiyeti hatırlatmak isterim. De-' 
yehilirimki geçen yıl ölçü usulünün kabulü bu 
hassasiyetin bir neticesi olmuştur. Filvaki öl
çerek vergi almak kadar-salim bir usul tasav
vur edilemez. «Hakkını ölç al» tâbiri malûm
dur. Ancak bu güzel usulün maalesef tatbik 
kabiliyeti olmadığını geçen yılki tatbikat vu
zuhla gösterdi. Bunun muhtelif sebepleri var
dır bendeniz başlıca bir iki sebebi izaha çalışa
cağım. Bu izandan maksat artık yeni kanunda 
bu mahzurların yer almaması için Muvakkat 
Encümen tarafınlan âzami gayrpt, sarfedildiğini 
yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmek vesile-. 
sini elde etmeğe matuftur. 
'•'.'•' Arkadaşlar, binnazariye çok güzel olan bu 
ölçü sistemi bir defa istilzam ettiği geniş me
mur kadrosu, adedi yüz bini bulan bir muvak
kat memur kadrosunun teşkilindeki müşkülât 
dolayısiyle iyi işleyemedi. Her türlü izahtan va
restedir ki bir ar ia yüz bin memur yaratmak 
fevkalâde müşkül bir ameliyedir. Memurların 
da kendilerine göre bir yetişme tarzı bir disip
lin nizamı, zihniyetleri vardır. Bu zihniyet da
hilinde yetişmeyen memurlarla işi yürütmek 
pek güçtür, işte ölçü sisteminin bünyesinde ta
şıdığı ilk mahsur bu olmuştur. Bu itibarla yüz 
bine yakın bize verilen rakama, göre 93746 
aded, liyakatli memur bulunmamasından dolayı 

4429 sayılı kanun tatbikatta umulan neticele
ri verememiştir. İkinci bir muvaffakiyetsizlik 
unsuru da 34 500 küsur köyde fiili bir muraka
be tesisi hususundaki imkânsızlıktır. Filhakika 
bu kadar geniş bir sahada müessir bir murakabe
nin tesisinde karşılaşılan müşküller yemlememiş, 
ehliyetsiz memurlarla murakabesiz iş görmek 
mecburiyetindeki kanunu işlemez bir hale koy
muştur.: Şu halde . encümenimize terettüp eden 
ilk vazife bu mahzurlara yer vermiyecek bir sis
temin araştırılmasi oldu. Hükümet de bundan 
mülhem olarak şimdi mütalâa buyurduğunuz 
lâyihayı teklif eylemiştir. Ölçü sisteminden baş
ka iki sistem hatıra gelebilirdi. Tahmin ve ilti
zam sistemi üçüncü bir sistem kimsenin, hatırına 
gelmedi ve söylenmedi. 

İltizam sisteminin lehinde ve aleyhinde zan
nederim kâfi derecede konuşuldu. Bendeniz bu 
sistemin mahzurlarını tekrarı lüzumsuz görüyo
rum, mesele tenevvür etmiştir. Bu sistem 
de bertaraf edilince geriye tahmin sistemi ka
lıyor. Binaenaleyh tahmin sistemine müracaat 
bir zaruret olarak belirmektedir. Tahmin siste
mi esas tutulurken bu sistemin de kendi bün
yesinde taşıdığı mahzurları izale edecek tedbir-
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lerin İâyihaya konulmasında büyük bir itina 
gösterilmiştir; bunları birer birer arzedeyim: 
tahmin usulü adından anlaşılacağı üzere tam 
manasiyle hakikati değil, hakikate en yakın 
olan miktarı elde etmek maksadiyle konulan 
bir sistemdir. Şu halde encümenin ilk endişesi 
ve üzerinde hassasiyetle durduğu ilk nokta hu 
tahminin imkân nispetinde hakikate yaklaşmış 
olmasını temine çalışmak olmuştur. İki sene ön
ce tatbik olunan tahmin sistemiyle bu sistemin 
bariz farkı işlemiyen tahmin sisteminin bütün 
aksak noktalarını izale edecek hususların, Hü
kümetin ve arkadaşlarımızın itinalariyle, birer 
birer bu lâyihaya dercedilmiştir. 

İkinci mahzur büyük bir memur kitlesine 
ihtiyaç göstermiyecek bir teşkilât yapılması ve 
muvakkat memur istihdamından ihtiraz edil
mesiyle bertaraf edilmiştir. . Arkadaşlar şunu 
arzedeyim ki tahmin işlerinde .bu lâyihaya göre 
bir tek muvakkat memur istihdam edilmiyeeektir-
Vukuf heyetlerinin ziraatten anlar ve umumun 
itimadını kazanmış, itibar sahibi kimseler ara
sından seçilmesi şarttır ve bu yolda seçim ya
pılmasından dolayı doğrudan doğruya idare 
âmirleri mesul tutulmuşlardır. 

Şu halde görülüyor ki vukuf heyetlerinin 
tamamen bitaraf, işten anlar kimselerden se
çilmesi için lâyihada esaslı hükümler derpiş 
edilmiştir. 

Lâyihanın bariz vasıflarından bir'diğeri mas
rafları asgari hadde indirilmesi keyfiyetidir ki 
Cemil Barlas'ın temas buyurdukları noktadır 
kendilerine bir cevap teşkil eder. Bu verginin 
cibayeti için ihtiyar edilecek masraf 5 - 6 milyon 
tahmin edilmektedir. Aşağı yukarı geçen sene 
yapılan masrafın üçte biri kadar. Bu, asgarî bir 
rakamdır; Memlekette bu kadar geniş bir sa
hada tatbik edilecek bir kanunun bundan daha 
az bir masrafla tatbiki mümkün görülmemiştir. 

Encümenin üzerinde durduğu diğer bir hu
susta, tahminlerin indî ve keyfî olmamasıdır. 
Biraz önce de arzettiğim gibi tahminlerin haki
kate yakın olması için muhtelif unsurlara, kari
nelere istinat edilmiş, bu kadar geniş, bir sahada 
ayrı bir kontrol cihazı tesis edilemiyeeeği cihet
le bu karinelerin ayni zamanda bir kontrol kıyme
tini birbirini tamamlayıcı ve birbirini kontrol edi
ci bir vasıta olması hususuna son derece itina 
edilmiştir; Demek oluyor ki murakabe sistemi 
bünyesinde mündemiçtir. Bir az sonra mura
kabenin nasıl işleyeceğini izah edeceğim. Bun
dan başka yanlışlikların ve haksızlıkların dü
zeltilmesi için lâyihada az külfetli ve seri bir 
usul de tesis edilmiştir. Bu suretle Barkın ar
kadaşımın, bir az önce sordukları suali karşı
lamış oluyorum. 43 ncü madde bu endişelerini 
bertaraf edici mahiyettedir. Şimdi arkadaş
lar esaslara taallûk eden bu mülâhazalardan 
sonra müsaade ederseniz tahmin sisteminin ha

sıl işliyeceği hakkinda kısaca malûmat arzedeyim.' 
Hususiyetle lâyihada bütün bu esaslarin na
sıl temin edilmiş olduğunu izaha ihtiyaç gös
terir az miktarda memur istihdamı nasıl müm-< 
kün olmuştur? 

Az miktarda memur kullanma keyfiyeti 
bazı halk teşekküllerine burada vazife vermek 
suretiyle temin edilmiştir. Çünki asgari bir 
kadroya ihtiyaç vardır. Memur kullahılmryaca-
gma göre halk teşekküllerinden istifade zarureti 
belirmiş fakat bunlar da yalnız başına bırakıl
mamıştır. Çünki mükellefi iltizâm etmeleri müm
kün olduğu gibi onun aleyhine gitmeleri de 
melhuzdur, Bunun, için vukuf heytlerine yer 
verilmiştir, ikinci mesele isabetli bir tahmini 
yapabilmek için lâyihada ne gibi esaslar yer 
aldığı ve bunların bir birini nasıl kontrol ey-
eylediği meselesidir, isabetle tahmin yarayan 
ilk unsur beyan cetvelleridir. Her köyde ihtiyar 
heyetleri bir beyan cetvli bulnduracaklardır. 
Mükellefler istihsal yerlerini-, ektikleri saha ve 
tohum miktarını bu cetvele derç edeceklerdir, 
Bu hazırlayıcı bir unsurdur, kat ' î bir mahiyeti 
haiz değildir. Yalnız bunu takip eden unsura 
mahsul beyannamesine mesnet teşkil eden bir 
karine ve onun kontrol eden bir malûmat 
mahiyetindedir. Şu halde her köyde, ben şu 
kadar tarla ektim eya vergiye tabi şu kadar 
ağacım var ve bu tarlada şu kadar tohum kul
landım diye bir beyanda bulunacaktır. Bu be
yanın doğruluğu muhtar ve ihtiyar meclisi ta
rafından tasdik edilecektir. Yani mücerret ola
rak, mükellefin beyanına istinat edilmemiş muh-
tara .ve ihtiyar meclisine bunu sıhhatini araş. 
tırmak ve cetveli tasdik etmek mecburiyeti yük-
letilmiştir. Bu tasdik mecburiyeti ceza müeyyi
deleri altındadır. Yalnız bu gibi tasdiklerde 
bir takdir payı bulunduğu için, muhtar her 
köylünün her tarlasını ayrı bilmiyeceği cihetle 
bu ceza müeyyidesinin münhasıran suiniyet 
erbabı muhtar ve ihtiyar meclisi âzası hakkın
da tatbik edilmesine itina edilmiştir. Yani sui 
n i y e t i hareket etmiyenlere hiç bir ceza tatbik 
edilmiyeeektir. Birinci unsurumuz budur. 

Tahminin ikinci unsuru mahsul beyanıdır. 
Mahsulün idrak zamanında ismail Uğur arka
daşımızın tasvir ettikleri şekilde yapılan bir 
beyânıdır. Tahminin, mahsulün hakikate en ya
kın şekilde teşbitine imkân elverdiği zamanlar
da yapılır. Bazı çiftçi arkadaşlarımız bu meyan-
da Emin Sazak arkadaşımız hububat için mahsu
lün peynirleştiği zaman ibaresini kullandılar, iş
te bu anda mükellefler ne kadar mahsûl alabile-, 
çeklerini beyana davet edilirler. Daha doğrusu 
muhtar ve ihtiyar meclisi her mükellefin daha 
önce beyan cedveline kayit ettirdiği malûmatı da 
nazara alarak mahsul verimini tarlanın vaziye
tine göre (kıraç, sulak, taban kıraç, taban) mah
sul beyannamesine dercedek ve mükellef e şu su
al irad edilecektir. Nasıl bu tahmini doğru bulu-
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yor, musunuz? Doğru buldukları takdirde mü
kellefler bu beyanı imza mühür veya işaretle tev-. 
şık ederler. Doğru bulmadıkları takdirde itiraz
larını kayit ettirirler. • 

Aşağıda görüleceği üzere bütün bu itirazlar 
serian tedkik edilerek,karara bağlanacaktır. Tah
minin ikinci unsuru budur. Bu unsurla da ik
tifa edilmiş değildir. Muhtar ve ihtiyar mecli
siyle müstahsiller arasında tabii olarak bir yak
laşma vardır, nasılki aleyhe gitmek ihtimalleri
ni de önlemek gerektir. Bu sebeple vukuf heyeti 
dediğimiz, teşekküllere yer verilmiştir. Arkada
şım 30 köye bir ehli vukuf tayini zaruretinden . 
bahsettiler, böyle olursa 4 - 5000 kişilik bir kad
ro ile iktifa olunaeaktir ki buda asgari ye zarurî 
bir kadro ihtiyacına tevafuk eder. Ehli vukufun 
erbabı ziraat arasından seçilmeleri, memlekette 
itibar kazanmış, halkın îtimadınna mazhar ol
muş kimselerden olması hususuna. itina edilmiş-. 
tir. Sui istimalleri önlemek için hükümetle tam 
bir mutabakat halinde konulmuş olan hükümler
den biri de budur. Yemine gelince yemin gerçi ı 
maddi bir müeyyide deyildir. Fakat erbabı hay
siyet için yemin etmenin bir kıymeti vardır, 

Bu daha ziyade mânevi bir unsurdur, büs
bütün. ihmal edilecek bir şey değildir. Bun
dan başka kontrol mahiyetinde diğer bir unsur 
vardır ki, o da beyan cetvellerinde yanlış ma
lûmat vermiş olduğu ihbar edilenler hakkında 
yaptırılacak olan tetkiklerdir. İşte arkadaş
lar birbirini tamamlayıcı olan bütün bu malû
mat büyük ekseriyeti ziraat erbabından olan 
umumî meclis, belediye encümeni gibi halk 
seçimlerinden doğan teşekküllerden alınmış ze
vattan mürekkep bir tahmin komisyonunda 
tetkik edilerek mükellefiyetin tesbiti cihetine 
gidilecektir-. Ayrıca tahmin komisyonlarına iş
tirak eden ziraat erbabının şahsi, bilgileri bîr 
karine mâhiyetinde olarak beyan'edilecek ve 
bütün bu anasır mukayese edilerek hakikate 
en yakın şeklin bulunmasına gayret sarf edile
cektir. Bu mekanizmanın aynı zamanda büyük 
bir külfeti mucip olmıyacağı şekilde işlemesi 
de gerek Hükümetin ve gerek Encümenin ön 
safta tuttuğu bir mülâhazadır. 

Müsaade buyurulursa bunun lâyihada na
sıl temin olunduğunu izah edeyim : Beyan cet
vellerinde köylünün istihsal yerleri ve ektikle
ri tohum miktarı, vergiye tabi ağaç sayısı ya
zılıdır. Bunu mütaakıp verilen mahsul beyan
namesi . mahsulün idrak edileceği ve tahminin 
isabetle yapılacağı bir zamanda tanzim edil
miştir; Şayet köy muhtar ve ihtiyar meclisin
ce alâkalıların da iştirakiyle tanzim kılinan bu 
mahsul- beyannamesi vukuf ehli tarafından ve
rilen raporla tevafuk halinde ise ve ayrıca 
tahminin yanlış yapıldığına dair bir malûmat 
bulunuyorsa tahmin komisyonları bunu tasdik 
etmekle iktifa edeceklerdir. Bu basit bir iştir. 
Demek oluyor ki beyanname hakikate uygun- ' 

I dur, vukuf ehlinin tetkikleri bunu teyit etmiş-
. tir. Bu vaziyette bir müstahsilin ödeyeceği 
vergi miktarı en basit ve kestirme bir yoldan 
taayyün ederek katileşmiş olur. 

İkinci hale mahsul beyannamesinde gös
terilen miktarın vukuf heyetinin verdiği ra
pordaki miktara tevafuk etmemesi haline ge
lince bunu pratik bir misalle izaha çalışaca
ğım : Vukuf heyeti mahsul beyannamesinde 
gösterilen miktarı az 'bulmuştur; bir köyde 
bilfarz 70 ton mahsul elde edileceği yazılmış
tır, fakat onun tetkikatı 100 ton alınacağını 
göstermektedir. 

Bu Safhada köyün mümessiline bir vazife 
terettüp etmektedir. Her köyün muhtar, bulun
madığı takdirde ihtiyar meclisinden seçilen bir 
zat temsil eder; tahmin komisyonuna davet edi
len köy mümessiline vaziyet anlatılır; Mahsul 
beyannamesindeki 70 tona mulkabil vukuf heyeti-

I nin 100 ton tespit eylediği izah olunduktan sonra 
bilfarz şöyle denilir: Bu belki 100 ton da değil
dir. Fakat bizim tetkikatımız .90 ton alınabileceği 
merkezindedir. Bunu müstahsillere tebliğ ediniz 
ye mümkün olursa onların da muvafakat ve mü
talâalarını alarak neticeyi bize bildiriniz. 

Mümessil listeyi alarak vaziyeti köyde mükel
leflere iblâğ eder. Çünkü mümessil onlar namına 
beyanda bulunmağa, onları ilzam etmeğe sala
hiyetli değildir. Köyde muhtar ve ihtiyar meclisi 
•huzurunda müstahsillerin iştirakiyle yapılan tet
kikte tahmin komisyonunca öne sürülen miktar 
muvafık görülerek her mükellefin eksik beyanı 
tamamlanacak olursa vergi miktarı katî şekilde 
taayyün etmiş olur ki makanizmanın işleyiş tar
zındaki sadelik bilhassa dikkata şayandır. 

Bu iki muameledeki basitlik ve sürat bu lâ
yihanın en bariz vasfıdır. Şimdi üçüncü ve so
nuncu ihtimale gelelim: Mahsul beyannamesinde 
bildirilen miktarı 70 ton demiştik. Bu, vukuf 
heyetinin bildirdiği 100 tona; tevafuk etmemek
tedir. Köyde yapılan istişarede mükelleflerin 
muvafakati alınamamıştır. Müstahsillerin, hayır 
bizim, verdiğimiz rakam hakikattir demiş olduk
larını farzedelim. Bu takdirde tahmin heyeti 
karar vermeden 'önce mahalline bir hakem heyeti 
göndermekle mükelleftir. Bu muamele de masraf 
ve külfeti mucip değildir. Çünkü gidecek olan 
hakem heyeti o köye uğramamış bir vukuf he
yetidir. Binaenaleyh uzuvlarda taaddüt yoktur-
Hakem heyetleri tetkiklerini müstahsiller huzu
runda yaparak ve onların da.itirazlarım da din
leyerek katî kararlarını verirler. Görülüyor ki 
arkadaşlar lâyihanın kurduğu sistem basit ve 
amelî olmakla beraber büyük ekseriyeti köylü 
olan mükelleflerin haklarını en. geniş mikyasta 
korumaktadır. 

• İşte kanunun bütün makanizması bundan iba
rettir. Ayrıca izahat verilmesi emir duyurulduğu 
takdirde... (Kâfi maddelere sesleri). 
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-Efendim, heyeti Umumiye üzerinde

ki _mü^erenin kifayeti hakkında bir takrir var
dır, dgrhaL reye kaymak mecburiyetindeyim. 

Yüksek Reisliğe 
Bu,,kanunun-heyeti umumiyesi hakkındaki 

m^şa]^e„ kâiidir, Maddelere geçilmesini teklif 
edefim. 

Konya 
H. Dikmen 

REÎ&— Teklifi reye arzediyorum, 
edenler... Etmiyenler..'. Kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresine başlıyoruz, 

Kabul 

Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu 
Birinci fasıl 

Verginin mevzuu ve istisnaları 
I^I>gyB4. — Türkiye 'de yetiştirilen ve bağlı 

(1) numaralı cetvelde yapılı bulunan, toprak mah
sulleri ile- ipek kozası bu kanun4aj;yazılı esaslara 
göre toprak,mahsulleri vergisine tâbidir. 

[11 N U J ^ E i O a GapSFEt 

Vergiye tabi toprak mahsulleri 

1. Hububat 
Akdan 
A r p a ' , '•' 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik: 
Kaplıca 
Kumdan 
Kuşyemi 
Mahlut 
Mısır -
Yulaf. 

2, Bakliyat : 
Kuru, bakla.. 

» begelye 
» börülce 
» fasulye. 

Kuru mercimek 
» nohut 

3. Diğer mahsuller 
Afyon (Sakız) 
Anteb fıstığı 
Ayçiçeği 
Fındık 
Kendir 
Keten 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Narenciye 
Pamtik 
Pancar 
Patates 
Susam 
Tütün 
Zeytin 

I V p P ^ p g ^ & M. Mr Ş. D ^ R Î N (Zon-
^ d a İ ) —-jE fendim, burada maddi bir hata ol-

muştur.j Kendir ve keten .kelimelerinin yanına 
kerre içinde (Tohum) kelimesinin ilâvesini rica 
ediyoruaşı. , 

REtjŞ,;—:. Kendirden sonra kerre içinde to
hum, ke^te^e^f sonra kerre içinde tohum şeklinde 

ıs--
A, B A K A Y A . ( K^tomo»a ) — Muhterem 

arfeada^ai,. bizim bir kaplıca,kafamız, var. Bur 
nu ar^eöae^ ve,yüksek takdirinize havale et-
m e i istiyoruz. Tadil esnasında ^arkadaşlarla se
çim dairelerimizi dolaşırken bir çok köylüler 

ki şimali Anadolu ve bizim Kastamonu mintâ-; 
kamız gibi fakir olan mıntakalar daha;ziyade İTI, 
mahsulü göstererek yergiden bu»u istisna etme
nizi çok rica ederiz. Biz bu mahsulü hayvanla-. 
rımıza yediriyoruz. Buğday? arpa ve mısır, bu-
lamadığımız zamanlarda da bu îıayvau yeminj 
biz ekmek yapıp nafaka ediyoruz, diye çofc siz-
landılar ve hakikaten bizleri de acıttılar, Ar
kadaşlarımız bunu biliyorlar. Esasen bendeniz. 
köylü içinde yetişmiş bir köylü çocuğu olduğum,. 
için bunların çok haklı olduklarını da teslim, 
ediyorum. Diğer, arkadaşlar da bunu teslim et--
mislerdir. Arkadaşlar buna encümende Kastar. 
mönü mebusları ki - bendeniz encümende deği
lim, aynen benim maksadımı ifade etmişlerdir, 
Ancak onlar kaplıcaya siyaz demişlerdir. Şim* 
di hakikaten encümeu muhterem heyeti de bu 
teklifi yerinde bulmuş ve ilk defa, öyle işittim 
ki ; kaplıcayı bir numaralı vergi cetvelinden^ çı
karmışlardır. Sonradan nasıl oldu ise bilmiyo
rum yalnız esbabı mucibede izahat verilmiş, de
nilmiş ki, bazı; mıntakalarda siyaz denilen; bir 
mahsul vardır^ bu mahsulün hayvan ve f ıkara , 

yiyeceği olduğunu söyliyen arkadaşlarmıızın tekli
fi hakikaten yerindedir amma biz vergi cetveli^ 
mizde esasen siyaz diye bir maddş.koymadık ve; 
bu madde vergiden hariçtir demişler. Ancak bi
zim arkadaşlar kaplıcayı siyaz diye gözlemişler
dir. Kaplıca siyazdan başka bir şey değildir. 
demişler. Hat tâ bendenizin anladığıma-, göre -si
yaz «sinmek» mastarından «sinez» denilmiSjç 
Kastamonu İisaniyle. Meselâ zayıf yere «kelez^^ 
derler. - Dilcilerimiz bunlardan istifade edeİ4-r 
lirler - Bu, kaplıcadan başka hiç bir şey değil
dir. 
' Sonra esbabı mucibede deniliyor kî, bu mah
sulü vergi cetvelinden çıkaracak olursak zirai 
faaliyetin o tarafa; doğru kayması muhtemeldir. 
Yâni mademki kaplıca vergiden istisna edile
cek binaenaleyh çiftçi buğday, arpa ekej&eği 
yerde vergi vermemek için- kaplıea eker. Hal
buki böyle değildir. Köylü hiç bir vakit buğday 
için hazırladığı bir yere kaplıca ekmez, siyaz 
ekmez. Böyle bir esbabı mucibe varit değildir, 
arkadaşlar. Makine ziraati olan yerlerimizde 
traktörde kullandığımız akaryakıt ne işe yarar î 
İstihsal kuvvetimizi, arttırır, istihsal için kullan
dığımız bir maddedir. Binaenaleyh bu kaplı
ca da makine ziraati olmayan yerlerde hayvan
lara bilhassa öküzlere verilen katıktır. Onu 
öğüdür. Yarısı samandır. Hafif tir. Yani nakline, 
külfetine, çuval eskitmesine değmez bir mahsul
dür. Bunu, kaplıcayı bilen arkadaşlarımız tak
dir buyuracaklardır. Binaenaleyh istihsal kuv
vetimize medar olacak ve icabmda fıkara sını-
finin yiyeceğini temin edecek olan bu maddenin 
vergi cetvelinde bulunmasında bendeniz hiç bir 
fayda görmüyorum. Bir noktai nazar daha var
dır. Esbabı mucibede. Bu mahsulün istisna 
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edilmesi umumi vergi prensiplerini ihlâl eder 
mealinde; halbuki, bu vergi cetvelinde bulun-
mıyan ve müstesna kalan hayvan yemlerine ait 
bir kısım mahsulât vardır. Ziraatle meşgul olan
lar bilirler. Meselâ mandaya verilen fiğ dedik
leri bakliyat kabilinden bir mahsul. Sonra bur
çak. Bunlar da bu cetvelde yoktur. Binaena
leyh böyle bir prensip ihlâli mevzuubahis değil
dir. Binaenaleyh istihsal kudretimizi arttırmak 
ve fukaranın sıkıntılı zamanlarında yemekleri
ne medar olmak için - vergi cetvelinde 28 türlü 
vergi alınacak mahsul vardır - bunun bir tane
sini köylüye, çiftçiye bir yardım olmak üzere 
istisna etmek semahatimize kalmış bir şeydir. 
Bununla zaten Devlet bir şey istifade etmez, 
külfetine değmez. Samandan ibaret, gömlekli 
uf ak bir hububattır. 

Bunun için bir takrir sunuyorum, takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Mazbata muharriri 
arkadaşımdan müsaadenizle ufak bir şey sora
cağım. 

Bu ikinci cetvelde soya fasulyası ile külür 
yoktur. Binaenaleyh, vergiye tâbi olmaması 
lâzımgelir. Zaten geçen sefer de yoktu. Fakat 
tatbikatta vergi alınması için teşebbüs edildi, 
birçok haksızlıklar oldu. Varsa var, yoksa yok, 
bunun tasrih edilmesini rica edeceğim. Bunlar
dan vergi alınmaması şayanı temennidir. Soya 
fasulyası ve külür, hayvan yemi olarak kulla
nılır bir de mevaddı infilâkiye olarak Alman
ya'ya ihraç edilir. Başka yerde kullanılmaz. 
Eğer vergiden müstesna ise Mazbata Muharriri 
arkadaşımız burada tasrih etsin. Tatbikatta bir 
yanlışlık olmasın. 

G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş
lar; vergi alınacak liste içinde güveriden olan . * 
bir madde var, narenciye. Vakıa arkadaşlar 
ben de narenciye ile meşgulüm, çoğunuz bili
yorsunuz. Fakat bahçelerimden 1944 ve 1945 
te, hattâ 1946 da mahsul alacak -değilim. Bel
ki 1947 de mahsul alacağım, Fakat o vakte 
kadar da 'bu vaziyet bertaraf olur, bu vergi de 
ortadan kalkar. Onun için şahsım ile alâkalı 
olmadığını önceden arzedeyim. 

Arkadaşlar; âşarm en kötü tarafı biliyorsu
nuz ki, güveri aşarıydı. Yeşillerden yâni eski 
tâbirle mütesariülfesad olanlardan, yaş olarak 
vergi aldığımız yegâne mahsul narenciyedir. 
Üzümden alıyoruz, fakat kurusundan. İncirden 
alıyoruz, kurusundan. Diğer saydığımız her 
şeyin kurusundan vergi alıyoruz. Listede ku
rutmağa imkânı olmıyan tek bir mahsulümüz 
vardır, o da narenciyedir. Limonu, portakalı 
kurutma kimkânı yoktur. Elmadan kurutmak 
imkânı bulunduğu halde almıyoruz, kaysıdan 
almıyoruz. Binaenaleyh, bu listede narenciye
den başka yaş b ;r mahsul yoktur.. Onun için 
bunun da üsteden çıkarılmasını rica edeceğim. 
Esasen geçen sene Hükümetin getirdiği listeye 
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narenciye konmamıştı. Muhtelit Encümende 
listeye girmiş ve bu sebeple de bu listeye geç
miş bulunmaktadır. Bu hususta bir takririmiz 
vardır, kabulünü rica ederim. 

H. MENTEŞE (izmir) — Arkadaşlar, Cum
huriyetimizin esaslarının içinde" bence en mü-
himrni müsavattır. Kanun huzurunda müsavat, 
mahkeme huzurunda müsavat, bilhassa vergi 
hususunda müsavat. Zira imtiyazın en baris 
vasfı vergi müsavatsızlığıdır, vergi muafiyet
leridir. Onun için' diyorum ki ; bilhassa ver
gi hususunda müsavat. Bu listede zeytin ve ona 
konulan vergi. Evvelce zeytin yağından % 15 
muamele vergisi alındığına ve şimdi de % 10 
olduğuna göre hasılatı gayrisâf iyesinden yani 
yalnız zeytinden •%, 25 vergi almış olacağız. 
(ieçen defa da bu mevzu üzerinde yüksek hu
zurunuzda maruzatta bulunmuştum. O vakit 
maruzatım ekseriyete iktiran etmedi. Şimdi 
bunda ısrar edişimin esbabını arzedeceğim, 
müsaade etmekliğinizi rica ederim. 

Zeytin mahsulü memleketin en sağlam top
rak mahsulü ve en çok inkişaf bekliyen bir 
mahsuldür. Bunun ehlî kısmı, resmî istasistik-
lere göre 30 milyondur. Fakat gayriehlî kıs
mı, yani henüz balta girmemiş kısmı ise 5 0 - 6 0 
milyon tahmin ediliyor. Ancak zeytin mmtaka-
mız İstanbul'dan başlayıp bütün, cenup vilâ
yetlerimize kadar, sahilin geniş kısmını ihata 
ettiği için zannediyorum ki bu tahminler haki
katten uzaktır ve delice dediğimiz yani imara 
muhtaç kısım herhalde 60 milyonun çok fev-
kindedir. Sonra bunun ehlî kısmı, teknik ba
kımını, halkımız bilmediğinden; çünkü tek-
nikman üç çeşit budama var. Birisi bildiğimiz 
sistem, ki halkımız yalnız bunu bilir. Bir kaç 
senede bir yapar. Halbuki bir de 8 - 1 0 sene
de bir yapılan ve mahsul budaması dedikleri 
orta göbekten gesilerek yapılan temizlemedir. 
Bizim halkımız bunu. son zamanlara kadar bil
miyordu. 

Sonra bir de zeytin kökleri asırlarca kalır. 
Restorasyon budaması var. Dallar mahsul vere
mez vaziyete gelir. Halbuki kök sağlamdır. 
Bu dallar temizlenir ağacın gövdesinden aldığı 
kuvvetle âdeta taze ağaç gibi mahsul verir. 
Zeytinin böyle müstesna kabiliyetleri vardır. 
Şimdi 31 senesindenberi bu tarzda budamayı 
öğrenmek üzere zeytinde en ziyade teknize edil
miş olan İtalya'ya beş altı ziraat mütehassisi 
gönderildi. Bunlar stajlarını yaptılar, avdet 
ettiler. Zeytinin bu hususilyeti nazarı dikkate 
alınarak Yüksek Heyetiniz yeni bir kanun yap
tı ve zeytinin ıslah ve imarını doğrudan doğru
ya Ziraat Vekâletinin kontrolüne verdi. Şim
di bu mütehassısların bugüna kadar yaptıkla
rı şey bu budama işini, ki büyük hamle ile ya
pılması lâzımgeliyor, bunun için yapılması lâ-
zımgelen ameliyeyi hazırlamakla meşgul oldu
lar. Yer yer kurslar açtılar ve yetişenlere ve-
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sika verdiler. Mıntaka nımtaka bilhassa Ege 
ve bizim mıntakamızda 200 - 300 budama usta-. 
sı yetişti. Ziraat Vekâleti bu yetişenler yası-
1 asiyle ve kendi teknisyenlerinin kontrolü 
altında geniş bir budama hamlesine başlamak 
üzeredir. Sonra zeytin derecelerinin imali için 
de halka bir çok kanuni suhuletler gösterildi. 
Bu • dereceleri bağlarda imal edipte aşılı bir 
hale getirenlere de meccaniyet kabul edildi. Bu 
ise mahsulün memleketteki ehemmiyetinden ve 
h'isusi şartlarından dolayı ittihaz edilmişti. 
Şimdi evvelce % 15 muamele vergisine tabi tu
tuldu. Malûmu aliniz muamele vergisi erbabı 
ticaretten ve onların kârlarından alınabilir. 
Halbuki zeytinci yağını zeytinden çıkarıp sata
bilir. Bu bir maddei iptidaiyedir. Ticarete ar^ 
zedilmis mamul bir madde addedilemez. Ma
lûmu âliniz pamuk ta çırçır fabrikalarında ko
zadan temizlenir. O da bir maddei iptidaiyedir: 
Zeytinyağı da böyledir. Fakat nasılsa muame
le vergisine matrah olmuştur. Şimdi % 15 
muamele vergisi verilmektedir. Bir de % 10, 
tane vergisi konunca, % 25 oluyor. Malûmu 
âliniz olduğu üzere bunu üste bir fiyatla alı
yor, % 10'da oradan biniyor, oluyor % 35. 
Zeytinci yağ çıkarmak için % 10 da tâsiriye üc
reti verir, oluyor % 45. Vakıa' zeytinyağının 
fiyatı artmıştır amma masrafı istihsaliyesi de 
artmıştır; Gerek toplayıcı ve gerek "bakımı için 
amele yevmiyesi 4 - 5 liraya çıkmıştır. Gerek 
bunlar ve gerek nakil için de çok ameleye 
muhtaç bir iştir. Sonra bu, iki senede bir mah
sul verir. Eline böylece ancak % 20 mahsul ge
çen müstahsil bunun %. 10.Unu da masrafa ve
rince .eline % 1.0 kalır. 

Sonra bir şey daha ya r : Zeytin ağacının 
bulunduğu yerler % 80 dağ mmtakalarıdrr. îki 
senede bir mahsul veren bu zeytin dağlarda 

'• yaşayanların yegâne geçim unsurudur. Biraz 
bal, biraz darı, biraz da bu zeytinden elde et
tikleriyle geçinirler. Başlıca zeytinle geçinen 
halkın hakikaten cok acı duyduğuna, bilhassa 
dairei intihabiyemizde şahit öldük. Diğer ar
kadaşlarımızdan da şahit olanlar vardır. Bi
zim burada ve Encümende ısrar edişimizin se
bebi budur. Ehli kısmına yapılan budama işi
dir ki memlekete zeytin hususunda büyük bir 
servet kaynağı . olacaktır amma, vergi bu de
rece ağır gelince halkm enerjisi azalacak ve biz 
halkı tembel ve mütevekkil bir hale getireceğiz 
ve böylece imar işi duracaktır. Bunun bir misa
lini söyliyeyim: Ziraat Vekili arkadaşımız bu 
işe geçen seneden başlamış ve Ziraat Vekâ
letinin tahsisatından mütehassıs usta göndererek 
meselâ Milas'ta bir kaç bin ağacı budatmıştır. 
Halbuki halk umumiyetle budatmak istiyor, 
fakat ' vergi vaziyetinden dolayı halkın elinde 
kâfi derecede para yoktur. Devletin Hazinesin
den ise geniş budama ameliyatının yaptırılması
na imkân yoktur. Onun için Devletin ehemmi

yetle başlamış olduğu ve teşkilâtını hazırladığı 
bu geniş imar hamlesini bu vaziyet durduracak
tır. Halbuki bunun biranevvel başlaması mem
leketin 4 - 5 sene sonra zeytinyağı istihsalini; 
katiyetle söyliyebilirim ki, bir misli arttıracak
tır. Meselâ Portekiz'in 30 milyon ağacı v a r d ı r / 
fennî bir vaziyette olduğu içİHjsenede 50 bin ton 
zeytinyağı alır. Bizim 2 senelik vasatimiz 22 
bin tondur. Yunanistan'ın 60 bin ağacı var, 
97 bin kilo yağ alır. Bizim 30 bin ağacımız var
dır. Ancak 22 bin.alırız. İşte bu imar hamlesi 
yapılıpta biranevvel memlekette hali tevak
kuf ve inhitata düşen bu mühim servet sene geç
tikçe beş, on misli artacaktır. Bu, delice üzeri
ne evvelce yapılan büyük zahmetlerle imarına 
başlanmıştır. Bu vergi böyle devam edecek o-
lursa korkarım ki kökünü çıkarmaya gitmesin. 
Dağdaki halkın ıstırabı hakikaten mühimdir. 
Amma bilhassa memleketin âtisi ve büyük ser
vetinin istikbali itibariyle bu verginin ağır yükü 
bütün imar ve inkişaf hamlelerini durduracak
tır. Bunun vergi listesinden çıkarılması için bir 
de takrir veriyorum. Esasen Hükümetin tekli
finde de yoktur. 

H. ÜÇÖZ (Tunceli) — Muhterem arkadaşla
rım, intihap dairem olan Tunceli'ne gittiğim za
man arazisinin çok dar olduğunu gördüm. Hal
kın yegâne ektikleri ve yedikleri mahsul akdarı 
ve kumdarıdırv Kumdartdan hemen diyebilirim ki,. 
taş gibi katı bir ekmek yapılıyor. Bunu yiyen 
halk 24 saat hazmedemiyecek bir vaziyettedir. 
Bunların yegâne şikâyetleri ve dertleri, bu kum-
dârıdan hiç olmazsa verginin alınmamasıdır. 
Bunun için bir çok müracaatlarda bulundular. 
Beri de bu hususta muvafık ise bir takrir tak
dim edeceğim. Artık bu verginin alınıp alınma
ması Yüksek Heyetinize aittir. Halkın bu arzu
sunu, bu isteğini Yüksek Heyetinizin yerine ge
tirmesini rica ve istirham edeceğim. 

t. YALÇIN Elâzığ) — Muhterem arkadaş
lar, aynen vergisi alınması lâzımgelen hububat 
listesi içinde (kaplıca) vardır. Abidin. Binkaya 
arkadaşım kaplıca hakkmda bazı şeyler söyledi. 
Ben de aynı fikre iştirak ediyorum. Onu tamam
layıcı bazı mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar; kaplıca, buğday ve arpa ekile-
TYiivRcek kadar ınbatî kuvveti az. olan yerlerde 
ekilir. En ziyade dağ kenarlarında açılmış olan 
kırlarda ekilir. Çünkü oralarda buğday ve ar-
r>a yetişmez. Buranın inbatî kuvveti ancak kap
lıcanın içini doldurabilir. Kaplıcanın içi gayet 
âzdır. Kabuk fazladır. Zaten kabuğu fazla ol
duğu içidir ki buna kaplıca diye ad takmışlar
dır. İstanbul kilesi tâbir ettiğimiz bir teneke 
buğday 30 kilo gelirse kaplıca ancak 20 kilo ge
lir. Şamandan az farklı bir şeydir. 

Sonra arkadaşlar • bunu köylü, zarurette ka
lırsa buğdayı ve arpayı bulamadığı zaman yer. 
Hattâ o kadar darbımesel haline gelmiştir ki 
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kuvvetten mahrum bir insanı tarif ederken kap
lıca ekmeği mi yiyorsun derler. Aksine olarak 
güçlü, kuvvetli bir adam kendisini tarif eder
ken,! ben küçüklüğümde kaplıca ekmeği yemedim, 
der. Yani köylü ve halk kaplıcanın kuvveti ol
madığını böylece anlatmak ister. Bu kadar in
sanı besleyebilecek bir kudretten mahrum bir 
nesneyi şimdi köylü, bilhassa fakir köylü kıs
mından istiyoruz. Esasen kaplıca vergisini ve
recek köylünün tarlası azdır. Bu köylülere 
Devlet daha ziyade yardım etmektedir. Hattâ, 
gıdalarını temin etmek için Devlet bunlara buğ
day, arpa göndermektedir. Hal böyle iken bir 
de bunların vergi vermesi âdeta açındıracak 
bir hal alır. Bendeniz bilmiyorum, belki cetvel
lerinde vardır. Bunların öyle bin kilo, 3000 kilo' 
Vergi verecek kadar kaplıcaları yoktur. Olsa 
olsa 10, 20, 100 kilodan ibarettir, yani az ekil
mektedir. Binaenaleyh Abidin arkadaşımızın 
teklifine iştirak ediyorum bunu listeden çıka
ralım. Çok fakir olan, açlıkla mücadele eden bu 
köylülerimizin işini kolaylaştırmak bakımından 
bunun listeden çıkarılmasının faydalı olacağı ka-
riakaatıîıdaym. 

Dr. M. BERKER (içel) — Arkadaşlar, ben
den evvel söz alan Galip Pekel arkadaşım, lis
tede vergi mevzuu olarak toprak mahsulleri 
arasında, yaş meyva olarak yalnız narenciye
nin bulunduğunu ve bunun da istisnasının ica-
bettiğini söyledi. Hakikaten yaş mahsullerin 
hiç birinden, vergi alınması düşünülmemiştir. 
Hattâ geçen sene Hükümetin getirdiği lâyihada 
narenciyeden vergi alınması mevzuu yoktur. 
Bilâhare Encümen ilâve etti. 

Arkadaşlar; narenciye 15 - 20 senedenberi 
Cumhuriyet devrinde inkişaf etmiş ve istihsal 
sahasında elde edilmiş zirai bir muvaffakiyet^ 
tir ve Hükümet bunu daima teşvik edici ted
birlerle himaye etmiştir. Meclisimiz, yaptığı 
bazı kanunlarla bu mahsulü bazı vergilerden 
istisna etmiştir. 

Nitekim geçen sene Hükümet kendi salâhi
yetine istinaden bunu % 12 den 8 e indirmiş-

' tir.. 
Arkadaşlar, her şeyden evvel şunu- tebarüz 

ettirmek isterim. Bendeniz narenciye sahibi de
ğilim. Galib Pekel arkadaşımızın yeni yetiş
mekte olan portakal bahçeleri var, inşaallâh mey-
valarını idrâk ederler. Arkadaşlar, bugün por
takal bahçesi yetiştirmek kârli bir mevzu ol
maktan çıkmıştır. Bunun ağır masraflarından, 

. külfetlerinden çok şikâyet etmektedirler. Bili
yorsunuz iki sene evvelki şiddetli kışta, yetiş
mekte olan ağaçların bir çoğu da yanmıştır. 

Sonra bundan alınan verginin tutarı da bü
yük bir şey değildir. Maliye Vekilimiz bun
dan aldığı vergiyi lütfen söylerlerse bunun ne 
kadar değersiz olduğu anlaşılır. Binaenaleyh, 
bu maddenin vergiden istisnasını istirham edi-
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yoruz ve bunun için bir de takrir takdim etmiş 
bulunuyoruz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN Na. F .A. BA
RUTÇU (Trabzon)"—• Efendim, bu kanunun 
birinci maddesi esasen meri bulunan kanunun 
değişmiyen maddesidir^ tamamen aynıdır. Ar
kadaşlarımız bu maddenin vergiye tabi tut
makta bulunduğu bir kısım mahsullerin vergi 
mevzuundan: çıkarılmaisını tadil münasebetiyle 
ileriye sürmektedirler. Bendeniz o kanaatte
yim ki bazı mahsuller vergiye tabi tutulmasın 
demek ve bir kısım mahsullerin vergiden istisna 
edilmesini teklif etmek, birinci maddenin istinat 
ettiği cetvel üzerinde tadilât derpiş etmek, bu ka
nunun istinat ettiği temelden birer birer taş çı
karmaya teşebbüs etmek demektir. Arkadaşların 
bir kısmı narenciye, bir kısmı zeytin çıksın, kab-
lıca çıksın, yulaf çıksın, akdarı çıksın, kumdan 
çıksın dediler. Arkadaşlar, fındıkta çıksın (Gü
lüşmeler) ve ohalde de Maliye Vekili arkadaşı
mızdan rica edelim. Lütfen bu kanunu geri al
sın. Fındık çıksın derken diğer arkadaşlarımı
zın sürdüğü makul sebepler gibi sebepleri irae 
edeceğime şüphe yoktur. Maliyetini vesairesini he
sap ederim masraflar çıkınca hakikaten on beş ku
ruşa geliyor. Harpten evvelde on beş kuruşa satılı
yordu. Halbuki mısır harpten evvel dört kuruştu. 
Hülâsa ileri süreceğim esbabı mucibeyi siz de ma
kul görürsünüz amma kanunun istinat ettiği te
meli de yıkmışı oluruz. 

Evvelâ şunu alacağım, arkadaşlarımın naren
ciye ve zeytin hakkında ileriye sürdükleri müta
lâalar şudur : Diyorlar ki, bu, geçen sene Hükü
metin getirdiği kanun lâyihasında yoktu, encü
men sonradan soktu ve Meclisi Âli de kabul etti. 
Evvet amma, encümen o kanunun istinat ettiği 
mucip sebeplere nazaran narenciye ile zeytini de 
vergi mevzuuna almayı lüzumlu gördü ve Meclisi 
Ali de o zaman bunu.kabul etti Neden? Arkadaş
larımın hâtıralarını tazelemek bakımından arze-
deyim, şu sebeple oldu : Bize gelen o zamanki 
kanun lâyihasının esbabı mucibesi şu idi: Diyor
du ki, biz toprak mahsullerini vergiye tabi tutmak 
lüzumunu şu sebeple hissediyoruz:, Millî Müda
faa masraflarını karşılamak zaruretidir ki, bizi 
bu yolda tedbir almaya ve bu teklifi huzurunuza 
getirmeye sevketıhiştir. Sırf bu zaruretle fâzla 
menfaat temin eden toprak mahsullerini vergiye 
tabi tutmak istedik ve bu maksatla bu vergiyi 
'teklif ettik diyorlar . o zaman bakmıştık arkadaş
lar, narenciye .de bir bahçe mahsulü idi. Naren
ciye gibi fındık da bahçe mahsulüdür, fındık 
vergiye tabi tutuluyordu. Bu vergiye tabi tutu
lan mahsuller için hatta müstahsile haddi asgari 
maişetin bile kabulü iltizam edilmiyordu; Bir 
fedakârlık olmak üzere bu vergi müstahsilden is
teniyordu. Karadeniz sahillerinde aşağı yukarı 
20 dönümlük fındık bahçesi olan müstahsil Orta 
halli bir müstahsildir. 20 dönümlük bir bah
çeden bin kilo fındık alınır. Bunu da vasati 40 
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kuıu;tan hesap edersek bedeli 400 lira tutar. 
Bnnnn maliyetini hesap ederseniz müstahsilin 
eline geçecek.olan miktarı istisgar etmemeğe im
kân yoktur. Hatta bu miktardan aşağısı için 
dahi asgari bir maişet haddi kabul etmeksizin ver
giye tabi tutuyoruz. Güzel. Bunun yanı başında 
öyle narenciye bahçeleri var ki, dalında portaklı 
25 - 26 bin liraya satılmıştır. Bu müstahsillerin 
isimleri o zaman encümende söylendi. Dalında 
portakalını 25 bin liraya satan müstahsili vergi
den istisna etmek beri taraftan da haddi asga-
rii maişet bile kabul etmezken bizi küçük müs
tahsili değü - Küçük müstahsili daha ziyade hi
maye etmek lâzımğelirken - büyük müstahsili hi
maye etmek gibi gayet kötü bir neticeye götüreceği 
için encümen Hükümetin teklifindeki mucip se
bepleri yedinde bularak narenciye ile zeytini 
de vergi mevzuuna almıştı. Şimdi diğer bahçe 
mahsulü olan ve vergi mevzuuna tabi olanlar 
için istisna kabul .etmezken Büyük Millet Mecli
sinin yergi mevzuuna aldığı narenciyeyi bu defa 
istisna etmek için yeni bir sebep mevcut mudur? 
Zeytini istisna edelim, çünkü zeytin ayrıca 
muamele yergisine tabidir buyurdular. Güzel. Fa
kat fındık t a ihraç vergisine tabidir, ve esasen 
mujjnele .^e^gisi, ihra^ yergisi ticari birer ver
gidir., Halbuki bu kanunun prensibi doğrudan 
doğruya mahsulü vergiye tabi tutmak ve müs-
tahsıldan vergi almaktır. Binaenaleyh muamele 
vergisiyle,,ihraç vergisiyle toprak mahsulü vergi
sini birbirine karıştırınak doğru değildir. 

Netice şunu arzedeyim ki arkadaşlar, eğer 
biz .bu yerginin prensibinde .müsavat esasnı ih
lâl edecek olursak kabul edilmiş olan bir esası 
ihlâj Bjtmi§ oluruz ve bir temeli sarsmış oluruz, 
yerince bir şey yapmamış oluruz. Müstahsili 
fedi%Mrlığa davM ederken, müstahsil eğer 
müsavat üzerine vergiye tabi olduğunu görürse 
müjavat ;îçar§;şrn4a ağzının suyunu akıtarak 
onu verir. Amma dalında 25 000 - 30 000 lira 
getiren narenciye bahçesini vergiden istisna et
tiğimiz takdirde, bir senelik maişetini kar.şıla-
mıyaGak Jsadar az mahsul yetiştiren bir müstah
sili vergiye tabi tutmakla o müstahsilin içini 
yakmış olurjiz. Doğru değildir, olamaz. Biz 
onun fedakârlığına müracaat ediyoruz, vatanî 
bir vazifedir. Millî müdafaa masraflarını kar
şılamak için bu vergiye gidiyoruz, diyoruz, 
doğrudur. Bunu derken ve kendisi için hiç bir 
asgari, maişet haddi kabul etmiyerek vergi fe
dakarlığı isterken diğer bir kısım müstahsili, 
binlerce lira. gelir temin eden kısmı istisna et
meği Meçlisi Âlinin, Yüksek Heyetinizin düşü
neceğini bendeniz tahmin etmiyorum. Amma 
narenciye böyle, zeytin de malûm. Peki ne bu
yurursunuz yulafa, ötekine berikine... Efendim 
bu işin prensibi üzerinde durmak lâzımdır. Bu 
işin temelini sağlam tutmak lâzımdır. Arzet-
tiğiih gibi oynatmağa gelmez arkadaşlar (Doğu, 
doğru sesleri). O itibarla maddenin hiç bir is

tisna kabul edilmeksizin aynen kabulünü Yük
sek takdirlerinize arz ve j*iea jederim. 

T. f£$$^$ (Kaştaöioııuj>""— Efendim; 
ben yüksek huzurunuza, bazı arkadaşlarım gibi 
kaplıcanın listeden çıkarılmasını istirham için 
çıkmış pulunuyoruahı Hakikaten ye şahsan gör
düğüme göre kapUca denilen hububat, münhası
ran ve mutİajk olarak geçimden âciz olanların ek
tiği bir maddeden ibarettir. Bu maddeyi hangi 
vatandaşlarımızın ekmekte olduklarını bizzat 
gözlerinizle görmüş olursanız - ki bir çoklarını
zın görmüş olduklarını tahmin ediyorum - hiç 
bir zaman kaplıcanın listeye konmuş olmasjna 
vicdanen razı olmazsınız. Şahsan gördüğüme 
göre en kısır ve o kadar verimsiz topraklarda 
ekilmektedir ki, bu maddeyi ekmekle meşgul 
olan vatandaşlar bellerine ip bağlayıp bir ucu
nu ağaca sararak bu maddeyi ekmektedirler. 
Bu madde ile evvelâ hayvanlarını ve diğer mah
sulleri yetişmezse kendilerini de beslemeğe ça
lışmaktadırlar. Buna rağmen elde edilen netice 
o kadar azdır ki kaplıca ekilen mıntakaya Hükü
metimiz her zaman yardım etmek mecburiye
tinde ^kalmaktadır. Bu kadar müşkülâtla elde 
edilen bu mahsul o kadar mahdut oluyor ki, 
bunu listeden çıkardığımız takdirde vergi ba
kımından kaybedeceğimiz hiç ,bir şey olmıyacak-
tır. Bu madde buğday, arpa yetişmiyen yer
lerde olduğu için nunun listeden çıkarılması 
üzerine buğday, arpa veya diğer hububat eken 
vatandaşlarpmızın bundan sonra kaplıca ek
mek yoluna gitmeleri katiyen varit değildir. 
Çünkü Saplıca kısır topraklara ekilen bir şeydir. 

YerincLe bueday ve arpa ekebilen vatandaş 
hiç bir zaman hiç bir mütalâa ile orada kaplıca 
ekmeği düşünmez. Bu, bizzat kendi menfaatinin 
hilaf madır. Bence bunun müsavat ile' de alâkası 
yoktur. Çünkü listede bulunmıyan bir çok diğer 
mahsuller de vardır ve bunlar buna nazaran 
çok daha ehemmiyetlidir ve çok daha verimlidir. 
Meselâ gilgil- darısı denilen bir darı, memnuni
yetle müşahede ediyoruz ki bu listeye konulma
mıştır. Siyez de aynı mahiyette telâkki edilirse 
konmaması düşünülmüştür ve çok yerindedir. 

Sonra erik gibi düt gibi yaş üzüm gibi bir takım 
çok mühim maddeler var ki, bazı zaruretlerle bu lis
tede yer almamışlardır. Bunlar listede yer alma
mış iken elbette bu da yer almamalıdır. Ben kap
lıcayı diğer maddelerle de mukayese edemem; 
,zeytin gibi, portakal gibi diğer maddelerle. Çünkü 
kaplıca son derece zavallı bir toprakta yetişen ve 
çok perişan olan vatandaşlarımızın ve şahsi yiye
ceklerine ait olan bir maddeyi mukayese etmeği 
doğru bulmuyorum. Bu itibarla ben de diğer iki 
arkadaşım gibi kaplıcanın listeden çıkarılmasını 
rica ederim. 

G TEKEL (Tokad) — Sayın arkadaşlar 
Faik Barutçu arkadaşımın tarzı müdafaası beni 
tekrar huzurunuza getirdi. Eğer bütün güveri, ye-
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şil dediğimiz'bütün .sebce ve meyveler bu listeye 
girseydi hiç şüphesiz beni bu gün karşınızda gör-
miyecektiniz. Burada benim takip ettiğim şudur: 
Madem ki bu listeye sebze ve mteyveler girmemiş 
eski tâbir ile mütesariül fesat hiç bir madde koy
mamışız; sadece narenciyeyi koyuyoruz, bu doğru 
değildir. Bu bakımdan söylüyorum- Eğer bu lis
teye elmayı da, armudu da, kaysıyı da diğer mey
veleri de yaş üzümü de, kavunu da, karpuzu da 
koymuş olsaydık hep beraberdik. Takdir sizlerin 
dir. Bizim istediğimiz sadece müsavat teminidir. 
Amma: narenciyede çok kazananlar oluyormuş. 
Arkadaşlar» fındıktan, üzümden, armuttan, kay-
sıdan, elmadan çok kazananlar yok mu? Bu o 
kabildendir. Narenciye de tıpkı fındık gibi, elma 
gibi küçük küçük bahçelerde yetişir. Bunların 
içinde memleketimizde büyükçe bahçe sa
hipleri olanlar da vardır. Eğer bugün memle
kette 100 bin narenciye bahçesi varsa bunların 
belki, üç beş yüzü zengin adamındır, büyüklerin
dir. Üst tarafı fakir halkındır. Takdir sizlerindir. 

H. MENTEŞE (İzmir) — Efendim, eğer zey
tin muamele vergisine mevzu olmadığı halde mu
amele ' vergisine tabi tutulup ve hâsılatı gayri 
sâfiyeden % 15 alınmamış olsaydı toprak mah-
ulleri üzerine yeniden konmakta olan vergiye hiç 
ses çıkarmazdım. Bu zaruretleri Barutçu arkada
şımız gibi hepimiz duyuyoruz. Zeytin üzerine 
konan vergi muzaaftır. Eskiden diğer toprak 
mahsullerinden vergi alınmazken zeytin mahsu
lünden alınmaktaydı. Şimdi % 10 m çıkarsanız 
dahi yine % 15 verecektir. Geçen sene Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiştir. Şimdi bunun 
üzerinde artık söz söylenemez demek doğru bir 
mütalâa değildir. Bu, yeni bir lâyihai kanuniye
dir. Üzerinde, her mebus mülâhazatını serdede-
bilir. Bu hakkı ondan kimse nezedemez. Sonra 
geçen sene zeytin mahsulünü toprak mahsulleri 
vergisinin mevzuundan hariç tutmak isteyen Hü
kümettir Ve Hükümet, bilhassa Ziraat Vekili 
encümende bunun doğru olmadığını, benim ar-
zettiğim esbapla izah ettiğimden dolayı çıkarıl
mışken bu mahsulü encümen nasılsa yine listeye 
koymuştur. Narenciye üzerinde söz söyliyeceğim. 
Zeytin, toprak mahsulleri ile beraber vergiye 
tabi tutuluyor, amma söyledikleri şeye7 karşılık 
olarak şunu arzedeceğim ki Hükümet fevkalâde 
masrafın karşılıklarını diğer vergilerden temin 
ettikten sonra fazlası için toprak mahsullerine 
ait bir liste arzetmişti. Encümene arzedilen bu 
listeden Narenciye ve zeytin yoktu. Hükümetin 
elinde şu, şu karşılıklar vardır denilmiştir, öyle 
tahmin ederim ki bu listede kabul edeceğimiz 
vergilerle ben bu masarifi karşılayabileceğimizi 
tahmin ediyorum demiştir. Encümen şimdi ken
diliğinden bu ikisini ilâve etmiştir. Onun için 
dedik ki bu, Hükümetin teklifi değildir, encümen 
tarafından gelmiş bir tekliftir. 

Sonra arkadaşlar Hükümet, böyle bir hesapla 
gelerek şu kadar paraya ihtiyaç vardır, benim 

şu vergilerle bunu karşılamam muhtemeldir de
diği halde Encümen arkadaşlarımın yeniden 
vergi ilâve etmesi, zannederim' ki, usule de 
pek uygun değildir. Eğer bu tarzı açacak 
olursak Hükümeti israfa sevketmiş oluruz. 
Hükümet, ben bu işi şu vergilerle karşılayaca
ğım dediği halde... 

A. R. ERTEN (Mardin) — Hükümetin tek
lifinde de vardır. 

H. MENTEŞE (İzmir) — Ben geçen defaki 
teklifinden bahsediyorum. 
. MUVAKKAT En. M. U. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, mesele kâfi derecede te
nevvür etmiştir. Bendeniz bilhassa iki arka
daşın mazbata hakkında söyledikleri sözlere 
cevap vereceğim : Mazbatada 'kaplıca istisna 
edilirse zirai faaliyet bu sahaya kayar diye bir 
kayit yoktur. Mazbatanın bu kısmını aynen 
okuyayım: 

(Vergiye tabi olan hububat, bakliyat ve 
diğer toprak mahsullerinin nevileri, lâyihaya 
bağlı I sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu mad
delerin tesbitinde vergide umumiyet prensibi
nin temini ve aynı zamanda zirai mahsulâttan 
herhangi birinin teklif haricinde bırakılması 
halinde zirai faaliyetin o sahaya kayması te
mayülünü önlemek düşüncesi âmil olduğundan 
bu bakımdan mer'i kanunla lâyiha arasında 
bir fark mevcut değildir.) Görülüyor ki bura
da kaplıcayı istisna edersek istihsal oraya ka
yacaktır diye bir kayit yoktur. Yalnız arka
daşlar verginin en esaslı hükümlerinden biri 
umumiyet ve mükellefler arasındaki müsavat
tır. Arkadaşların ayrı ayrı söylediklerinin hep
si doğrudur. Fakat bu istisnalara herbirimizin 
ilâve edeceği maddeler bulunabilir. Şimdiye 
kadar 8 mahsul zikrettiler. Bu yoldan yürü
nürse toprak mahsullerinin büyük bir kısmı 
vergiden hariç kalır, maksat ta fevtolur. Bi
naenaleyh umumiyet prensibinin, müsavat pren
sibinin ihlâl edilmemesi lâzımdır. Siyez deni
len mahsule gelince : Muvakkat Encümen Hil
mi Çoruk ve Fahri Ecevit arkadaşlarımızın 
izahları üzerine siyezin kaplıca sayılamıyacağı 
neticesine varmıştır, eğer iddia edildiği gibi 
kaplıca ise o dahi buna dâhildir. 

A. H. KALAÇ (Kayseri) — Bir sual. Efen
dim, vergi malûmu âliniz bir varlık, bir servet 
ve ticaretten alınır. Meselâ ticaret yapan tüc
cardan alınır. Fakat bir kısım arazi sahibi var 
ki, 100 kilo tohum eker, ancak 100 kilo tohu
munu alabilir. Fazla alacağını tahmin eder 
amma alamaz. Beyanı veriyor, hüsnüniyeti 
vardır, amma 1Q0 kiloya mukabil 100 kilo al
mıştır. Bundan da vergi alınacak mıdır. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Heyeti Celilenizin ma
lûmudur ki, bu husus geçen yıl uzun müzake
relere mevzu olan bir meseledir. Bunun lehin-
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de, arkadaşımızın buyurdukları gibi, çok kuv
vetli deliller serdedilebilir. Fakat müsavat ve 
umumiyet prensibinin ihlâl edilmemesi de mü
cerret bir lâfızdan ibaret değildir. Zannederim 
kendileri de bunu takdir buyururlar. Hulâsa-
tan arzetmek lâzımgelirse istisnanın tatbiki 
müşkülâtı hem de ziraatçi arkadaşlarımızın izah 
buyurdukları gibi zirai faaliyetin şu veya bu 
sahaya kaymamasını temin ve nihayet eibayet 
hususunda seyyan bir muamele tatbik etmek 
bakımından umumiyet esasının ihlâl edilme
mesi Heyetinizin geçen sene tasviplerine iktiran 
etmiştir. 

H. ÇORUK (Kastamonu) — Siez meselesi 
vardır. Buna arkadaşlar kaplıca diyorlar am
ma kaplıca değildir bu. Bunun için ne düşü
nüyorsunuz ? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Biz de Hilmi Çoruk ve Ecevit ar
kadaşımızın mütalâalarına iştirak ederek siyez 
denilen mahsulün istisna edilmiş olduğu neti
cesine varmış ve keyfiyeti mazbatamızda tafsil 
etmiştik. Kaplıca ise vergiye tabi olacaktır, bu 
tatbikat işidir. 

Bir de Hamdi Şarlan arkadaşımızın bahis 
buyurdukları soya fasulyesi vardır. Bu mah
sul Tâli Encümende uzun müzakerelere mevzu 
olmuştur. Bazı arkadaşlar bunun istisna edil
mesini, çünkü sanayide kullanılan bir madde 
olup teşvik ve himayeye muhtaç olduğunu öne 
sürmüşlerdir. Neticede soya fasulyesinin de 
cetveldeki fasulye mefhumuna dâhil bulundu
ğu ziraatçi arkadaşlarımız tarafından beyan 
ve izah olunduğundan bu mahsulün de istisna 
edilmemiş olduğu müşahede edildi. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Külür denilen bir 
madde vardır, o ne olacak? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Onu bilmiyorum, ziraatçi arkadaşla
rımız izah buyursunlar. 

1. EKER (Çorum) — Bu verginin teklif mak
sat ve sairesine temas etmeden evvel deminden-
beri siyezi Kaplıca ihtilâfına taallûk eden bir 
noktayı önceden tenvir etmek faydalı olur ka-
naatmdayım. (İşitmiyoruz sesleri). İşittiririm. 

Biz çiftçiyiz. Kaplıca, siyezin ıslah edilmiş 
cinsidir. Bunun tanesi sunter buğdaymm ta
nesine muadil büyüklüktedir. Siyez tabii kaplı
caya benzediği için komisyon bunu hayvan ye
mi olarak mazbatasında istisna etmişti. Çünkü 
çiftçiler siyezle kaplıcada benzerlik görürler ve 
buna siyez derler. Mademki siyez hayvan yemi 
olarak mazbatada istisna edilmiştir. Bu vasfını 
talimat ile tavzih ederlerse maksat temin edil
miş olur. 

Şimdi arkadaşların bazı mahsullerin istisna 
teklifleri hakkındaki noktai nazarları ve se
bepleri münakaşa etmek doğru olmadığına ka
niim. Şinasi Bey arkadaşımız da bunun mü-
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nakaşasına girmediler. Hakikaten zirai istihsali
mizi arttırmak, kıymetlendirmek bizim için mü
him iktisadi şartlardan biridir. Bu itibarla bü
tün arkadaşların mütalâalarını bu bakımdan 
haklı buluruz. 

Fakat arkadaşlar, bu verginin geçen sene 
teklif edilmesinin sebebini hiç biriniz hatırınız
dan çıkarmamışsmızdır. Bu verginin teklif edil
mesinin sebebi, millî müdafaaanın fevkalâde 
tahsisatının karşılığı olmasıdır. Zaruret bu. Bu 
ihtiyaç dolayısiyle bu fedakârlık vergisi kabul 
edilmiştir. Bu vergi fevkalâde zamana maksur 
ve bugünün ihtiyaçlarını temine matuf bir ver
gidir. Bugün, dahi Millî Müdafaa bütçesinde 
karşılık olarak 118 milyon lira tesbit edilmiştir. 
Şimdi 118 milyon liranın telâfi edilmesi pek te 
kolay olacağının her halde tahmin ve zannetmez
siniz. Bu bakımdan bu verginin mevzularını 
teşkil eden cetvelde şu veya bu sebeple hiç bir 
maddenin çıkarılmasının doğru olmıyacağı ka-
naatmdayız. 

Filhakika Halil Bey arkadaşımız, zeytinin 
ırm..?.mole- vergisine tabi olduğundan bahsettiler. 
TTnkfit hububatın dahi muamele vergisine tabi 
olduğunu hatırlamadılar. Çiftçi fazla bulda
yım, ihtiyacından fazla buğdayını değirmende 
öyüderek satışa arzettiği zaman muamele vergi
sini derhal % 8 olarak kesesinden öder. Yalnız 
zevtin de delildir, bu binaenaleyh Kastamonu 
mebusu arkadaşımızın kaplıca üzerindeki hassa-
sivetlerini hakikaten makul bulmak doğrudur.. 
Çünkü o mmtaka hububat ziraatı bakımından 
ook zayıftır. Ve ora halkı çok emek sarfettikleri 
halde iacclcrini tamamen temin edemezler. Fa
kat bu gibi iarelerini temin edem iyen nnntaka-
lar halkının iaşesini tekeffül eden bir Hükümet 
vardır. Hükümet, bu fevkalâde hal devam etti
ği müddetçe bunu deruhde etmiştir. Bunu na
zarı dikkate alarak bu tekliften vazgeçmek lâ
zımdır. Çünkü bu istisnayı kabul ettiğimiz takdirde 
«Tözümüzün önünde bulunan ve zaruri olan ihti
yacımızı tenkis edeceğiz. Hattâ bu yüz on sekiz 
milyon toprak mahsulleri vergisi Millî Müdafaa 
karşılığı olduğu halde 35 milyon açığı vardır. Bu, 
istikraz salâhiyetiyle kapatılacaktır: Yarın Bu
nu eksiltilmesi neticesinde bu karşılığın başka 
suretle temin edilmesi lâzımgelir ki, artık 
o yola gitmemek zaruretindeyiz. Ondan dolayı 
bü+ün memleketin, Millî Müdafaaya ait feda
kârlık vergisinde hissesi olması ve bu teklifin za
ruretini kabul etmesi lâzımgelir. Binaenaleyh 
müzakerenin kâfi olduğunu zannediyorum. Bi
rinci maddede tadilât yapmaksızın yalınız size 
vasfının talimatnamede izah edilmesiyle iktifa 
edilmesini teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Bendenizin arzedeceğim noktaları hemen hemen 
kamilen îsmet Beyefendi izah etmiş bulunuyor. 
Arkadaşlar şunu demek istiyorlar: Şu mmtaka 
ahalisi fakirdir bu fakir halkın ekmeğinden almı-
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yalı m. Bundan almıyalım bu suretle de verginin 
umumiyet prensibine temas edildi. Eğer oranın 
halkı fâkirse bu yergiyi ajmafe veya almamakla 
mı Hükümet iktifa eder? bu ğlbî yer3eW Hükü
met daima yâramilâ mükelleftir. Eğer orası fâ-

. kirşe Hükümet yardım etmek mecburiyetinde de
ğil midir f vergiden istisna etmek yergi prensi-
bind&ki umumiyet kaidesini bozar. •Bıi 6 demek 
değildir ki, işte vergiden istisna e'ttîmyâ artık 
dönüp bâkmiyâcağıttt' ne yaparsan yap. fiuiiü 
muliakem'e ederken, şü mahsûl fakir Kalka aii-
tir, "beriki mâhstıl mttfitaci hJbnjâ^e^İir cUye istis
na yolu d ü ş ^ m e k doğru değfldfrv^u^ 
ki vergi vergidir, bir külfet$ir. Bu, münâkaşa 
götürmez. Ancak malumu âliniz. ki topröfe 
mahsulleri yergisi, en ziyâde istenıiyerek fajçât 
mecbur kâldiğımız içim koyduğumuz bir vergi
dir, Bunu fevkalâde hale- nitmihasır ve fevkalâ
de halin icab ettirdiği sebeplerle kabul ettik. 
Bu, iki kere iki dört. 

Bütçe, bu verginin tutmuş olduğu hasıla ne 
ise ona göre takdim edilmiş ye ona göre tevzih 
edilmiştir. Şunu istisna edelim, bunu kaldıra
lım neticesine varırsak zaniiederim ki başka bir 
kânun teklifi ile huzurunuza gelip başka bir 
vergi ihdasını istememiz veyahut fazla teşrih 
etmek istemiyorum, emisyona filân gitmemiz ih
timali vardır. Onun için halkın ıstırabı ayrıca 
düşünülecek bir şeydir. Haî'ka primi mi verece
ğiz, iaşesini mi temin edeceğiz . . . Meselâ na
sıl ki, memurlara yardım lüzumunu derpiş edi
yorsunuz. Halka da böyledir. Hükümetin iaşe 
ettikleri vardır, ucuz bedelle iaşe ettikleri var
dır. Hükümet mahiyeti ve vasfı itibariyle bunu 
yanmağa mecburdur. Fakat vergiden istisna et
mek suretivle bir kapı acımyalım. Binaenaleyh 
arzettiğimiz teklifin olduğu gibi kabulünü istir
ham ederim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Şimdi 
madde hakkında verilmiş takrirleri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Üzüm, incir gibi toprak mahsullerinin hiç 

birinin yaşından vergi alınmadığı ve hattâ elma, 
armut ve kaysi gibi mahsullerin ne yaşı, ne ku
rusu listeye dâhil olmadığı halde narenciye 
mahsullerinden vergi alınması bu lâyihanın 
prensibine muhaliftir. 

Bu mahsulü yetiştirenler emsali meyvaları 
yetiştirenler gibi hususi kanunlarla sekiz sene 
müddetle bina ve arazi vergisinden muaf tutul
duklara halde narenciye müstahsillerinin bu 
vergi ile mükellef kılınmaları ayrıca bir aykırı
lık teşkil etmektedir. 

Esasen bu mahsulün yetiştirilmesi büyük kül
fet ve masraflara mütevakkıf olduğu gibi mem
leketin. mühim bir gıda ihtiyacını karşılamak 
itibariyle de himayeye lâyıktır, Bu itibarla ver

gi listesinden çıkarılmasını teklif eyleriz. 
içel İçel içel 

Dr. M. Berker T. C. Beriker E. Inankur 
Ağrı içel Tokad 

R, R. Pasin Ş. Tugay A. Ö. Pekel 
Ankara 
B. Bay tın N. Aksoy 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen (1) numaralı cet

velde yazılı vergiye tâbi mahsuller arasından 
kaplıcanın çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Abidin Binkaya 

Yüksek Reisliğe 
Kaplıcanın listeden çıkarılmasını teklif ede

rim. 
Kastamonu Mebusu , 

T ezer Taşkıran 

Yüksek Reisliğe 
Arz ve izah ettiğim esbaptan dolayı zeytin 

mahsulünün vergi listesinden çıkarılmasını tek
lif ederim. 

izmir Mebusu 
Halil Menteşe 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı aynen vergiye 

tabi (I) numaralı cetveldeki kumdarmın vergi
den istisnasının Yüksek Heyetin tasvibine arzını 
rica ederim. 

Tunceli Mebusu 
Hasan Üçöz 

RElŞ — Birinci takrir narenciyenin listeden 
çıkarılması hakkındadır. Bu teklifi reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmemiştir. * 

Kaplıca hakkında da iki takrir vardır, kap
lıcanın listeden çıkarılması istenmektedir. Bu 
teklifi de reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Zeytinin bu vergiden istisnası hakkındaki 
takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 

kumdarınnı listeden çıkarılması hakkındaki 
: takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi merbutu cetvelle beraber reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

3VTADDE 2. — Aşağıda yazılı mahsuller bu 
- vergiden müstesnadir. 

.A) Şelr'r ve kasabalarla köylerde bulunan 
ve bina vergisi tatbikatında bina mütemmima-
tmdan sayılan avlu ve bahçelerde yetiştirilen 
mahsuller; . 

— 9ft 
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B) Zâti ihtiyaçlar için yetiştirilen bağ ve 

bahçe mahsulleri 
C) Umumî, mülhak, hususi bütçelerle ida

re edilen, teşekkül ve müesseselerle belediyele
re ait olup ziraatiıi ıslahı ve gelişmesi için ku
rulan tohum istasyonlarında, numune fidanlık
larında, numune ve deneme tarlalarında, numu
ne ve üretme çiftliklerinde, haralarda ve. kom
bina işletmelerinde yetiştirilen mahsuller; 

D). Umumî menfaatlere hadim cemiyetle
rin, okulların ve hastanelerin münhasıran ken
di ihtiyaçları için sarfedilmek üzere yetiştirdik
leri mahsuller; 

E) îş esası üzerine kurulmuş olan ceza ve 
ıslah evlerinde mahkûmların yetîştirdikleri 
mahsuller. 

RlIS — Mjadde hakkında mütalâa var mı? 
t . D. KABSIIOĞLU (Yozgad) — Arkadaş

lar; (A) fıkrasında « şehir ve kasabalarda, köy 
lerde bulunan ve bina vergisi tatbikatında bi
na mütemmimatından sayılan avlu ve bahçe
lerde yetiştirilen mahsuller » deniliyor. Bina 
vergisi kanununun İ2 nci maddesinde « avlu, 
bahçe ve sair arazi » d e vardır. Sonra aşağı
sında (mütemmimattan) maksat, binaya hudut 
olan mıdır? Binaenaleyh, o kanuna uymak için 
aynı tâbiri almak icabeder kanaatindeyim. Ya 
«avlu , bahçe » kelimelerinden sonra « ve sa^r 
arazide » kelimelerini ilâve edelim veya doğru
dan doğruya mütemmimattan sayılan yerlerde 
denmelidir. Çünkü bu tatbikatta münazaayı 
mucip olur. 

Köylerde binanın önünde duvar olmaz, düz 
olur. Onu avlu saymazlar. Ağaç ve saire, har'k 
gibi bir şeyler de olmazsa bu münazaayı mucip 
ölür. Onun için bendeniz bir takrir veriyorum. 
Bina Vergisi Kanunundaki tâbirin aynen kon
masını rica ediyorum. 

İ ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlarım; 
toprak mahsulleri vergisinden istisna edilenler 
meyamnda Devlet çiftlikleri "ve kombinalar da 
dâhildir. Filvaki eski kanununda bu mevcuttu. 
Lâkin Devlet çiftlikleri ve kombinaların yetiş
tirdikleri mahsuller tabii Hükümete aittir. Bu 
müesseselerin masraf ve varidatını esaslı bir su
rette kontrola vesile olabilmesi için bunların da 
doğrudan doğruya eşhası hüsusiyelere ait gibi 
muamele görmesi lâzımdır ve bu hiç bir masrafı 
müstelzim değildir. Gerçi bir .cepten alıp öbür 
cebe koyar gibi bir şey görünüyor da kombina
nın sene nihayetinde yaptığı hasılatı anlamak 
için ve bunların nereye doğru gittiklerini anla
mak bakımından bunlarm da eşhası hususiye 
gibi vergi vermesi lâzımgelir. Aksi takdirde bu 
tesisleri, vatandaşlarla ra'kebet etmekicin ku
rulmuş müesseseler olarak kabul etmek lâzımge
lir ki ben bunu kabul edemem. Her türlü fennî 
alât ve vesaitle teçhiz edilmiş olan bu müesse
selerin de varidatını bilmek ve bunlarm da ma
liyetini - tabii vergileri verdikten sonra - mali-
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yetini anlamak lâzımdır. Onun için bu madde
den doğrudan doğruya Devlet çiftliklerini ve 
kombinaları çıkarmak lâzımdır. Çünkü bunlar 
eşhası hususiye gibi Devlet taraflından boş ara
zi işletmek suretiyle iş görüyorlar. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. ,, 

REÎS — îçöz. 
S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Sual, müsaade buyu

runuz, mazbata muharririnden. 
REİS — O halde evvelâ Ziraat Vekilini din-

liyelim. 
ZİRAAT V. Ş. R. HATÎPOĞLU (Manisa) — 

Arkadaşlar, kanunda Ziraat Vekâletinin elinde 
bulunan işletmelerden istihsal edilen hububatın 
ve diğer mahsullerin vergiden muaf tutulması
nın veyahut vergi ile mükellef tutulmasının es
babı mucibesi İzzet Beyin mütalâası şeklinde 
değildir. 

Burada vergiden muaf tutulan Devlet işlet
meleri, doğrudan doğruya âmme hizmeti için 
çalışan müesseselerdir. Yoksa ziraat mahsulle-

I rini yetiştirip piyasaya süren ve varidat temini 
gayesini güden işletmeler değildir. 

I Bu istisnalar içerisinde, ziraat mektepleri-
| nîn tecrübe ve ıslah,. deneme işletmeleri, ke-
I zalik Ziraat Vekâletine bağlı bulunan tohum 

ıslah istasyonları ve üretme işletmeleri ve çift
likleri dâhildir. îzzet Arakan arkadaşımızın 
söyledikleri hakikaten piyasaya mal çıkaran 
Devlet çiftlikleri diye tanılan Devlet Zirai îş-

I letmeleri Kurumu vergiden istisna edilmemiştir. 
j Halk gibi, zirai mahsul istihsal eden diğer 

müesseseler gibi vergiye tabidir. Birinci kata-
gorideki işletmeler doğrudan doğruya halka 
tohum yetiştirmek ve üretmek için kurulmuş 
müesseselerdir. Devlet işletmeleri Kurumu nere
ye gidiyor, nasıl işliyor, bunlar murakabeye ta
bi midir, değil midir, bunu anlamak için vergiye 
tabi olmasını istiyorlarsa; eğer hesabını kontrol 
için bu işletmelerin vergiye dâhil olmasını isti
yorlarsa kasıtları bu ise . . . 

t. ARTIRAN (Bsfcişefeb) — odur, tamam. 
ZİRAAT V. Ş. R. HATÎPOĞLU ( Devam

la) ^_ Bunu bilhassa yaparız, maliyetinden dü-
[ «,er^. Amma Eskişehir'de Adana'da vesair yer

lerde âmme hizmeti için kurulmuş isletmelere 
I İslah edilmiş mahsulü ver.<?i olarak vermeyi bil

mem tasvip edermîsiniz? Hükümetçe âmme hiz
meti gören müesseselerin vergiden müstesna ol-

kabul edilmiştir. Zirai konbinalar bu gibi 
i: nalların pivasada tek tanesini satmaksızm Dev-
I let.o olduğu gibi vermektedir. Devlet işletme-
I ioT.inrie vatandaşlar gibi vergi vermesi zihniyeti, 
; pivasava mal sevkeden isletmeler için varittir. 

h Zatrn bu fobiler istisna edilmemiştir. Binaena
leyh Heyeti Celilenizden istirham ederim. Memle
keti n zirai kalkınması hususunda kurulmuş 
müesseselerin İslah ettiği mahsullere dokunul-

' maması lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

m — 
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î . ARUKAN (Eskişehir) — O halde bilanço

da, maliyeti hesap ederken bu vergiyi indirecek
lerdir. 

MUAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zongul
dak) —Efendim, iiknci maddenin (C) ve (D) 
fıkralarına taallûk eden hususlarda ne suretle 
hareket edileceği hakkındaki Ziraat Vekili ar
kadaşımızın fikirlerine tamamen iştirak edi
yoruz. 

(A) fıkrasına gelince, Yusuf Duygu Karslı-
oğlu arkadaşımızla tamamen beraberiz. Mazba
tamızda bu hususu tavzih eden sarahat vardır. 
Hangi sahaların bina mütemmimatmdan sayıla
cağı söylenmiştir. Tamamen kendi izahlarını 
teyit edici mahiyettedir. Bütün bu izahatı bu
raya koymak, maddenin yarım sayfa olmasını 
intaç eder. Bunun muhtelif şekilleri izahname-
lerde vardır, isterlerse buna müteallik bulunan 
talimatnameyi okuyayım: (Bu fıkra ile derpiş 
edilen vergi «Bu fıkra ile derpiş edilen muafi
yet, bina vergisi tatbikatında binanın mütemmi
matmdan sayılan ve bina ile birlikte aynı irat 
üzerinden vergiye tabi tutulan mahallere hasredil
miştir. 1837 numaralı kanunun 12 nci ve nizam
namesinin 18 nci maddelerinde izah olunduğu 
veçhile bir arazinin, binanın mütemmimatmdan 
sayılabilmesi için, o binanın: 

1. Belediye teşkilâtı bulunan yerlerde bele
diye hududu; 

2. Belediye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde 
köyü teşkil eden binaların işgal eylediği saha 
dahilinde bulunması; 

3. Ve binanın mütemmimatmdan olmakla be
raber bina ile birlikte hudutlaşmış bulunması 
şarttır. 

Bu şartları haiz olmıyan avlu ve bahçelerin 
bina mütemmimatmdan sayılmasına ve binanın 
tabi bulunduğu mükellefiyete tabi tutulmasına 
imkân yoktur. Bu şartları cami olan mahaller 
binanın tabi olduğu ahkâma göre muamele gö
rürler. Şu kadar ki, bu arazinin bina ile bir-' 
likte aynı vergi ile teklif edilmesi, o binanın 
bina ile birlikte hudutlanması ile kâfi değildu 
Aynı zamanda binanm mütemmimatmdan bulun- -
ması yani; bina ile vahdet vücude getirmesi lâ
zımdır. Bina ile birlikte hudutlanmış olmakla 
beraber kullanılış tarzı itibariyle binanın mü
temmimatmdan sayılmasına imkân olmıyan ve 
başlı başına bir varlık teşkil eden bağ, bahçe, 
fidanlık, orman, tarla, bostan ve emsali arazi, 
nevi ve mahiyetlerine- göre arazi vergisi kanunu 
hükümleri dairesinde vergiye tabi tutulur. 
Bilfarz; bina ile birlikte hudutlanmış bir meyva-
lık veyahut; bostan şayet o binanın bahçesi ola
rak kullanılmakta ve dolayısiyle binanın mütem
mimi mahiyetinde bulunmakta ise bina ile birlikte 
bina vergisine tabidir. Eğer bina ile hudutlan
mış olmakla beraber binaya bahçe ittihaz edil
mekten ziyade veya sebze yetiştirmek ve satmak 
maksadiyle vücude getirilmişi ise bu takdirde 

j bajlı basma bir varlık teşkil etmesi ve bina ile 
I bir varlık vücude getirilmemekte olması itibariyle 

arazi vergisine tabi olur. Bu itibarla .Toprak 
mahsulleri vergisininee muaf olacak avlu ve bah
çelerin yukarıki tarif ve tasnif dairesinde tetkik 
edilmesi iktiza eder», bu itibarla bu esasın oraya 
devredilmesi... 

Y. D. KARSLIOĞLU (Yozgad) — Derci 
yoktur, bağ, bahçe ve sair arazi de yazılacak
tır. Zabıtları okumazlar, kanuna bakarlar, 
Çünkü kanun bizzat maddesinde diyor ki, bi
na mütemmimatmdan sayılan avlu ve bahçeler
de...) Bunun nihayetine (ve sair arazide) koya
lım. Yani kanunda olduğu gibi, sonra müna
zaa çıkar. 

. MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bendeniz Karslıoğlu arka
daşımızla Encümen arasında bir fark görmüyo
rum. Encümen bu kelimenin ilâvesiyle köylü 
için bir vuzuhu temin etmiş olsaydı mahzur 
görmezdi. Fakat o kelimeden başka daha bir 
çok hususların derci lâzımgelir. Bu talimatna
mede okuduğum gibi muhtelif haller derpiş 
edilerek umumî bir tebligat yapılmağa ihtiyaç 
vardır. Esasen şurasını da arzedeyim ki eski 
kanunun tamamen aynıdır. Hiç bir şikâyet 
yoktur. Bir senelik tatbik devresi geçirmiştir. 
Yalnız Sırrı îçöz arkadaşımın bir tefsiri var
dır. Bunun haricinde Maliyede alâkalı me
murlar tarafından, hiç bir şikâyet işitilmediği 
beyan edildi. Bir senelik tatbik devresi geçi
ren bu metnin böyle kalmasında hiç bir mah
zur yoktur. 

S. İÇÖZ (Yozgad) — Bîr sual soracağım. 
Sualime cevap alırsam tefsirime mahal kalma
mış olur. Fıkrada deniyor ki : (Şehir ve kasa
balarla köylerde bulunan ve bina vergisi tat
bikatında bina mütemmimatmdan sayılan avlu 
ve bahçelerde yetiştirilen mahsuller.) Bu mah
suller kelimesi içinde arpa, buğday dâhil, mi? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Dâhildir efendim. 

S. İÇÖZ (Yozgad) — O halde tefsire lüzum 
kalmamıştır. Geri alıyorum. 

Y. D. KARSLIOĞLU (Yozgad) — (Ve sair 
arazi) kelimesinin ilâvesini rica ediyorum. 

REİS — Yani takririnizde ısrar ediyorsunuz, 
takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebepten dolayı 2 nci madde

nin (A) fıkrasındaki (Avlu ve bahçelerde) ke
limelerinin kaldırılarak yerine Bina Vergisi Ka
nunundaki tâbir veçhile (yerlerde) veyahut 
(Avlu, bahçe ve sair arazide) kelimelerinin ko
nulmasını dilerim. 

18 . IV . 1944 
Yozgad Mebusu 
Y. D. Karslıoğlu 
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REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Naza

rı itibare alanlar:.. Almryanlar... Alınmadı. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü

ğü 1943 malî yılı bütçesine bağlı A işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihasına (321) zat rey vermiştir. Nisap mev
cuttur, muamele tamamdır. Kanun (321) rey 
ile kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır. 
F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Bu kanunun 

müstacel olduğunu Maliye Vekili bahis buyur
dular. Müzakerenin cumaya taliki muvafık ola-
mıyacağından perşembe günü devam edilmesi... 

REÎS — Takrir de aynı mealdedir. 
denizle takriri okutuyorum. 

Müsaa-

Yüksek Reisliğe 
' Lâyihanın ehemmiyeti dolayısiyle müzake

re uzamaktadır. Halbuki bazı mmtakalarımız-
da hasat zamanı da çok yaklaşmıştır. Lâyiha
nın biran evvel kanuniyet kesbetmesi için ya
rınki perşembe günü de müzakereye devam 
olunmasının reye konulmasını arz ve teklif ey
lerim. 

Sivas Mebusu 
A. N. Demirağ 

REİS — Takriri reyinize arzedeceğim. Ka
bul edildiği takdirde yarın içtima eder, müza
kereye devam ederiz. 

Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yarın saat 15 te toplanılmak üezere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,02 

» ® - « 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
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M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ .. 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
ÎT. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
A. ESEN 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F . DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
IL ERTAN 
B. OSMA 

BOLÜ 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
11. c ÇA::BEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN, 
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BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş, ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
R. GANITEZ 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
P. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELl 
R. N. GÜNTEKlN 
A. KAM£!IL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
î. EKER 
N. KAYAALP 

DENÎZLÎ 
F. ASAL 
Dr. II. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
O. OCAK 
Dr. î. T, ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

t : 44 19.4 
EDİRNE 

M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
ü. K. ÇAĞLAB 
A. FIRAT 
F. HALFEGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMIRHAN 
M. DUMLU 
NT. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Ol. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
V. ABADAN 
f. ARUKAN 
f .U. AYKURD 

GAZİANTEB 
Ur. M. A. AĞAKAY , 
O. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 

GÎRESUN 
M". AKKAYA 
f. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
Ci i. E. D URUK AN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

. 1944 C : 1 
İÇEL 

Dr. M. BERKER 
T. G. BEPvîKER 
E. İNANKUR 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
A. K. AKYüZ 
C. E ARSEVEN 
A. BAYINDIR 
A. II.' DENÎZMEN 
Gl. K. KARA BEKİR 
Z. KARAMLRŞAL 
H. KORTE h 
Ş. A. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
I. II. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. AD ALAN 
B. AR.IMAN 
C. BAY AR 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
Ft. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVIT-
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. II. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
S. PEK" 
1. TOLON 

KONYA 
M. A. BİNAL 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
P. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
K. OKAY 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr; A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
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M. N. ZABCI 
MANİSA 

Korgl. A, R. ARTUN-. 
KAL 
II. BAYUR 
O. ERCİN 
î. ERTEM 

Ş. R. HATİPOĞLU 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R.' DOLUNAY 
Dr. R. F. TALAY 
II. ULUSOY 

t : 44 19.4 
ORDU 

Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V.'DEMİR' 
Dr. Z. M. SEZER 
IX, ŞARLAN 
S. S*. TARCAN 
II. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
II. Çakır 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCÜ 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
A. M. YEGENA 

StlRD 
RESSAM Ş. DAĞ 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 

1944 Ö : İ 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ÖRUCOĞLU 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
1. II. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMIRAÖ 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALA İ̂ 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 
1. M. UÖUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL . 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALİ 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 

M. AYDIK 
F. A. BARUTÇU 
II. N. BOZTEPE 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASİN 
H.TUGAÇ 

AMASYA 
A. K. YİĞİTOÖLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMTS 
F. R. ATAY 
1. İNÖNÜ (R. C.) 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL (Hasta) 
T. SÖKMEN (M.) 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
II. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
S.ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (M.) 

BOLU 
C. S. SİREN (V.) 

BURSA 
A. DURU 
Dr. S. KONUK 

M B. PARS 
ÇANKIRI 

B. ERKİN (Hasta) 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (Hasta 
E. S. AKGÖL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
Dr. B. UZ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ 

ERZİNCAN 
A.S.ÎLTER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ (Hasta) * 
R. DİNÇ (M.) 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ö: A. AKSOY 
Ş. ÖZDEMÎR (Hasta) 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
F.ATLI 
Gl. 1. SÖKMEN (M.) 
A. ULUS 
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HAKKAKİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
Ş. DEVRİM (M.) 
A. TÜRKMEN (M.) 

ÎÇEL 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
E. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Ur. G. ATAÇ 
Gl.R.BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
S. ClMCOZ 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
G. B; GÖKER 
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
N. MENEMENCClOĞ-
LU (V.) 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 

IZMtR 
Dr. H. H. ÇUHA 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş.V.) 

t : 44 19.4 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 
T. TAŞKIRAN , 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö, TAŞÇIOĞLU (M.) 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Dr.F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
A. DİKMEN 
S. YARGI 
1. S, YİĞİT (M.) ' 

KONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
G,A.F.CEBESON(V.) 
A. M. GÖKER 
H. KARAGÜLLE 
N.H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
R. PEKER 
A. TlRİDOĞLU 

MALATYA 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Hasta) 

.1944 Ö : 1 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
(M.) 

K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZIT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
I. F. ALPA YA (I. A.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
(Hasta) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
H. KİTABCI 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
II. MENGİ 
F. SOYLU 
H. TEPEYRAN 
(M.) 

ORDU 
M. YARIMBIYIK 

BİZE 
H. C. BELÜL 
K. KAMU 
F. SİRMEN (V.) 

SAMSUN 
1. EZGÜ 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S- ÇAM (Hasta) 
Ş. IŞCEN 
Dr. K. SATIR 
II. URAN (V.) 

SIIRD 
S. TUNCAY 

SlNOB 
C. K. INCEDAYI 

SİVAS 
A. ESENBEL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

• TOKAD 
R. ERİŞKEN (Hasta) 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. DAY (V.) 
D. EYİBOĞLU 
H. SAKA 

UEFA 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 

VAN 
I. ARVAS 
M. BOYA 

YOZGAD 
C. ARAT (M.) 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 

»>•<*-« 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 89 
Toprak mahsulleri vergisi hakkında kanun lâyihası ve 

Muvakkat Encümen mazbatasi (1226) 

T. C. "' . . . - - . - _ - . , . • • 
Başvekâlet ^ 21 - III-1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 73 - 6/873 . . . . . . . . T . -

Büyük Millet Meclisi Yüksek BeisEgine 

:Toprak mahsulleri vergisi hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce 20 - III . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
siyle bildikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

\ . . . Musip sebebler lâyihası 

Toprak mahsullerinden vergi alınmasını istihdaf eden 4429 sayılı kanun, bir kışım mahsulleri 
ölçü> bir kısım mahsulleri de tahmin esasına istinaden vergiye tabi tutmuş ve bu mahsullerden 

bazılarından aynen ve bazılarından da nakden vergi alınması esasını vaz eylemiştir. 
Hububatta tatbik edilen ölçü usulü: 
1. Ölçü ve tahmin memurluğu vazifesini yapacak matlup evsafta ve ihtiyaç nispetinde memur 

bulmak hususunda müşkilâta mâruz kalınması; 
2. Köy harmanlarının geniş ve dağınık bir sahada o'ması ve harman yerlerinin intihabında 

müstahsilin serbest bırakılması; 
3. Geniş ve dağınık sahalarda murakabe tesisinde zorluklar görülmesi; 
4. Hububattan vergi. ve mubayaa olarak Devlet hesabına alınan miktarın % 50 nispetine ka

dar yükselmiş bulunması yüzünden kaçakçılık temayüllerinin artması; 
5. ölçü işiyle vazifelendirilen memurların vazifelerini hakkiyle yapmamış olmaları; 
Gibi sebebi erle beklenilen verimi temin edememiştir. 
Filhakika yukarıda gösterilen amillerin yanında ölçü usulüne göre mevzu cibayet sisteminin 

de bizatihi bu neticelerde müessir olduğuna şüphe yoktur. Çünkü bu usul her köyde bir veya daha 
ziyade memur bulundurmak zaruretini doğurmuş ve 34500 den ziyade köyü ihtiva eden memleke
timiz için bu sistemin tatbiki hayli masrafı mucip olduktan başka vergi ödemek istemiyen sui
niyet sahibi, müstahsili meydana çıkarmak imkânlarını da selbetmiştir. Devletin hububata olan ih
tiyacı sebebiyle Millî Korunma Kanunu hükümlerine istinaden daha evvelki seneler Devlet his
se'eri hakkında tecrübe edilen muhtelif mubayaa şekilleri de göz önünde bulundurularak önümüz
deki seneler için tatbike elverişli salim bir vergi usulü aramak zarureti kendisini hissettirmiştir. 

Hatıra gelen muhtelif cibayet usulleri arasında köy ve kasabaların ve müstakil çiftliklerin birer 
birlik telakki edilerek vergi mükellefiyetini bu birliğin istihsali üzerinden ve birlik namına tesis.et
mek ve birlikler namına tahmin esasına göre tesbit ettirilecek verginin müstahsiller arasında tev
ziini birliğin mümessillerine bırakmak tarzında bir cibayet şekli Hazine ve müstahsil bakımından 
daha kol ay ve tatbike elverişli görülmüştür. 



— * • — 

Yettilâyihanın istinat ettiği esas, evvela mükellefin beyanı bu beyanın salahiyetli memurlar 
vasıtaşiyle kontrolü, vilâyet ve kazalarda teşkil edilecelî: komisyonlar marifetiyle her köye izam 
edilecek vukuf heyetlerinin birliklere tahmil edilebilecek mükellefiyetin mahsul itibariyle miktarları
nın ne olması lâzımgeleceği hakkındaki tetkikleri üzerine o birliğin muhtarının da iştirakiyle bir
lik narama tesis edileeek mükellefiyetin mezkûr tahmin komisyonları marifetiyle tesisidir. 

Lâyahada bilhassa hariçten matlup evsafı haiz muvakkat memur tedarik etmenin müşkülâtı ve bu 
gibi muvâkkat kadrolarla istenilen randımanın temin edilemiyeeeği gözönünde tutularak bilhassa 
vukuf ve tahmin heyetlerinin muvazzaf memurlar arasından teşkili ve bunlara mahallî erbabı zira
attan vukuf ehli terfiki suretiyle mesainin müsbet şekilde tanzimi ciheti ihtiyar olunmuştur. 

Vilâyet ve kazalarda müteşekkil tahmin heyetlerine mükellefiyet tahmil edilecek birliğin mü
messili de iştirak ettirileceğinden birlik için tesbit edilecek miktarda mümessilin de rıza ve mu
vafakati lâhik olacağı cihetle birlik için itiraz mevzuubahs değilse de tesbit edilen miktarın 
müstahsiller arasında tevzii hususunda haksızlık iddia edildiği ve alâkadarlar tarafından bu 
tevzie karşı itirazlar yapıldığı takdirde, vukuf heyetlerinin itiraz edilen köylerde ihtilâfı tet
kik ve rüyet etmeleri düşünülmüştür. Esasen bidayette .ekiliş beyanlarını yapacakları ve bir
liklerde her müstahsilin ekim sahası ve istihsal, miktarı muhtar ve ihtiyar meclisleri ve hattâ 
bizzat müstahsiller tarafından bilineceği cihetle, tevzi işinden çıkabilecek ihtilâfların, bu suretle 
gönderilecek vukuf heyetlerince, hakem sıfatiyle bertaraf edilmesi mümkün ve tarhiyatm bu 
tarzda katileşmesi muvafık görülerek lâyihaya buna ^öre hükümler konulmuştur. 

Afyon, tütün, pancar ye pamuk müstesna olmak üzere vergiye tabi bütün mahsuller için yek 
nesak olarak aynı şekilde tahmin yapılması düşünülmüştür. Zeytin mahsulünün memleketimizin 
muhtelif mıntakalarındaki hususiyetlerine ve Hükümetin zeytinyağı ihtiyaçlarına göre 4503 sayılı 
kanunun tedvinindeki sebepler de gözönünde bulundurularak aynen, nakden veya yağ olarak al
mak ve pamukta ise. cırcır fabrikalarından vergiyi cibayet etmek gibi ufak farklar istisna edilirse 
alelûmum toprak mahsullerinin cibayeti usullerinde farkı muamele tatbik edilmeksizin mümkün 
olduğu kadar basit bir makanizmaııın tatbiki düşünülmüştür. 

.Afyon, tütün ve ]>anear mahsullerinin vergisinde 4429 sayılı kanun hükümleri yeni lâyihada -
bu mahsullerin hususiyetlerine binaen - muhafaza edilmiştir. 

4429 sayılı kanunda verginin nisbeti Hükümetçe muayyen fiyatlarla mecburi mubayaaya tabi tu
tulan mahsullerde % 8 diğerlerinde % 12 idi. Her iki nispetin vasatisi ele alınarak vergi nispeti 
lâyihaya umumiyetle % 10 olarak konulmuştur. 

Bir vergi işi olduğu kadar memleketin iaşesi mevzuu ile en sıkı surette alâkası olan toprak 
mahsulleri vergisinin tahmin ve murakabesinin zamanında yapılması, itirazların zamanında neti-
celeııdirilmesi ve kanunun hüsnü tatbiki hususunda başta valiler olmak üzere idare âmirlerine te-
reddüp eden vazife ve mesuliyet derecesi lâyihada hassatan tebarüz ettirilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri tahsil ve teslime, kanun yollarına ve müeyyidelere müteallik ahkâmı 
ihtiva etmekte ve 4429 numaralı kanundaki mütenazır hükümlerden farklı bulunmamaktadır, 

( S . Sayısı : 89) 
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Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maliye, Ticaret ^ 

mürekkep Muvakkat 

. T.B.M.M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/'226 
Karar No £ 

Yüksek 

Toprak mahsulleri vergisi hakkında Maliye 
Vekâletince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyeti
nin 20 . III . 1944 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
Adliye »Bütçe, Dahiliye, iktisat, Maliye, Tica
ret ve Ziraat Encümenlerince seçilecek beşer 
azadan mürekkep bir Muvakkat Encümende 
tetkiki Umumî Heyetin 22 . III . 1944 tarihli 
celsesinde karar altına alınması üzerine bu ka
rara tevfikan toplanan Encümenimiz adı geçen 
kanun lâyihasını Maliye Vekilinin huzuru ile 
tetkik ve müzakere eylemiştir. 

I. Cihan harbi muvacehesinde alınması ge
reken müdafaa tedbirlerinin istilzam eylediği 
büyük külfetleri karşılamak maksadiyle 1943 se
nesinde tatbik olunan Toprak mahsulleri ver
gisi hakkındaki 4429 sayılı kanun köylü ve 
çiftçi kalkınmasına herhangi bir engel teşkil et
memek ve bilhassa tarh, tahsil ve. cibayet hu
suslarında mükelleflere en geniş kolaylıklar 
göstermek gibi mülâhazalardan mülhem olarak 
vergiye tabi mahsullerin büyük bir kısmında 
ölçü esasını kabul etmiş ve müstahsilin herhan
gi bir zorluğa mâruz kalmamasını temin edici 
hükümlere büyük mikyasta yer vermişti. He
yeti Umumiyesi itibariyle mütalâa edildiği tak
dirde kanunun tanzimine saik olan bu mülâha
zaların, Hükümet mucip sebeplerinde de izah 
edildiği üzere, bir taraftan ölçü ve tahmin va
zifesini yapacak matlûp evsafta ve ihtiyaç nis
petinde memur bulmak hususunda mâruz ka
lınan müşkülât ve diğer taraftan harman yerle
rinin intihabında müstahsilin serbest bırakılma
sı yüzünden geniş ve dağınık sahalarda müessir 
bir murakabe tesisinde görülen imkânsızlık se
bebiyle tatbikattaki tecellileri değişik olmuş ve 
kanundan umulan iyi neticeler elde edileme
miştir. ölçme usulü filvaki, bölge âmiri, ölç
me memuru, bekçi ve kolculardan müteşekkil 
yekûnu yüz bin kişiye varan bir muvakkat me
mur kadrosunun kullanılmasına ihtiyaç göster-
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re Ziraat Encümenlerinden seçilen beşer azadan 
Encümen mazbatası 

15 . IV . 1944 

Reisliğe 

mistir. Maliye Vekili tarafından.Encümenimiz
de verilen izahata göre kanunun neşrini takip 
eden ilk üç ay zarfında tavzif edilen 93 764 me
murdan 30 200 memur bu müddetin hitamın
dan sonra da mesailerine devam eylemiştir. 
Her köyde bir veya daha ziyade memur bulun
durmak zaruretinden doğan bu muazzam teş
kilâtı muvakkat bir zaman için olsa da ehliyet 
ve liyakatli unsurlarla teçhiz etmekteki müşkü
lât hiç bir izaha lüzum göstermiyecek derece
de aşikârdır, işte bu sebeplere binaendir ki ge
rek Hükümet lâyihasında ve gerek Muvakkat 
Encümen tarafından Hükümetle tam bir mu
tabakat halinde tanzim edilmiş olan metinde 
verginin tarh, tahsil ve cibayet usullerinde mü
kelleflere en geniş kolaylıkları gösteren ve 
müstahsilin hakkını en iyi bir şekilde koruyan 
esaslar gözönünde tutulmakla beraber bu esas
ların tatbik kabiliyeti ve amelî kıymeti üzerin
de de ehemmiyetle durulmuştur. Bilhassa bu 
bakımdan terciha şayan görülen tahmin usulü 
aynı zamanda tatbikatın meydana çıkardığı 
mahzurları bertaraf edebilecek bir mahiyeti de 
haiz bulunmaktadır. , 

Ana hatları itibariyle mütalâa edildiği, tak
dirde Umumî Heyetin yüce tasvibine arzedilen 
lâyihanın bariz vasıfları şunlardır: 

a) Verginin tahmini, mükellefiyetin tes-
biti ve itirazların tetkiki hususlarında konulan 
hükümlerin ameli olması,tatbik kabiliyetinin 
daima ön safta tutulması muamelelerde sürat ve 
sadeliğin temini; 

b) Verginin tarh ve cibayet masraflarının 
asgari hadde indirilmesi, mümkün olduğu ka
dar az sayıda muvakkat memur kullanılması, 
kanunun tatbikatında idare âmirlerinin birinci 
derecede alâkalandırılmasi; 

c) Tahmin işlerinde tavzif edilecek vukuf 
heyetlerinin, umumun itimadını kazanmış ziraat 
erbabından seçilmesi ye bu seçimin iyi yapılma-
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sınılan İdare âmirlerinin mesul tutulması; 

d) Tahminlerin hakikata en yakın bir şekil
de yapılabilmesi, vukuu muhtemel yanlışlık ve
ya haksızlıkların süratle ve külfetsiz bir şe
kilde düzeltilebilmesi; 

c) Bu kanuna göre vazifelendirilen halk 
teşekkülleriyle memurların verginin tahmin, tes
bit ve tahsil işlerinde tam bir iş birliği yapma
larının temini. 

II. Vergiye tabi olan hububat, bakliyat ve 
diğer toprak mahsullerinin nev'ileri lâyinaya 
bağlı bir sayılı »cetvelde gösterilmiştir. Bu 
maddelerin tesbitinde vergide umumiyet pren
sibinin temini ve aynı zamanda zirai mahsulât
tan her hangi birinin teklif haricinde bırakıl
ması halinde zirai faaliyetin o sahaya kayması 
temeyülünü önlemek düşüncesi âmil olduğun
dan bu bakımdan mer'i kanunla lâyiha arasın
da bir fark mevcut değildir. Ancak bazı mm-
takalarda yetişen Siyes 'in, kaplıca sayılıp sa-
yılmryacağı hususunda tatbikatta tereddütler 
hâsıl olduğu öne sürülerek cetvele bu tereddüt
leri izale edecek şekilde vuzuh verilmesi teklif 
edilmiş ise de cetvel vergiye tabi mahsulleri 
ihtiva ettiğine nazaran bunun haricinde kalan 
Siyes'den vergi alınmaması tabii ve zaruri bu
lunmuş ve bu itibarla cetvelde her hangi bir 
değişiklik yapılmasına lüzum görülememiştir. 

Vergi mevzuuna dâhil olmakla beraber gerek 
münhasıran zatî ihtiyaçlara tahsis edilmiş olma
ları ve gerek ekildikleri saha itibariyle vergiden 
istisna edilen mahsuller ikinci madde de ya
zılıdır. (a) şehir ve kasabalarla köylerde bu
lunan ve bina vergisi tatbikatında bina mü-
temmimatmdan sayılan avlu vebahçelerde ye
tiştirilen mahsullerle (b) Zatî ihtiyaçlar için 
bağ ve bahçelerde yetiştirilen mahsuller bu 
cümledendir, (a) fıkrasiyle derpiş edilen mua
fiyet bina vergisi tatbikatında binanın mü-
temmimatından sayılan ve bina ile birlikte 
aynı irat üzerinden vergiye tabi tutulan ma
hallere hasredilmiştir. Hangi sahaların bina 
mütemmim atından sayılacağı 1837 sayılı kanu
nun 12 nci maddesiyle bu kanunun tatbikatına 
müteallik nizamnamenin 18 nci maddesinde 
gösterilmiştir. Bu maddelerde zikredilen şart
ları haiz olmıyan avlu ve bahçelerin bina niü-
temmimatından sayılamıyacağı derkârdır. Şu 

% J$le göre bina ile birlikte hudutlamnış olmakla 
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beraber kullanış tarzı itibariyle binanın mü-
temmimatmdan sayılmasına imkân olmayan 
ve başlı başına bir varlık teşkil eden bağ, bah
çe, fidanlık, orman, tarla, bostan ve emsali 
gibi arazi (a) fıkrası hükmüne dahil değildir. 
Zatî ihtiyaçlar için yetiştirilen bağ ve bahçe 
mahsullerine gelince: 4429 sayıl kanunun bu 
hususa taallûk eden hükmü tatbikatta bazı te
reddütlere mahal verdiğinden lâyihada ifadenin 
maksat dahilinde vuzuhlandırıhnası terciha 
şayan görülerek bahçe ve bağlarda zatî 
ihtiyaçlar için yetiştirilen mahsuller » ibaresi 
yerine « z â t i ihtiyaçlar için yetiştirilen bağ ve 
bahçe mahsulleri » ibaresi ikame edilmiştir. 

1 sayılı cetvelde tarla mahsulleri ile bağ ve 
bahçe mahsulleri, arasında bir tefrik yapılmış 
değildir. Encümenimiz de verilen izahata na
zaran narenciye, kuru üzüm, kuru incir, fındık, 
Anteb fıstığı zeytin, kuru bakla ve toplu olarak ye-
tiştirilmediği takdirde mısır, ayçiçeği ve pata
tesin tatbikatta bağ ve bahçe mahsulü addolun
duğu zatî ihtiyaçların ise mahallî örf ve âdetler 
dahilinde tâyin ve tesbit edilmekte olduğu ve 
her iki bakımdan tatbikatta hiç bir müşkülâta 
rastlanmadığı anlaşıldığından bu hususların 
mazbatada kayit ve işaretiyle iktifa edilmesine 
karar verilmiştir. 

Verginin kanun mevzuuna giren mahsulle
rin idrak zamanındaki sahibinden alınması ve 
arazi veya ipek kozaları zilyedinin kanunun 
tatbikatında mahsulün sahibi sayılması 3 ncü 
maddede tesbit edilen bir esastır. Işıtirakli 
icarlarda mal sahibi ile kiracının mahsulden al
dıkları hisseler nispetinde vergi ile mükellef ola
cakları aynı maddenin 3 ncü fıkrasında ya
zılıdır. Borçlar kanununun 270 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasındaki iştirakli icarlara taallûk 
eden bu hükmün âdi icar akitlerine şâmil ol
madığı ve bu gibi akitlerde birinci ve ikinci fık
ra hükümlerinin câri olacağı derkârdır. An
cak memleketimizin muhtelif mmtakalarında 
tatbik edilmekte olan icar ve iştirak şekillerin
den herhangi birinin hariç kalmaması mülâha-
zasiyle 4429 sayılı kanun metnine dereedilmiş 
olan ibareler lâyihada aynen muhafaza edilmiş 
son fıkraya vuzuhu temin maksadiyle «bu mü
kellefler» kelimeleri ilâve olunmuştur. Lâyi
hanın dördüncü, beşinci maddeleri bugün mer'i 
olan hükümlere nazaran bir değişiklik.arzetme-
mektedir. Tahmine takaddüm eden muamele-
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ler lâyihanın altıncı ve ınütaakıp maddelerin
de gösterilmiştir. Her şehir ve kasabada bele
diye dairesinde ve her köyde muhtar ve ihti
yar meclisi nezdinde istihsal, mıntakalarma ve 
mahsul nevilerine göre Maliye Vekâletince tâ
yin edilecek tarihlerde birer beyan cetveli açı
lır. Beyan cetvelleri ekim yerlerinin bağ ve 
bahçelerin mevki, vasıf ve mesahalarını, ekilen 
tohum miktar ve nevilerini, kullanılan ziraat 
vasıtalarını, bahçe ve zeytinliklerdeki ağaç 
sayısını, böcekhanelerin açtıkları tohum ku
tusu adedini ihtiva eder. Ekim yerinin vasfın
dan maksat kıraç, taban, kırtaban, sulak gibi 
verimi tâyine medar olacak malâmattır. Af
yon, pamuk, pancar ve tütün mahsulleri ayrı hü
kümlere tabi olmak itibariyle beyandan istisna 
edilmişlerdir. Kuru üzüm ve kuru incire ait 
mahsul beyanının sergi yerlerindeki miktarları
na göre yapılması 26 neı maddenin hükmü ik
tizasındandır. Bazı hallerde ekim ve istihsal 
yerlerinin mesahasını, vergiye tabi ağaç sayı
sını kat ' i bir şekilde beyana imkân hâsıl olmaz;, 
mal sahibinin dahi ektiği yerin dönümünü ve sa
hip olduğu ağaç miktarını katiyetle beyan ede-
miyeceği hallerde mesahanın tahminî ve ağaç 
miktarının takribi olarak beyanına imkân ve
rilmiştir. Beyan cetvellerinin bir sureti ka
yıtların kapanmasını mütaakıp bir hafta müd
detle şehir, kasaba ve köylerin münasip yerle
rine talik edilmek suretiyle ilân olunur. Mü
kellefler beyanlarda gördükleri eksik ve yan
lışları bu müddet zarfında şehir ve kasabalarda 
belediyelere köylerde muhtar ve ihtiyar mec
lislerine bildirebilirler. Cetvellerdeki beyanla
rın doğruluğunu araştırmak ve hakikata uy
mayan beyanları düzeltmekle mükellef olan bu 
merciler cetvelde lüzumlu gördükleri değişik
likleri yapabilirler. Bu suretle muamelesi 
ikmal edilmiş olan cetveller ilân müddetini takip 
eden bir hafta içinde varidat dairelerine gönderi
lir. Beyan cetveli hazırlık mahiyetinde olmakla be
raber doğru bir tahminin ilk unsurunu teşkil 
ettiğinden verilen malûmatın icabında Maliye 
Vekâletince ve katî tahminin icrasından önce 
kontrol edilebilmesi vukuf heyetinin mesaisini 
geniş mikyasta kolaylaştırır. Mükellefler ta
rafından yapılacak katî beyan 14 neü ve 15 
nci maddelerin mevzuunu teşkil eder. Bu beya
nın hakikate en yakın bir şekilde yapılabilme
si her mahsulün ney'i itibariyle verimin isabet-
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le tahminine imkân elverdiği meselâ hububat
ta mahsulün «peynirleştiği» zamanlar tesbitini 
icabettirir. «Madde 14» Mahsul beyannameleri 
şehir ve kasabalarda belediye reisi ve belediye 
encümenince tercihan ziraat erbabı arasından 
seçilecek üç zat ile birlik mümessili, köylerde 
muhtar ve ihtiyar meçlisi ve çiftliklerde çift
liği fiilen işleten veya çiftlik sahbinin adam
larından biri tarafından hazırlanır. Beyanna
meye her mükellefin elde edeceğini umduğu 
miktar dereolunarak imza veya işaretle tevsik 
edildikten sonra ziri alâkalı mercileree tasdik 
olunur. 

Tahminin hakikate uygun ve isabetle 
yapılmasına yarayan üçüncü unsur vukuf 
heyetlerinin 17 nci madde hükümleri dâhi
linde her köyde yapacakları tetkiklerdir. 
Vukuf heyetleri mahsulün idrak zamanla
rında tahmin komisyonunca kendilerine ter
tip edilen köy, çiftlik veya kasabalara gidip 
istihsal .yerlerini dolaşarak her birliğin fiilen 
elde edebileceği mahsul mikdarını istihsal yer
lerinin mevki, vasıf ve mesahalariyle birlikte 
verim kabiliyetlerini de nazara almak suretiyle 
tahmin ederler .Bu hususta tanzim edecekleri 
raporun esbabı mucibeye istinat etmesi 17 nci 
maddenin sonuncu fıkrası hükmü iktizasından
dır. Mahsulün tahminine ve mükellefiyetin tes-
bitine yarayan bütün bu esaslar ve karineler 
tahmin komisyonunun tetkikine arzedilir. Yu
karıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere tah
min komisyonları mükellefiyetin tesbitinde ha
zırlık beyanlariyle mahsul beyanlarını, istih
sal yerleri ve mahsul vaziyeti hakkında ma
hallerinde maliyece yaptırılmış olan tetkik ve 
kontrol lan, vukuf heyetleri tarafından gön
derilen esbabı mucibeli raporları ve mahsulün 
hakikî mikdarını tesbite yarayan diğer kari
neleri esas tutarlar. Komisyona dâhil azanın 
şahsi malûmatları da bu karineler meyanındadır. 
Tahmin komisyonları bu unsurların yardımı ile 
karar verebilecek bir vaziyette bulunurlar. 
Mamafih yekdiğerini- tamamlayıcı mahiyette 
olan bıi esaslar bazı hallerde kanaat husulüne 
kâfi gelmiyebilir. Bu ihtimali de derpiş eden En
cümenimiz tahmin komisyonuna lüzumunda ma
halline bir hakem heyeti göndererek tetkikat 
yaptırmak imkânını da tanımıştır. Hak
sız veya yanlış bir tahmin yapıldığını iddia 
eden mükelleflerin de bu iddialarını tetkik ede-
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rek karara bağlamak salahiyeti aynı.hakem he
yetine aittir «Madde 22». Bu suretle gerek ida
renin ve gerek fertlerin hak ve menfaatleri mu^ 
vazeneiı bir şekilde korunmaktadır.. Lâyiha
nın bârız vasıflarından biri de toprak mahsul
leri vergisinin tarh ve cibayeti maksadiyle ya
pılacak teşkilâtın asgari hadde indirilmiş ol
masıdır. Belediye ve ihtiyar meclisi gibi esa
sen mevcut teşekküller haricinde bu vergi için 
ihdas edilen tahmin komisyonu ve vukuf hey
etlerinde hiç bir muvakkat memur istihdam 
edilmemesi bunun en bariz delilidir.. Filvaki 
her vilâyet ve kaza merkezinde tenkili derpiş 
edilen tahmin komisyonlarında mahallin en bü
yük mahnemuriyle ziraat müdür veya memu
ru veya muallimi, memurlar arasından en bü
yük. mülkiye amirince seçilecek bir zat, vilâyet 
umumî meclisi daimi encümenince vilâyet umu
mî meclisi âzasından, belediye encümenince be
lediye azaları arasından ve tercihan ziraat er
babından olmak üzere seçilecek birer zat ve zi
raat odası tarafından kezalik ziraat erbabı ara
sından seçilecek iki zat bulunur. Tahmin ko
misyonuna vilâyet merkezinde vali veya onun 
tensip edeceği vilâyet erkânından bir zat, 
kazada kaymakam reislik eder. Vukuf he
yetine dâhil olan memur âza esasen va
zife sahibi bir memur olacağı cihetle bütün 
bu teşekküllere bir tek muvakkat memur alın
mamış demektir. Vukuf heyetinin diğer iki âzası 
umumun güvenini kazanmış ve bilfiil ziraatle 
müşteğil olanlar arasından seçilirler. 22 nci 
maddede zikri geçen hakem heyeti vukuf heye
tinden farklı bir teşekkül değildir. Gördüğü 
vazifenin mahiyeti itibariyle kendisine bu ad 
verilen bir vukuf heyetidir. 

Tahmin komisyonlarının vazifeleri 13 neü 
maddede gösterilmiştir: a) Mahsulün nev'i 
itibariyle mükellefiyetin miktarını tesbit et
mek; b) Vukuf heyetlerini teşkil ve vazifeye 
eevketmek; c) Hakem heyetlerinin vazife gö
receği mmtakalan tâyin etmek, birlik namına 
mümessiller tarafmdan yapılan itirazları tetkik 
ederek karara bağlamak. Bunlardan en mü
himi olan mükellefiyetin tesbiti üç esaslı safha 
arzeder : 

I. Müstahsilin imza veya işaretlerini itirazsız 
olarak ihtiva eden cetvele müsteniden birliğin 
yerdiği ^mahsul'beyannamesinde gösterilen mik

tar, talimin komisyonlarınca her hangi bir ta
dilât yapılmaksızın olduğu gibi kabul edildiği 
takdirde birliğe dâhil müstahsillerin mükellefi
yetleri katî olarak taayyün etmiş olur. Ancak 
bu miktara mal memurunun da itiraz etmemiş 
oiması şarttır; 

I I . Tahmin komisyonlarınca yapılan tetkik 
neticesinde tesbit edilen mükellefiyet miktarı 
birlik tarafından verilen mahsul beyannamesin
den fazla olduğu takdirde, birlik mümessili 
mensup olduğu birliğin müstahsillerine ihtiyar 
meclisi huzurunda bu fazlalığı ve sebeplerini 
bildirir. Müstahsiller komisyon taralından tes
bit edilen mikdara muvafakat ederlerse keyfiyet 
beyannameye derç olunarak imza veya işaret
leriyle tevsik olunduktan sonra tahmin komis
yonuna bildirilir. Bu halde de mükellefiyet yeni 
bir tetkike ihtiyaç kalmaksızın katî şekilde ta
ayyün eder. 

III. Birlik ve mükellefler tahmin komisyo
nunca tesbit edilen mikdara 'muvafakat etme
dikleri takdirde tahmin komisyonları kati ka
rara varmadan önce itirazda bulunan birliğe-bir 
-hakem heyeti göndermeğe mecburdurlar. Ha
kem heyeti tetkikatını ihtiyar meclisi huzu
runda, itiraz edenlerin ve diğer -müstahsillerin 
de iştirakiyle alenen icra eder . Hakem heyeti 
bu tetkikat sırasında üç ihtimalle karşılaşabilir: 

1. Mahsul beyannamesinde gösterilen mik-
darm yerinde olduğunu görerek ilk önce tesbit 
edilen mükellefiyet mıkdarımn ayniyle muha
fazası neticesine vardığı takdirde ferdî itiraz
ların da şayanı kabul olmadığım görürse mah
sul beyannamesi olduğu gibi katîleşir. 

2. Ferdî itirazları varit görürse umumî şe
kilde yaptığı tetkiklerde noksan olan vergi mik-
darını haddi lâyıkına iblağ eder .Bu arada cet
velin yeni şekline vuku bulacak itirazları da 
mahallen dinleyerek katî kararını verir. 

3. Birlik mükellefiyetinin arttırılması lâ
zım geldiği neticesine vardığı takdirde her mü
kellefe isabet eden vergi miktarını da ihtiyar 
meclisi ve müstahsiller huzurunda yaptığı ale
ni tetkikat sırasında tâyin ve tesbit eder. Şu 
kadar ki bu üç halde de birlik için tesbit edil
miş olan miktar, evvelce mahsul beyannamesin
de gösterilen miktardan aşağı olamaz. 

Bu vazefelerin ifası sırasında §ehir ve ka
sabalarda belediyeler, köylerde muhtar ve ihti
yar meclisleri, çiftliklerde çiftliğin salahiyetli 

fn-\ 
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adamları vergiye tabi mahsullerin yetiştiği yer
leri ve kendilerinden istenilen her nevi malû
matı yermece mecburdurlar (Madde 23) 

Kuru üzüm ve kuru incire ait mahsul beya
nı ve tahminlerinin- bu mahsullerin sergi yer
lerindeki miktarlarına göre yapılacağı 2fi ncı 
maddede yazılrdır. Bu maddenin müzakeresi sı
rasında kuru üzüm, kuru incir ve fındığa ait 
vergilerin ihraç mahallerinde alınması usulü
nün gerek muamelelerdeki sadelik ve gerek ha
kikate vusul bakımından faydalı olacağı mülâ-
hazasîyle İftyihada bu usulün kabulü hakkında 
yapılan teklif 9 muhalif reye knrşı 11 rey ek-
serivetle kabul edilmemiştir. 

ttirazlar üzerine yapılacak tetkiklerin ziraat 
islerini durdurmaması (Madde 24) vergi olarak 
aynen alınacak mahsul vasıflarının tahmin ko
misyonlarınca tâyini (Madde 30) teslim yerleri
nin her mahalle, köy ve çiftlik için en yakın 
ve elverişli olmak üzere tesbit edilmesi (Madde 
31) müstahsil lehine olarak lâyihaya ilâve olu
nan hükümlerdir. Mahsul vasıflarının tesbitin-
de istihsal yerleri durumlarının: nazara alın
ması ve bilhassa teslim yerlerinde mükellef
leri bekletmemek ve kendilerine her türlü ko
laylıkları göstermek hususunda alâkalılara 
tebligat yapılması 81 nci maddenin 2 iıci fıkra
sına tevfikan tâyin edilecek mesafelerin bildi
rilmesinde müşkülât çıkarılmaması Encümeni
mizde temenniye şayan görülmüştür: 

Müeyyideler faslında yer alan 37 ncı madde; 
beyan cetveli erinin hakikate uygun olarak tan
zimine medar olacak hükümleri ihtiva etmekte
dir. Bu maddenin müzakeresi sırasında birinci 
fıkranın ekim sahalarının mikdarını bilerek 
yanlış ve eksik beyan edenleri müeyyideye tabi 
tutmaması ve ikinci fıkranın maksadı aşan bir 
mahiyet taşıması itibariyle maddenin bu mah
zurları bertaraf edecek şekilde tanzimi teklif 
edilmiş ise de bu teklif sekiz muhalif reye karşı 
dokuz rey ekseriyetle kezalik ikramiyeye ait 
olan 53 ncü maddenin 2 nci ve mütaakıp fıkra-' 
lartnın tayyı hakkında yapılan teklif iki muhalif 

reye karşı on beş rey ekseriyetle kabul edilme
miştir. 

Ceza hükümlerinden bahis olan 45 ve 46 ncı 
maddeler tahmine esas olaeak unsurların tâyini 
ve tesbitinde vazife alan şahrolann bitaraflık 
ve doğrulukla hareketlerini temine matuftur. 
Lâyihanın diğer hükümleri 4429 sayılı Toprak 
mahsulleri vergisi kanununun tahmin sistemine 
de uyan maddelerinin aynen veya tadilen tek
rarından ibarettir. 

Tahmin muamelelerinin, biranevvel hazır
lanmasını temin için lâyihanın mûstacelen mü
zakeresi hususu Umumî Heyetin yüce tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat E. Rs. M. M. Kâtip 
Mardin Zonguldak Antalya 

R. Erten Ş. Devrin II. T. Dağlıoglu 
Antalya Aydın Aydın 

Dr. G. Kahraman A. Menderes N. Gökte pe 
Balıkesir (Çanakkale Oankırc 

M. Akpınar S. Butu A. İnan 
Çoruh Diyarbakır Eskişehir 

A. Tütün K. Şedde E. Sazak 
CJazianteb Hakkâri Kars 

Dr. A. Melek A.R:Göksidan E. Özoguz 
Kastamonu Kastamonu Konya 
II. Çoruk Dr. F. Ecevit II. Karagülle 

Konya Kütahya Kütahya 
A. II. Dikmen S. Kutman H. Pckçari 

tmzada bulunmadı 
Malatya Ordu Manisa 

M. N. Zapeı M. Yarımlm/ık H. Sarhan 
tmzada bulunmadı 

Rize Seyhan Tokad 
T. B. Balta D. Arıkoğlu C. Kovalı 

Trabzon Trbazon Trabzon 
S. Anamur F. A. Barutçu T. Göksel 

İmzada bulunmadı imzada bulunmadı 
Siird Kocaeli Yozgad 

A. R. Esen S. Yargı S. Korkmaz 
Yozgad Zonguldak 

A. Sungur R. Vardar 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Toprak mahsulleri vergisi kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Verginin mevzuu ve istisnaları 

MADDE 1. — Türkiye'de yetiştirilen ve bağ
lı (1) numaralı cetvelde yazılı bulunan toprak-
mahsulleri ile ipek kozası bu kanunda yazılı 
esaslara göre toprak mahsulleri vergisine tabidi-
dir. 

MADDE 2. — Aşağıda yazık mahsuller bu 
vergiden müstesnadır: 

A) Şehir ve kasabalarla kövlerde bulunan 
ve bina vergisi tatbikatında bina mütemmima^ 
tından sayılan avlu ve bahçelerde yetiştirilen 
mahsuller; 

B) Zatî ihtiyaçlar için yetiştirilen bağ ve 
bahçe mahsulleri; 

C) Umumî, mülhak, hususi bütçelerle ida
re edilen daire, teşekkül ve müesseselerle bele-
divelere ait olup ziraatin ıslahı ve gelişmesi için 
kurulan tohum istasyonlarında, numune fidan
lıklarında. meyveliklerde, numune ve deneme 
tarlalarında, numune ve üretme çiftliklerinde, 
haralarda ve kombina işletmelerinde yetiştirilen 
mahsuller; 

D} Umumî menfaatlere hadim cemivetlerin. 
okulların ve hastanelerin münhasıran kendi ihti
yaçları için sarf edilmek üzere yetiştirdikleri 
mahsuller; 

E) îş esası üzerine kurulmuş olan ceza ve 
ıslahevlerinde mahkûmların yetiştirdikleri mah
suller. 

ikinci fasıl 

Mükellef ve teklif yeri 

MADDE 3. — Toprak mahsulleri vergisi ver
giye tabi mahsullerin idrak zamanındaki sahi
binden almır. 

Bu kanunun tatbikatında, arazinin ve ipek 
kozasının zilyedi mahsulün sahibi sayılır. 

îştirakli icar ve işletmelerde, mal sahibi ve
ya ortak mahsulden aldddan hisseler nispetinde 
vergi ile mükelleftirler. Ancak, vergi işletme
yi idare edenden almır. Şu kadar ki bunlardan 
her biri verginin ödenmesinden mütesekilen 
mesuldür, 

(S . Sa; 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞÎŞÎTÎRtŞÎ 

Toprak Mahsulleri Vergisi kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Verginin mevzuu ve istisnaları 

MADDE 1. — Türkiye'de yetiştirilen ve 
bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı bulunan 
toprak mahsulleri ile ipek kozası bu kanunda 
yazılı esaslara göre Toprak mahsulleri vergisi
ne tabidir. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı mahsuller bu 
vergiden müstesnadır: 

A) Şehir ve kasabalarla köylerde bulunan 
ve bina vergisi tatbikatında bina mütemmima-
tından sayılan avlu ve bahçelerde yetiştirilen 
mahsuller; "!,''!"" 

B) Zâti ihtiyaçlar için yetiştirilen bağ ve 
bahçe mahsulleri; 

C) Umumî, mülhak, hususi bütçelerle ida
re edilen, teşekkül ve müesseselerle belediyele
re ait olup ziraatin ıslahı ve gelişmesi için ku
rulan tohum istasyonlarında, numune fidanlık
larında, numune ve deneme tarlalarında, nu
mune ve üretme çiftliklerinde, haralarda ve 
kombina işletmelerinde yetiştirilen mahsuller; 

D) Umumî menfaatlere hadim cemiyetle
rin, okulların ve hastanelerin münhasıran ken
di ihtiyaçları için sarfedilmek üzere yetiştir
dikleri mahsuller 

E) tş esası üzerine kurulmuş olan ceza ve 
ıslâh evlerinde mahkûmların yetiştirdikleri 
mahsuller; 

ikinci fasü 

Mükellef ve teklif yeri 

MADDE 3. — Toprak Mahsulleri Vergisi 
vergiye tabi mahsullerin idrak zamanındaki sa
hibinden alınır. 

Bu kanunun tatbikatında, arazinin ve ipek 
kozasınm zilyedi mahsulün sahibi sayılır. 

îştirakli icar veya işletmelerde, malsahibi 
ile kiracı veya ortak mahsulden aldıkları his
seler nispetinde vergi ile mükelleftirler. Vergi, 
işletmeyi idare edenden alınır. Şu kadar ki bu 
mükelleflerden her biri verginin ödenmesinden 
müteselsilen mesuldür. 
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MADDE 4. — Toprak mahsulleri vergisi 
mahsulün elde edildiği kaza varidat dairesince 
larholunur. 

Matrahın tâyini ve verginin tarhı 

MADDE 5. — Verginin matrahı aşağıdaki 
esaslara göre tâyin olunan mahsul miktarı ve
ya kıymetidir. 

MADDE 6. — Mükellefler, her yü ektikleri 
mahsullerin nevilerini, sahalarını, kullandıkları 
ziraat vasıtalarını, bağ, bahçe ve zeytinliklerin 
ağaç kütük adedleriyle, sahalarını ve böcekhane-
lerin yerini ve açtıkları 'kutu miktarını Maliye 
Vekâletince istihsal mmtakalarına ve mahsul ne
vilerine göre tâyin edilecek zamanlarda şehir ve 
kasabalarda belediyeler, köylerde muhtar ve ih
tiyar meclisleri _nezdin.de açılmış olan hazırlık 
cetvellerine kaydettirmeğe ve beyanlarını imza 
veya mühürle tasdik etmeğe mecburdurlar. 

Belediyeler ile muhtar ve ihtiyar meclisleri 
mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu araştır
mak ve eksik veya yanlış bildirilen malûmatı 
cetvellerde göstermekle mükelleftirler. 

9 - -
Muvakkat E. 

MADDE 4. — Toprak Mahsulleri Vergisi 
mahsulün elde edildiği kaza varidat dairesince 
tarholunur. 

Üçüncü fasıl 

Matrahın tâyini ve verginin tarht 

MADDE 5. — Verginin matrahı aşağıdaki 
esaslara göre tâyin olunan mahsul miktarı ve
ya kıymetidir. 

MADDE 6. — Mükellefler veya namlarına 
hareket edenler şehir ve kasabalarda belediye
ler köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri nez-
dinde açılmış olan beyan cetvellerine: 

A) Ekim yerlerinin, bağ ve bahçelerinin 
mevki, vasıf ve mesahalarını, 

B) Ektikleri tohum miktarı ve nevilerini, 
0) Kullandıkları ziraat vasıtalarını, 
D) Bahçe ve zeytinliklerdeki ağaç sayışım, 
E) Böoekhanelerin yerini ve açtıkları to

hum kutusu adedini, kayit ettirmek suretiyle 
beyanda bulunmağa ve beyanlarını imzalamağa 
mecburdurlar. Belediyeler ile muhtar ve ihti
yar meclisleri bu beyanların doğruluğunu araş-
trrmsak ve eksik veya yanlış bildirilen malûmatı 
cetvellerde göstermekle mükelleftirler. Mesaha
sı yapılmamış veya sahibi tarafından bilinmi-
yen yerlerde mesaha tahmini ve sayılması müş-
kil olan yerlerde ağaç miktarı, takribi olarak 
beyan edilebilir. 

MADDE 7. — Beyan cetvellerinin bir sureti, 
kayıtlar kapandıktan sonra bir hafta müddetle 
şehir, kasaba ve köylerin münasip bir yerine 
asılarak ilân olunur. Mükellefler beyanlarda 
gördükleri eksik ve yanlışları bu müddet zar
fında şehir ve kasabalarda belediyelere, köyler
de muhtar ve ihtiyar meclislerine bildirebilirler. 
Bu merciler tarafından yapılan tahkikat netice
sinde icap ettiği takdirde cetvelde değişiklik 
yapılır. 

MADDE 8. — Altıncı maddede gösterilen 
beyan cetvellerine kayıt zamanlan istihsal mm-
takalarma ve mahsul nevilerine göre Maliye 
Vekâletince tâyin olunur. 

(S. Sayısı : 8&) 
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MADDE 7. — Şehir ve kasabalarda belediye
ler, köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri ha
zırlık cetvellerinin birer suretini alıkoyarak 
aslını resmî mühür ve imzalariyle tasdik edip 
altmcı maddeye göre tâyin edilecek müddetleri 
takibeden hafta içinde bağlı oldukları varidat 
dairesine makbuz mukabilinde teslim ederler. 

Hazırlık cetvellerinde kayıtlı istihsal yerle
ri hakkındaki malûmatın tahminin icrasından 
evvel kontrolü şekli Maliye Vekâletince tayin 
olunur. 

MADDE 8. — Vergiye tabi mahsullerin (inek 
kozası hariç} miktarı her şehir, kasaba ve köy 
veya çiftlik bir birlik addolunarak her birlik 
için tontan tahmin olunur* Belediye encümeninin 
mütalâası üzerine şehir ye kasabalarda mahalle 
veva bölffe itibariyle mütaa&dit birlikler kur
maca mahallin en büyük mülkiye memuru sala
hiyetlidir, 

Bu kanunda çiftlik tabiriyle, şehir, kasaba 
ve köy dısmda müstakil binaları ve tesisatı bu
lunan ve ötedenberi çiftlik namiyle anılan işlet.-
meler kasdölunmuştur. 

înek kozasının miktarı mükellef itibariyle 
yapılan beyanların 7 nci maddenin, son fıkrası 
mucibince kontrol edilmesi suretiyle tesbit olu
nur. 

MADDE 9. — Vilâyetlerde valilerin, kazalar
da kaymakamların bunların mücbir sebeplerle 
bulunamamalan halinde kendilerine vekâlet 
edenlerin reisliği altmda aşağıdaki kimselerden 
teşekkül eden tahmin komisyonu her birlik için 
mahsul nevi itibariyle istihsal miktarını tahmin 
ve mükellefiyeti tâyin eder. 

1. Mahallin en büyük malmemuru; 
2. Ziraat müdürü veya memuru, yoksa zi

raat muallimi, o da yoksa maarif memuru, 
3. Birliğin bağlı bulunduğu nahiye müdürü, 

merkez nahiyelerinde mektupçu veya tahrirat 
kâtibi; 

4. Vilâyet umumî meclisi veya belediye en
cümeni âzasından mahallin en büyük mülkiye 
memurunca seçilen bir zat; 

5. Ziraat odası, ziraat odası bulunmıyan 
yerlerde ticaret odası, o da yoksa belediyelerce 
ziraat erbabı âzasından seçilen iki kişi; 

Muvakkat E. 

MADDE 9. — Şehir ve kasabalarda beledi
yeler, köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri 
beyan cetvellerinin bir suretini alıkoyarak as
lını resmî mühür ve imzalariyle tasdik ve 7 nci 
maddede yazılı ilân müddetini takip eden hafta 
iğinde bağlı oldukları varidat dairesine mak
buz mukabilinde teslim ederler. 

Beyan cetvellerinde kayıtlı malûmat, Mali
ye Vekâletince tesbit edilecek şekilde tahminin 
yapılmasından evvel kontrol edilebilir. 

MADDE 10. — Vergiye tabi mahsullerin 
miktarı (ipek kozası hariç) her şehir, kasaba 
ve köy veya çiftlik bir birlik addolunarak her 
birlik için aşağıdaki maddelerde yazılı hüküm
ler dairesinde ayrı ayn tahmin olunur. Şehir 
ve kasabalarda mahalle veya bölge itibariyle 
müteaddit birlikler kurma mahallin en büyük 
mülkiye memuru salahiyetlidir. 

Bu kanunda çiftlik tâbiri ile, şehir kasaba ve 
köy dışmda müstakil binaları ve tesisatı bulu
nan ve ötedenberi kendilerine mahsus adlarla 
anılan müfrez işletmeler kasdölunmuştur. 

İpek kozasının miktarı her mükellefe ait be
yanın 9 ncu maddenin son fıkrası mucibince 
kontrol edilmesi suretiyle tesbit olunur. Şu ka
dar ki, bu vergiyi lüzum görülen yerlerde 
mahnaklarda almaya Maliye Vekili mezundur. 

( S. Sayısı : 89 ) 
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Tahmin komisyonları memur azalarından 
veya maaşlı veya ücretli memurlar arasından 
seçeceği bir memur ile ziraat erbabı arasından 
seçeceği bir kişiden ve her birlik ijçin o birliğin 
mümessilinden müteşekkil üç kişilik vukuf hey
etlerini her sene mahsulün idrakine takaddüm 
eden günlerde kaza hudutları içindeki birliklere 
göndererek mahsulün verim vaziyetini mahallen 
tesbit ettirmeğe mecburdur. 

Vukuf heyetleri istihsal sahalarını dolaşarak 
birliğin o seneki mahsul verimini gösteren rapor 
larmı tahmin komisyonuna tevdi ederler. 

MADDE 10. — Aşağıdaki kimseler birlik 
için mahsul miktarının tahmini esnasınla birlik 
mümessili sıfatiyle tahmin komisyonunda isti-
ma olunurlar. 

1. Şehir, kasaba veya mahalle birliği için 
birliğe dahil mükellefler arasmdan en büyük 
Mülkiye memurunun seçeceği bir zat; 

2. Köylerde köy muhtarı veya ihtiyar mec
lisi âzasından biri; 

3. Çiftliklerde çiftliği fiilen işleten şahıs 
veya adamlarından biri; 

Birlik mümessilleri karar günü komisyonda 
hazır bulunmadıkları takdirde, mahsul tahmini 
bunların gıyabında yapılır. 

Tahmin komisyonları her birliğe ait mükel
lefiyetin tesbitinde hazırlık cetvellerindeki be
yanları, isthsal yerleri ve mahsul vaziyeti hak
kında mahallen yapılan tetkik ve kontrollerin 
neticelerini ve vukuf heyetlerince yapılan ilk 
tahmine ait raperları, komisyona dahil azanın 
malûmatını, mahsulün tahminine yarayan diğer 
hususatı nazarı itibara alırlar. 

Tesbit sırasında birlik mümessilince vukuf 
heyeti tarafından yapılan tahminlere itiraz vâki 
olursa bu ciheti de tetkik ederler. 

Komisyon kararlan kafidir. 
Tahmin komisyonunun kararlan iki gün 

içinde alâkalı varidat dairelerine tevdi olunur. 

MADDE 11. — 9 ncu madde mucibince tah
min olunan mahsul miktariyle bu miktar üze
rinden birliğe berçlandırılan vergiler şehir ve 
kasabalarda belediyelere köylerde muhtar veya 
ihtiyar meclisine, çiftliklerde çiftliği işletene 
veya adamlarından birine varidat dairelerince 
tebliğ olunur. 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbikmda : 
a) Şehir, kasaba ve mahalle birlikleri için 

birliğe dâhil mükellefler arasından belediye en
cümeninin seçeceği bir zat; 

b) Köylerde muhtar veya ihtiyar meclisi 
azasının aralarından seçecekleri bir zat; 

c) Çiftliklerde çiftliği fiilen işleten veya 
çiftlik sahiplerinin adamlarından biri birlikle
rin müessisliği vazifesini ifa ederler. 

Meşru mazeret sebebiyle mümessilin bulu
namaması halinde yerine geçmek üzere aynı 
şekilde bir yedek mümessil seçilir. 

( S. Sayısı : 89) 
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Şehir ve kasabalarda belediye reisi ve encü
men müntehap âzası ile her birlik için bir
liğe dahil mükellefler arasından mahallin en 
büyük mülkiye memurunun seçeceği iki kişiden 
müteşekkil bir heyet köylerde muhtar ve ihtiyar 
meclisi tesbit edilen mahsul miktariyle bundan 
alınacak vergileri mükelleflerin ekim yerlerini 
ve istihsal vasıtalarını gözönünde tutmak sure
tiyle, tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir 
hafta içinde mükellefler arasında tevzi etmeğe 
ve buna ait cetveli şehir, kasaba mahalle veya 
köyün münasip bir yerine astırmak suretiyle 
neticeleri ilân eylemeğe mecburdurlar. 

Bir birliğe dahil mükellefler kendilerine tev
zi edilen vergi asıl ve zamlarından müştereken 
ve müteselsilen mesuldürlar. 

Tevzi cetvelinin resmi mühür ve imza ile 
tasdikli bir nüshası bir hafta içinde alâkalı va
ridat dairesine makbuz mukabilinde teslim edilir. 

MADDE 12. — Her vilâyet ve kaza merke
zinde bir tahmin komisyonu bulunur. 

Tahmin komisyonu vilâyet merkezinde vali
nin veya tensip edeceği bir zatın, kazada kayma
kamın reisliği altında aşağıda yazılı kimselerden 
teşekkül eder: 

1. Mahallin en büyük malmemuru; 
2. Ziraat müdürü veya memuru, yoksa zi

raat muallimi, o da yoksa çiftçi mallarını koru
ma meclisinden bir âza; 

3. Memurlar arasından en büyük mülkiye 
âmiri tarafından seçilecek bir zat; 

4. Vilâyet umumî meclisi daimî encümenin
ce vilâyet umumî meclisi âzasından seçilecek bir 
zat; 

5. Belediye encümenince belediye azalan 
arasından seçilecek bir zat; 

6. Ziraat odası, ziraat odası bulunmayan 
yerlerde ticaret odası, oda yoksa belediye encü
menince ziraat erbabı arasından seçilecek iki 
zat; 

Dördüncü ve beşinci bendlerde yazılı azalar 
tercihan ziraat erbabı arasından seçilir. 

MADDE 13. — tahmin komisyonlarının va
zifeleri şunlardır: 

a) Mahsulün nev'i itibariyle mükellefiye
tin miktarını tesbit etmek; 

b) Vukuf heyetlerini teşkil ve vazifeye sev-
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ketmek; 
c) Hakem heyetlerinin vazife göreceği mın-

takaları tâyin etmek; 
d) 21 ve 22 nci maddelerde yazılı itirazları 

tetkik ederek karara bağlamak. 

MADDE 14. — Tahmin komisyonları mahsul 
beyannamelerinin verileceği tarihleri tesbit ve 
birlikleri mahsul beyanına davet eder. 

Bu tarihler mahsulün nev'i itibariyle veri
min isabetle tahmine imkân hâsıl olacak zama
na göre tâyin olunur. 

MADDE 15. — Mahsul beyannameleri: 
a) Şehir ve kasabalarda belediye reisi veya 

tevkil edeceği zat ve belediye encümenince be-
lidiye meclisi azaları arasından seçilecek üç zat 
ile birlik mümessili (Ziraat erbabı tercih olu
nur). 

b) Köylerde muhtar ve ihtiyar meclisi 
c) Çiftliklerde birliğin mümessili; 
Tarafından hazırlanır. 
Beyannamelere her mükellefin elde edeceği 

miktar dercolımarak yekûn itibariyle birliğin 
mahsul miktarı tesbit olunur. 

Mükelleflerden her biri beyannamenin ken
disine ait kısmının hizasına imza ve işaretini 
koyar, ve varsa itirazını kaydeder. 

Mahsul beyannameleri birlik mümessilleri ta
rafından tahmin komisyonuna makbuz muka
bilinde tevdi olunur. 

MADDE 16. — Her kazada üçer kişiden mü
rekkep lüzumu kadar vukuf heyeti kurulur. 
Vukuf heyetinin azaları biri memur ikisi ziraat 
erbabından olarak tahmin komisyonunun teklifi 
üzerine mahallin en büyük mülkiye âmiri tara
fından tâyin olunur. Ziraat erbabının iş sahibi 
ve umumun güvenini kazanmış olanlar arasın
dan seçilmesi şarttır. 

Vukuf heyetlerine seçilenler vazife görürken 
doğruluktan ayrılmıyacaklarına dair tahmin 
komisyonu huzurunda yemin ederler. 

MADDE 17. — Vukuf heyetleri 14 ncü mad
dede yazılı zamanlarda tahmin komisyonunca 
kendilerine tertip edilen birliklere gidip istih
sal yerlerini dolaşarak her birliğin fiilen elde 
edebileceği mahsullerin miktarını tahmin eder
ler. 

(S. Sayısı: 89) 
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Tahmin esnasında istihsal yerlerinin mevki, 
vasıf ve mesahaları ve verim kabiliyetleri gözö-
nünde bulundurulur. 

Vukuf heyetleri mahsul miktarı hakkında 
yaptıkları tahminlerin neticelerini birer mucip 
sebepli raporla tahmin komisyonuna bildirmeğe 
mecburdurlar. 

MADDE 18. — Tahmin komisyonları tarafın
dan mahsulün tahmin ve mükellefiyetin tesbi-
tinde: 

a) 6 nci madde mucibince mükellefler tara
fından yapılan beyanlar; 

b) İstihsal yerleri ve mahsul vaziyeti hak
kında mahallerinde maliyece yaptırılmış olan 
tetkik ve kontrollar; 

c) 15 nci madde mucibince verilen mahsul 
beyannameleri; 

d) Vukuf heyetlerince yapılan tahminlere 
ait raporlar; 

e) Ve mahsulün hakikî miktarmı tesbite 
yarayan diğer karineler; 

Nazara alınır, tahmin komisyonu lüzumu ha
linde 22 nci maddeye tevfikan yeni bir tetkikin 
yapılmasına karar verebilir. 

MADDE 19. — Her birlike ait mahsulün tah
mini ve mükellefiyetin tesbiti sırasında o birliğin 
mümessili tahmin komisyonunda hazır bulundu
rulur. 

Birlik mümessilleri kendilerine yapılan ya
tılı tebliğe rağmen komisyonun davetine vaktin
de icabet etmedikleri takdirde mahsulün tahmi
ni ve mükellefiyetin tesbiti bunlarm gıyabında 
yapılır. 

Tahmin komisyonunun kararları en büyük 
malmemuruna ve birlik mümessiline yazı ile teb
liğ olunur. 

MADDE 20. — Müstahsillerin imza veya 
işaretlerini itirazsız olarak ihtiva eden cetvele 
müsteniden birliğin verdiği mahsul 'beyanname
sinde gösterilen miktar, tahmin komisyonların
ca olduğu gibi kabul edildiği ve malmemuru ta
rafından da itirazda bulunulmamış olduğu tak
dirde birliğe dahil müstahsillerin mükellefiyet
leri katüeşmiş olur. 

MADDE 21. — Tahmin komisyonlarınca ya-
I pılan tetkik neticesinde tesbit edilen mükellefi-
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MADDE 12. — Şehir ve kasabalarda bele
diyeler, köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri, 
çiftliklerde çiftlik adamları vergiye tabi mah
sullerin yetiştiği yerleri kontrol ile vazifeli me
murlara, tahmin komisyonunun gönderdiği he

yet miktarı birlik tarafından verilen mahsul 
beyannamesinden fazla olduğu takdirde birlik 
mümessili mensup olduğu birliğin müstahsilleri
ne köylerde ihtiyar meclisi, şehir ve kasabalar
da 15 nci maddede yazılı heyet huzurunda bu 
fazlalığı bildirir. Müstahsiller komisyonca tes
bit edilen miktarı uygun görürlerse imza ve işa
retleriyle tasdik edecekleri cetvel beş gün için
de mümessiller tarafından komisyona gönderi
lir. Bu suretle komisyonun tesbit ettiği mükel
lefiyet katileşir. 

Yukarıdaki fıkrada yazdı müddet içinde mu
vafakati mutazammm bir cetvel gönderilmez ve
ya komisyona birlik veya mükellef müstahsil ta
rafından itirazda bulunulanazsa komisyonca it
tihaz edilen karar katileşir. 

MADDE 22. — Tahmin komisyonlarınca tes
bit edilen mükellefiyet miktarına karşı kararm 
tebliğinden itibaren beş gün zarfında: 

a) Mahallin en büyük malmerauru; 
b) Birlik namına mümessiller. 
Tahmin komisyonu nezdinde itiraz edebilir

ler. 
Gerek bu iki halde ve gerekse 15 nci madde 

mucibince mahsul beyanına ait cetvelin tanzimi 
sırasında veva 21 inci madde hükümleri dâhilin
de. müstahsiller tarafından vâki itiraz üzerine 
tahmin komisyonları karar vermeksizin o birice 
bir hakem heyeti göndermeğe mecburdur. Ha
kem heyeti tetkik mevzuu olan sahaya evvelce 
gitmemiş olan vukuf heyetinden biri olur. 

Hakem heyeti tetkikatını köylerde ihtiyar 
meclisi, şehir ve kasabalarda 15 nci maddede ya
zılı hevet huzurunda itiraz edenlerin ve diğer 
müstahsillerin de iştirakiyle alenen icra eder. 

Yapüan itirazlar varit görüldüğü takdirde 
müstahsillere ve birliğe ait mükellefiyet mikta
rını: yeniden ve katî olarak tesbit eder. 

Şu kadar ki bu suretle tesbit edilen miktar 
evvelce mahsul beyannamesinde gösterilen mik
tardan aşağı olamaz. 

MADDE 23. — Şehir ve kasabalarda beledi
yeler, köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri, 
çiftliklerde çiftliğin salahiyetli adamları vergi
ye tabi mahsullerin yetiştiği yerleri kontrol ile 
vazifeli memurlara, tahmin komisyonunun gön-
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yetlere göstermeğe ve bunların istiyeceği lü
zumlu malûmatı vermeğe mecburdurlar. 

MADDE İS. — Bu fasılda yazılı hükümler 
afyon, pamuk, pancar ve tütün mahsulleri hak
kında tatbik edilmez. 

Dördüncü fasıl 
Verginim, nispeti 

MADDE 14. .-—. Verginin nispeti % 10 dur. 

Besinci fasıl 
Verginin tahsili 

MADDE 15. — Bağlı (2) numaralı cetvelde 
yazılı mahsullerin vergisi aynen, diğerlerinin 
vergisi nakden tahsil olunur. 

MADDE 16. ~ Mükellefler aynen ödemeğe 
mecbur oldukları vergilerini mahsulün nev'i 
itibariyle tahmin komisyonlarınca tâyin edile
cek tarihlerde teslim yerlerine kendi vasıtala-
riyle getirerek teslim etmeğe mecburdurlar. 

Şehir ve kasabalarda belediyelerin mahalle 
işleriyle tavzif ettiği kimseler, köylerde muh
tar ve ihtiyar meclisleri aynen ödenmesi lâzmı-
gelen vergileri yükariki müddetler içinde bir
lik itibariyle toptan teslim edebilirler. 

MADDE 17. — Vergi olarak aynen teslim 
edilen mahsullerin vasıflarını 9 ncu maddede 
yazılı komisyon tâyin eder. 

MADDE 18. — Aynen alman vergilerin tes
lim yerleri her mahalle, köy ve çiftlik için en 
yakın ve elverişli olmak üzere tesbit edilir. 

Teslim yeri mahsulün istihsal mahallinden 
25 kilometreden fazla mesafede bulunduğu tak
dirde, fazlası için kilometre basma kiloda iki 
para hesabiyle nakliye ücreti verilir. 

1 Muvakkat E. 

derdiği heyetlere göstermeğe ve bunların isti-
yeceği lüzumlu malûmatı vermeğe mecburdur-

• 1ar-
MADDE 24. — İtirazlar üzerine yapılacak 

tetkikler ziraat işlerini durdurmaz. 
MADDE 25. — Kuru üzüm ve kuru incire 

I ait mahsul beyanı ve tahminleri bu mahsullerin 
sergi yerlerindeki miktarlarına göre yapılır. 

MADDE 26. — Bu fasılda yazdı hükümler 
afyon, pamuk pancar ve tütün mahsulleri ve 
verginin mahnaklarda alınması Maliye Vekâle
tince kararlaştırılan yerlerde ipek kozası hak
kında tatbik edilmez. 

Dördüncü fasü 
Verginin nispeti 

MADDE 27. — Verginin nispeti % 10 dur. 

Beşinci fasıl 
Verginin tahsili 

MADDE 28. — Bağlı iki numaralı cetvelde 
yazılı mahsullerin vergisi aynen, değerlerinin 
vergisi nakden tahsil olunur. 

I MADDE 29. — Mükellefler aynen ödemeğe 
mecbur olduktan vergilerini, mahsulün nevi 
itibariyle tahmin komisyonlarınca tâyin edile-

I cek tarihlerde teslim yerlerine kendi vasıtala-
ı riyle getirerek teslim etmeğe, mecburdurlar. 

icabında teslim müddetini Uzatmağa Maliye Ve
kili mezundur. 

MADDE 30. —- Vergi olarak aynen alınacak 
mahsullerin vasıflarını tahmin komisyonlari tâ
yin eder. 

MADDE 31. — Aynen alman vergilerin tes
lim yerleri her mahalle, köy ve çiftlik için en 
yakın ve elverişli olmak üzere tesbit edilir. 

Teslim yeri mahsulün istihsal mahallinden 
25 kilometreden fazla mesafede bulunduğu tak
dirde, fazlası için kilometre başına kiloda iki 
para hesabiyle nakliye ücreti verilir. 
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MADDE 19. — Vergileri nakden alınacak 
mahsullerin vasati rayiç fiyatları her sene vi
lâyet ve kaza merkezlerinde belediye meclisleri 
tarafından takdir olunur. Belediye meclisinin 
toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda bu fi
yatları belediye encümenleri takdir ederler. 

Borsada kayıtlı mahsuller iğin takdir edile
cek fiyatlar borsa fiyatlarının % 95 inden aşa
ğı olamaz. 

Borsa bulumayan istihsal yerleri için en 
yakm mahal borsa fiyatlarının % 95 i esas tu-
tutlur ve oraya kadar olan nakliye masrafla
rı mahallî belediyelerce takdir olunarak bun
lardan düşülür. 

MADDE 20. — Varidat daireleri tahmin ve 
tevzi neticelerinin kendilerine tevdiinden iti
baren bir ay içinde 19 ncu madde mucibince 
takdir edilen rayiç fiyatlar, üzerinden mükel
leflerin vergilerini hesap ve tekalif cetvellerini 
köy ve mahallelerin münasip yerlerine astırmak 
suretiyle ilân ederler. 

MADDE 21. — Nakden alınacak vergi ma
halli icaplara göre Maliye Vekâletince zaman
lan tâyin edilecek iki müsavi taksitte tahsil 
olunur. t 

MADDE 22. — Bu kanuna göre gerek aynen 
ve gerek nakden alınacak vergilerin teslim ve 
tahsil şekil ve tarihleri müstahsil için en mü
sait imkânlar nazara alınmak suretiyle tesbit 
olunur. ,. 

MADDE 23. — Afyon, pamuk, pancar ve 
tütün mahsullerinin vergisi aşağıda yazılı şe
killerde tarh ve tahsil olunur : 

a) Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şe
ker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi satm al
dıkları Afyon ve pancar mahsullerine ait vergi
leri müstahsillerin ödeme yaptıkları sırada bun
ların alacaklarından kesmek suretiyle tahsil 
ederler. 

b) Tütün mahsulüne ait vergi tütün sa
tıldıkça satış bedeli üzerinden hesap edilerek 
3437 sayılı Tütün inhisarı kanununun 58 nci 
maddesinin 2 numaralı bendine tevfikan ve İn
hisarlar idaresinin alacaklariyle birlikte bu 
idare tarafından tahsil olunur. 

.(S. Sa 
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MADDE 32. — Vergileri nakten alınacak 
mahsullerin vasati rayiç fiyatları her sene vi
lâyet ve kaza merkezlerinde belediye meclisleri 
tarafından takdir olunur. Belediye meclisinin 
toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda bu fi
yatları belediye encümenleri takdir ederler. 

Borsada kayıtlı mahsuller için takdir edile
cek fiyatlar borsa fiyatlarının % 95 inden aşa
ğı olamaz. Borsa bulunmayan istihsal yerleri 
için,, en yakın mahal borsa fiyatlarının % 95 i 
esas tutulur ve oraya kadar olan nakliye mas
rafları mahalli belediyelerce takdir olunarak 
bunlardan düşülür. 

MADDE 33. — Varidat daireleri, vergisi 
nakden alınacak mahsullerin mükellef itibariyle 
istihsal miktarlarını gösteren cetvellerin kendi
lerine tevdiinden itibaren bir ay içinde 32 nci 
madde mucibince takdir edilen rayiç fiyatlar 
üzerinden mükelleflerin vergilerini hesap ve te
kâlif cetvellerini köy ve mahallelerin münasip 
yerlerine astırmak suretiyle ilân ederler. 

MADDE 34. — Nakden alınacak vergi ma
hallî icaplara göre Maliye Vekâletince tâyin ejdi-
lecek tarihlerde iki taksitte tahsil olunur. 

MADDE 35. — Afyon, pamuk, pancar ve tü
tün mahsullerinin vergisi aşağıda yazılı sekiler
de tarh ve tahsil olunur: 

a) Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şe
ker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi satın al
dıkları afyon ve pancar mahsullerine ait vergi
leri müstahsillere ödeme yaptıkları sırada bun
ların alacaklarından kesmek suretiyle tahsil e-
derler. 

b) Tütün mahsulüne ait vergi tütün satıl
dıkça satış bedeli üzerinden hesap edilerek 3437 
sayılı Tütün İnhisarları Kanununun 58 nci mad
desinin 2 numaralı bendine tevfiktn ve İnhisar
lar idaresinin alacakları ile birlikte bu idare ta
rafından tahsil olunur. 
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c) Pamuk mahsulünün vergisi Çırçır fab
rikalarına gelen koza ve kütüklerden 14 üncü 
maddede yazılı nispet dahilinde aynen alınır. 

(a) ve (b) fıkraları mucibince her ay tev
kif ve tahsil olunan vergiler ertesi aym 20 nci 
günü akşamına kadar mal dairelerine yatırı
lır. 

(c) fıkrası mucibince aynen alman pamuk
ların teslim edileceği yerler Maliye Vekâletince 
tâyin olunur. 

Altıncı fasıl 

Müeyyideler 

MADDE 24. — Birlik yekûnu itibariyle 6 
nci maddede yazılı istihsal yerleri hakkındaki 
malûmatın bilerek yanlış veya eksik beyan edil
diği anlaşıldığı takdirde, birliğe borçlandırılan 
vergilerin beyan harici kalan istihsal yerlerine 
isabet eden kısmına % 20 zammolunur. 

Bu zam birliğe dâhil mükelleflerden yanlış 
veya eksik beyanda bulunanlar arasında 11 nci 
madde mucibince tevzi edilir. 

MADDE 25.— Aynen alman vergilerden zama
nında teslim edilmiyenler ile taksit müddetleri 
içinde ödennıiyen nakdî vergi borçları % 10 zam 
ile tahsil olunur. Şu kadar ki aynen alman vergi
nin müddeti içinde teslim yerine getirildiği hal
de teslim alınamadığı teslimatı yapanlar tara
fından tevsik olunduğu takdirde, bu zam alın
maz. 

Verginin aslı ile zamlarının tamamı veya bir 
kısmı aynen tahsil olunamadığı takdirde, öden
memiş olan kısım belediyelerce tâyin edilecek 
rayiçler üzerinden bir kat f azlasiyle nakden alı
nır. 

Birlik itibariyle toptan yapılan teslimatta, 
yukarıki zamlardan birlik mükellefleri mütesel-
silen mesuldürler. 

MADDE 26. — 23 ncü maddenin (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı vergileri tevkif ve tahsil et-
miyen veya tahsil ettikleri vergileri vaktinde 
malsandığma yatmnıyan müessese ve idareler
den bu vergiler % 10 zamla tahsil olunur. 

Muvakkat E. 

c) Pamuk mahsulünün vergisi çırçır fab
rikalarına gelen koza, kütlüler (çiğitliler) çrr-
çırlandıktan sonra elde edilen pamuktan 26 ncz 
maddece yazılı nispet dâhilinde aynen alınır. 

(a) ve (b) fıkraları mucibince her ay tev
kif ve tahsil olunan vergiler ertesi ayın 20 nci 
günü akşamma kadar mal dairelerine yatırılır. 

(c) 'fıkrası mucibince aynen alınan pamukla
rın teslim edileceği yerler Maliye Vekâletince 
tâyin olunur. 

MADDE 36. — İpek kozasının vergisi mah-
naklarda almdığı hallerde bunun cibayet şekli 
Maliye Vekâletince tesbit olunur. 

Altmcı fasıl 

Müeyyideler 

MADDE 37. — 6 nci maddede yazılı istihsal 
yerlerini bilerek eksik beyan edenlerin beyan 
harisi kalan istihsal yerlerine isabet eden vergi 
kısmına bir kat zammolunur. 

6 nci maddede yazılı diğer malûmatı kasden 
vermiyenlerin vergilerine % 5 zam yapılır. 

MADDE 38. — Aynen alman vergilerden 
zamanında teslim edilmiyenler ile taksit müd
detleri içinde ödenmiyen nakdî vergi borçları 
% 10 zam ile tahsil olunur. Şu kadar ki aynen 
alınan vergilerde mahsulün müddeti içerisinde 
teslim yerine getirildiği halde teslim alınmadığı 
tevsik olunursa, bu zam alınmaz. 

Verginin aslı ile zamlarının tamamı veya bir 
kısmı aynen tahsil olunmadığı takdirde öden
memiş olan kısım belediyelerce tâyin edilecek 
rayiçler üzerinden bir kat f azlasiyle nakden alı
nır. 

MADDE 39. — 35 nci maddenin (a) (b) fık
ralarında yazılı vergileri tevkif ve tahsil etmi-
yen veya tahsil ettikleri vergileri vaktinde mal-
sandığına yatırmıyan müessese ve idarelerden 
bu vergiler % 10 zam ile tahsil olunur. 
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Fabrikalara gelen pamukların vergisini tev
kif ve istenildiği anda teslim etmiyen çırçır fab
rikalarından bu vergi belediye encümenlerince 
takdir olunarak âzami rayiç üzerinden ve bir kat 
zam ile nakden tahsil olunur. 

MADDE 27. — Vaktinde ödenmiyen vergi 
borçlan hakkında Tahsili Emval Kanunu tat
bik olunur. 11 nci ve 25 nci maddelerde yazılı 
müteselsil ve müşterek mesuliyet esası, asıl borç
lu mükellefe Tahsili Emval Kanunu mucibince 
yapılan ihtarm neticesiz kalması halinde cari 
olur. 

Yedinci fasıl 
Kanun yoUan 

MADDE 28. — Şehir, kasaba, mahalle ve köy 
birliklerindeki mükellefler 11 nci madde muci
bince tâyin olunan hisselerle 24 ncü madde mu
cibince tâyin olunan zamlara bunların ilânmı 
takibeden beş gün içinde bağlı olduğu varidat 
dairesine itiraz edebilirler. 

Bu itirazlar, 9 ncu maddenin son fıkrasında 
yazılı vukuf heyeti tarafından on beş gün için
de tetkik edilir. 

İtirazların tetkiki sırasında birlik için tesbit 
edilmiş olan miktarlardan tenzilât yapılamaz; 
ancak mükelleflerin hisseleri yeniden tesbit 
olunur. 

Bu şekilde yeniden tesbit edilen hisseler ka
tidir. Bu hisselerin müfredatını gösterir bir cet
vel itiraz tetkiklerinin neticesini takip eden 
iki gün içinde alâkalı varidat dairesine tevdi 
olunur. ı , ı i , • • 
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MADDE 40. — Fabrikalara gelen pamukla
rın vergisini tevkif etmiyen veya tevkif ettik
leri vergileri kendilerine yapılacak tebliğ tari
hinden itibaren bir hafta zarfında 35 nci madde
de yazılı mahallere teslim etmiyen çırçır f abri-
larmdan bu vergi belediye encümenlerince tak
dir olunacak âzami rayiç yzerinden ve bir kat 
zam ile tahsil olunur. 

Tevkif ettikleri vergileri kayıtlarda göster-
miyen çırçır fabrikalarından bu vergi yukarıM 
hükümler dairesinde nakden ve iki kat fazla-
siyle tahsil olunur. 

MADDE 41. — Vaktinde ödenmeyen ver
gi ve borçları hakkında tahsili emval kanunu 
tatbik olunur. Bir sahada vergiye tabi mah
sul bu kanunun üçünuü maddesine göre hakikî 
mükellefinin adına yazılmamış olsa dahi ver
giye karşı teminat hükmündedir. 
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MADDE 29. — itirazlar ödeme zamanı gel
miş olan vergi asıllariyle zamlarının tahsilini 
durdurmaz. 

itiraz halinde aynen ödenmesi lâzrmgelen 
vergi zamları, itiraz neticesine kadar saklamak 
üzere, köylerde ihtiyar meclisine şehir ve ka
sabalarda belediyenin tâyin edeceği yeddiemine 
tevdi edilir. Mükellef isterse, bu zamları teslim 
yerlerine de teslim edebjilir. 

MADDE 30. — 9 ncu maddede yazılı tah
minler yapıldıktan sonra mahsul olgun hale ge
linceye kadar geçen müddet zarfında sel, dolu, 
kuraklık, muzur haşarat, bulaşıcı hastalıklar 
dolayısiyle mahsulün en aşağı dörtte bir nispe
tinde ziyaa uğradığı mükellefin yazılı müraca
atı üzerine sabit olduğu takdirde, ziyaa uğra
yan mahsullere ait vergiler Maliye Vekâletinin 
müsaadesiyle zarar derecesine göre tamamen 
veya kısmen terkin olunur. 

Sekizinci fasıl 

Müruru zaman 
MADDE 31. — Müteakip mahsul yılına ka

dar tarhedilmiyen vergilerin asıl ve zamları 
aranmaz. , . 

Katileştiği tarihi takip eden malî yıldan 
itibaren üç sene zarfında tahsil edilmiyen ver
gilerin asıl ve zamları müruru zamana uğrar. 

Muvakkat E. 

MADDE 42. — itirazlar ödeme zamanı gel
miş olan vergilerin tahsilini durdurmaz. 

İtiraz halinde, aynen ödenmesi lâzımgelen 
vergiler, itiraz neticesine kadar saklanmak 
üzere, köylerde ihtiyar meclisine, şehir ve ka
sabalarda belediyenin tâyin edeceği yediemine 
tevdi edilebilir. 

MADDE 43. — 17 ve 20 nci maddelerde 
yazılı tahminler yapıldıktan sonra mahsul is
tihsal olununcrya kadar geçen müddet zarfın
da sel, dolu, kuraklık, samyeli, muzur haşerat, 
bulaşıcı hastalıklar gibi önlenmesi müstahsilin 
elinde olmıyan sebepler dolayısiyle, mahsulün 
en aşağı dörtte bir nispetinde ziyaa uğradığı 
mükellefin yazılı müracaatı üzerine mahallin 
en büyük mülkiye amirliğince yapılacak tetki-
kat ile sabit olduğu takdirde ziyaa uğrryan 
mahsullere ait vergiler Maliye Vekâletinin mü
saadesiyle zarar derecesine göre kısmen zarar 
derecesi % 75 ten fazla ise tamamen terkin 
olunur. 

MADDE 44. — Mütaakıp mahsul yılına ka
dar tarhedilmeyen vergilerin asil ve zamları 
aranmaz 

Kat'ileştiği tarihi takip eden malî yıldan 
itibaren üç sene zarfında tahsil edilmeyen ver
gilerin asil ve zamları müruru zamana uğrar 

35 nci maddede yazılı mahsullere ait vergi
lerin tahakkuk ve tahsil müruru zaman müd
deti verginin ödenmesi icabeden tarihi takibe-
den malî yıldan itibaren üç senedir. 

Yedinci fasıl 
Cezalar 

MADDE 45. — Bu kanunun 6 nci maddesin
de yazılı malûmatı beyan cetvellerine kayit edil
mek üzere eksik veya yanlış olarak bildirenle
rin beyanlarını, hakikate uygun olmadığım bi
lerek tesbit eden vazifeliler hakkında üç ay
dan üç seneye kadar hapis cezası hüküm olunur. 
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Muvakkat E. 

Dokuzuncu fasıl 

Son hükümler 

MADDE 32. — Başta valiler olmak üzere 
bilûmum idare âmirleri bu kanunla tahmin ko
misyonlarına ve diğer heyet ve memurlara ve
rilen vazifelerin iyi bir tarzda yapılmasından 
verginin tahmSn, tevzi ve tahsiline ait işlerden 
birinci derecede mesuldurfar. 

MADDE 33. — Bu kanunun tatbikinde kul
lanılacak memur ve müstahdemlere ait kadro
lar icra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

Bu kadrolara dahil memurlar 3656 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesi hükmüne tabidir. Bu 
kadrolarda çalıştırılacak emeklilerin tekaüt ma
aşlarına halel gelmez. 

( S . Sayii 

Birinci fıkrada yazılı fiil, vazifelilerin şahıs
larına ait beyanlara taalluk ettiği takdirde ve
rilecek hapis cezası altı aydan aşağı olamaz. 

MADDE 46. — Bu kanuna tevfikan teşkil 
edilen vukuf ve hakem heyetlerinde vazife 
alanlardan birliklere ve mükelleflere ait mahsul 
miktarını tahmin ve mükellefiyeti tesbit hu
suslarında garaz veya siyanet gibi hususi mak
satlarla vazifelerini suiistimal edenler hakkın
da altı aydan üç seneye kadar hapis cezası hük-
molunur. 

MADDE 47. —- 45, 46 ncı maddelerde yazılı 
fiilleri işleyenlerden memur olanların vilâyet
lerde valiler kazalarda kaymakamlar tarafın
dan derhal eli işten çektirilir, memur olmryan-
ların da bu kanuna göre aldıkları vazifelere 
son verilir . 

Beyan cetvellerinin mahsul beyannamelerini 
tanzim ve teslim etmekte ihmali görülen veya 
23 ncü maddede yazılı vazifeleri yapmıyan muh
tar ve ihtiyar meclisi âzasiyle şehir ve kasaba
larda belediyelerce mahalle işlerine tavzif edil
miş olanların ayni makamlar tarafından eli iş
ten çektirilir. Vilâyetlerde valiler kazalarda 
kaymakamlar eli işten çektirilen muhtarın ye
rine bir diğerini, yedeği olmıyan ihtiyar mec
lisi âzalıklarma münasip gördüklerini vekil ola
rak tâyin eder. 

Sekizinci fasıl 

Son hükümler 

MADDE 48. — Başta valiler olmak üzere 
bilûmum idare amirleri bu kanunla tahmin ko
misyonlarına ve diğer heyet ve memurlara ve
rilen vazifelerin iyi bir tarzda yapılmasından, 
mahsul miktarının tahmininden ve vergilerin 
tahsiline ait işlerden birinci derecede mesuldür
ler. > j 

MADDE 49. — Bu kanunun tatbikmda kul
lanılacak memur ve müstahdemlere ait kadro
lar îcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur; 

Bu kadrolara dâhil memurlar 3656 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesi hükmüne tabidir. Bu 
kadrolarda çalıştırılacak emeklilerin tekaüt 
maaşlarına halel gelmez. 
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Valiler ve kaymakamlar vukuf heyetlerinde 
çalışmak üzere muıtakalan dahilindeki umumî 
hususi, mülhak bütçeli daire müessese ve te
şekküllerin, belediyelerin ve 3659 sayılı kanuna 
tabi müesseseler ile teşekküllerin memur ve müs
tahdemlerini tavzif edebilirler. Şu kadar ki, 
adliye memurlarının çalıştınlabilmeleri mahallî 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin muvafakatine 
bağlıdır. 

9 nen ve 10 ncu maddeler mucibince vazife 
alanlarla şehir ve kasabalarda tevzi heyetine 
giren mümessillere Maliye Vekâletince mınta-
kalara göre beş liradan aşağı olmamak üzere 
tâyin edilecek miktarda yevmiye verilir. 

Kontrol ve tahmin işleriyle vazifelendirilen- I 
lere yukarıda yazılı ücret ve yevmiyeden maada, 
vazife sebebiyle ihtiyar ettikleri hakiki yol 
masraflan da verilir. 

MADDE 34 .— Bu kanunun tatbikinde fazla 
mesaisi görülen valilere Maliye ve Dahiliye Ve
kâletlerinin müşterek takdiri, diğer memurlar
dan merkez memurlarına Maliye Vekâletinin, 
vilâyet memurlarına valilerin teklifi üzerine 
Maliye Vekâleti ve memurun mensup olduğu ve
kâletin tasvipleriyle iki maaşa kadar ikramiye 
verilir. 

Şehir ve kasabalarda 10 ncu maddede yazılı 
birlik mümessillerine belediyenin mahallî işle
riyle tavzif ettiği kimselere, köylerde muh
tar ve ihtiyar meclisi azasına tevzi ettikleri ver
giler değerinin % 1 ine birlik itibariyle top
tan teslimat yapıldığı takdirde bu suretle teslim 
edilen mahsul değerinin kezalifc % 1 ine kadar 
Maliye Vekâletince takdir edilecek miktarda 
ikramiye verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı olanlardan bu kanun
daki mecburiyetlerine riayet etmiyenlerle mın-
takalanndaki mükelleflerin kanuna aykırı ha
reketlerini vazifeli memurlara vaktinde ha
ber vermiyenlere bu ikramiyeler verilemez. 

Bu madde mucibince ikramiyelerin ödenme
si için aynen alman vergilerin asıllariyle zam
larının en az % 90 nispetinde tahsil edilmiş ol
ması lâzımdır. 

Muvakkat E. 

MADDE 50. — Valiler ve kaymakamlar vu
kuf heyetlerinde çalışmak üzere mıntakaları 
dahilindeki umumî, hususi mülhak bütçeli da
ire, müessese ve teşekküllerin belediyelerin ve 
3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ile teşek
küllerin memur ve müstahdemlerini tavzif ede
bilirler. Şu kadar ki, adliye memurlarının ça
lıştınlabilmeleri mahallî Cumhuriyet müddei
umumilerinin muvafakatma bağlıdır. 

»• 
MADDE 51. — Tahmin komisyonu azala-

riyle vukuf heyetlerine seçilen memurlara ve 
ziraat erbabına 5 liradan aşağı olmamak üzere 
Maliye Vekâletince mmtakalara ve vazifelere 
göre tâyin edilecek miktarda yevmiye verilir. 

MADDE 52. — Bu kanuna göre vazife alan
lardan kontrol ve tahmin işlerinde çalışanlara 
ücret ve yevmiyelerinden maada vazife sebe
biyle ihtiyar ettikleri hakiki yol masraflan da 
verilir. 

MADDE 53. — Bu kanunun tatbikmda faz
la mesaisi görülen valilere Maliye ve Dahiliye 
Vekâletlerinin müşterek takdiri ve diğer me
murlardan tâyini merkeze ait memurlara Mali
ye Vekâletinin vilâyet memurlarına valilerin 
teklifi üzerine Maliye Vekâleti ve memurun 
mensup olduğu vekâletin tasviplerine iki maaşa 
kadar ikramiye verilir. 

Şehir ve kasabalarda 15 nci maddede yazılı 
kimselerden, köylerde muhtar ve ihtiyar mecli
si âzasından bu kanunla tahmil edilen vazifeleri 
iyi şekilde ve doğrulukla ifa edenlere birliğe ait 
vergi değerinin % 2 sine kadar Maliye Vekâle
tince takdir edilecek miktarda ikramiye verilir. 
İhtiyar meclisi âzasından bilfiil vazife deruh
te etmemiş olanlarla yukandaki fıkrada yazılı 
kimselerden bu kanundaki mecburiyetlere ria
yet etmiyenlere ve mıntakalanndaki mükellef
lerin kanuna aylan hareketlerini vazifeli me
murlara haber vermiyenlere bu ikramiyeler ve
rilmez. 

Bu madde mucibince ikramiyelerin ödenmesi 
için aynen alman vergilerin en az % 90 nispetin
de tahsil edilmiş olması lâzımdır. 
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MADDE 35. — Kayıt, kontrol ve tahmin iş
lerinde vazifelerini ihmal veya suiistimal ettik
ler ianlaşılanlarla hazırlık ve tevzi cetvellerini 
vaktinde teslim etmekte ihmali görülenler, veya 
12 nci maddedeki vazifeleri yapmıyanlar hak
kında kanuni takibat icra edilmekle beraber 
bunlardan muhtar veya ihtiyar meclisi âzasiyle 
belediyelerce mahalle işlerinde tavzif edilmiş 
olanların, vilâyetlerde valiler kazalarda kay
makamlar tarafından derhal eli işten çektirilir 
ve diğerlerinin bu kanuna göre aldıkları vazi
felere aynı makamlar tarafından son verilir. 

Vilâyetlerde valiler, kazalarda kaymakam
lar-eli işten çekilen muhtarın yerine bir diğerini 
yedeği olmryan ihtiyar meclisi amalıklarına mü
nasip gördüklerini vekil olarak tâyin ederler. 

Kendilerine tevdi olunan mahsulleri zimmet
lerine geçiren muhtar ve ihtiyar meclisi âzasiyle 
belediyelerin mahalle işleriyle tavzif ettikleri 
kimseler hakkında Devlet malını zimmetine ge
çiren memurlar hakkındaki kanuni hüküm
ler tatbik olunur. 

MADDE 36.-— Vergi olarak aynen alınan 
mahsullerin tesellüm işleri Maliye Vekâletinde 
tensip edilen teşekküllere yaptırabilir. 

Bu kanunun tatbikine ait her türlü ücret ve 
masraflara kifayet edecek miktarı her sene 
Maliye bütçesinde açılacak hususi bir fasla tah
sisat kaydederek ödemiye Maliye Vekili mezun
dur. 

MADDE 37. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle kullanılacak her türlü evrak ve senetler 
damga ve tayyare resimlerinden muaftır. 

MADDE 38. — Bu kanunun tatbik şekline 
ait esaslar İcra Vekilleri Heyetince tesbdt edilir. 

MADDE 39. — 4429 sayılı Toprak Mahsulleri 
vergisi Kanunu ve 4503 sayılı Toprak Mahsul
leri Kanununa ek kanun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 mahsulün
den olupta henüz çırçırlanmamış olan pamuklar
dan çırçır fabrikalarında vergi alınmaz. Bu gibi 

Muvakkat E. 

t 

MADDE 54. — Vergi olarak aynen alman 
mahsullerin tesellüm işleri Maliye Vekâletince 
tensip edien teşekküllere yaprtmlabilir. 

Bu kanunun tatbikine ait her türlü ücret ve 
masraflara kifayet edecek tahsisat miktarı işli-
yen yıl Maliye bütçesinde, açılacak husu
si bir fasla kaydederek ödemeğe Maliye Vekili 
mezundur. 

MADDE 55. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle kullanılacak her türlü evrak ve senetler 
damga ve tayyare resimlerinden muaftır. 

MADDE 56. — 4429 sayılı Toprak Mahsul
leri Vergisi Kanunu ve 4503 sayılı Toprak Mah
sulleri Vergisi kanununa ek kanun kaldırıl-
mistir. 

MADDE 57. — Bu.kanunun tatbikinde ta
hakkuk eden vergilerin kilo kesirleri hasfolu-
nur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 mahsu
lünden olupta henüz çırçırlanmamış olan pa
muklarda çırçır fabrikalarında vergi alınmaz. 

( S. Sayısı : 89 ) 



— 24 — 
HİL 

pamukların sahipleri ellerinde bulunan koza ve 
kütlülerin miktarını ve bunların nerelerde bu
lunduğunu, kanunun neşrinden itibaren on beş 
gün içinde bağlı oldukları varidat dairesine bir 
beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Yapı
lan kontrolda beyannamelerinde fazla mal gös
terdikleri anlaşılanlar hakkında 1 000 liradan 
10 000 liraya kadar para cezası hükmolunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. —1942 ve daha ev
velki mahsul senelerine ait afyon ve tütünler bu 
kanunun neşrinden sonra satılsa da toprak mah
sulleri vergisine tabi tutulmaz. 

MADDE 40. ,— Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 41. — Bu kanun 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanununun tatbikine üzüm kalmadı
ğının Hükümetçe ilân edildiği malî yılın sonun
da mer'iyetten kalkar. Ancak henüz tahsil edil
memiş olan vergi asıl ve zamlarının tahsiline ve 
başlanmış bulunan tatbikata devam olunur. 

MADDE 42. — Bu kanunun tatbikine İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

20. m . 1944 

Bş V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
H. Uran N. Menemencioğlu F. Ağrah 

Mİ V. Na. V. Ik. V. 
Yücel 8. Bay F. Sirmen 

S. t M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş S. H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu-

Mü. V. Tİ V. 
C. S. Siren 

Muvakkat E. 

Bu gibi pamukların sahibleri ellerinde bu
lunan koza ve kütlü (çiğitlilerin) mik
tarını ve bunların nerelerde bulunduğu
nu, kanunun neşrinden itibaren 15 gün 
içinde bağlı oldukları varidat dairesine bir 
beyanname ile bildirmeğe mecburdurlar. Yapılan 
kontrolda ^beyannamelerinde fazla mal göster
dikleri anlaşılanlar hakkında bu suretle temin 
ettikleri menfaat miktarının İM mislinden aşa
ğı olmamak üzere para cezası hükmolunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1942 ve daha 
evvelki mahsul senelerine ait afyon ve tütünler 
bu kanunun'neşrinden sonra satılsa da toprak 
mahsulleri vergisine tabi tutulmaz. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 4541 sayılı ka
nuna tevfikan şehir ve kasabalarda, muhtarlık 
teşkilâtı yapıldıkça bu kanunun 6, 7, 9 ve 23 ncü 

maddelerinde belediyelerin mahalle işleriyle tav
zif ettiği kimselere ait vazifeleri muhtar ve ih
tiyar heyeti görür. • 

MADDE 53. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 59. — Bu kanun 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanunun tatbikine lüzum kalmadığı
nın Hükümetçe ilân edildiği malî yılm sonunda 
mer'iyetten kalkar. Ancak henüz tahsil edilme
miş olan vergi asıl ve zamlarının tahsiline ve 
başlanmış olan takibata devam olunur. 

MADDE 60. — Bu kanunun tatbikine İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur, 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller-

[1] NUMARALI CETVEL 

Vergiye tabi toprak mahsulleri 

1 : Hububat : 

Akdarı 
Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik 
Kaplıca 
Kumdan 
Kuşyemi 
Maîılût 
Mısır 
Yulaf 

2 : Bakliyat 

Kuru bakla 
Kuru bezelye 
Kuru böğrülce 
rtııru fasulye 

Kuru mercimek 
Kimi nohut 

3 : Diğer mahsuller : 
Afyon (Sakız) 
Antep fıstığı 
Ayçiçeği 
Fındık 
Kendir (Tohum) 
Keten (Tohum) 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Narenciye 
Pamuk 
Pancar 
Patates 
Susam 
Tütün 
Zeytin 

[2] NUMARALI CETVEL 

Vergisi aynen altnacak mahsuller 

Hububattan : 
Akdarı 
Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik 
Kaplıca 
Mahlut 
Mısır 
Yulaf 

Bakliyattan : 
Bakla 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 

Diğer mahsullerden : 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Pamuk 
Zeytin [1] 

[1] Maliye Vekâletince lüzum görülen yerlerde zeytin mahsulünün vergisi nakden veya beş küo 
zeytinden bir kilo yağ hesabiyle yağ olarak aynen tahsü olunabilir. 
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1. Hububat 
Akdarı 
Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik 
Kaplıca 
Kumdan 
Kuşyemi 
Mahlut 
Mısır 
Yulaf 

2. Bakliyat i 
Kuru bakla 

» bezelye 
> börülce 
» fasulye 
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Muvakkat Encümenin değiştiricine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Vergiye tabi toprak mahsulleri 

Kuru mercimek 
» nohut 

3. Diğer mahsuller 
Afyon (Sakız) 
Anteb fıstığı 
Ayçiçeği 
Fındık 
Kendir 
Keten 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Narenciye 
Pamuk 
Pancar 
Patates 
Susam 
Tütün 
Zeytin 

Hububattan 
Akdarı 
Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik 
Kaplıca 
Mahlut 
Mısır 
Yulaf 

Bakliyattan, 
Bakla 

[2] NUMARALI CETVEL 

Vergisi aynen altnaçak mahsuller 

Fasulye 
Mercimek 
Nohut 

Diğer mahsullerden 
Anteb fıstığı 
Fındık 
Kuru incir 

» üzüm 
Pamuk 
Zeytin [1] 

[1] Maliye Vekâletince lüzum görülen yerlerde zeytin mahsulünün vergisi nakten veya beş küo 
zeytinden bir küo yağ hesabiyle yağ olarak aynen tahsÜ olunabilir. 
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S. Sayısı:91 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kantin lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1/232) 

r"::rf."o.f I.-.'.. , .. ı' ";•.. .• ,. ' . 
Başvekâlet •, 

Kmrtar Dairesi Müâürlüğü 27 . III. 1944 
'•':mij: 71 - 101-6/941 * 

' • ' " ' * ••;•;'"' / ' Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

• Hudut ve Sahiller-Sıhhat Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvel
de. değişiklik yapılması, hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 16.«m .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun layihasının 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

." . ' •>•• • -• • " . . ' • • ' < • • • * B a ş v e k i l 
. $• Saraçoğlu 

Hudut ye'Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı masraf bütçesinin muhtelif fasıl ve 
maddeleri arasında münakalesi icabeden ve müfredatı ilişik listede yazılı olduğu üzere 7 900 liralık 
münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Şöyle ki: 

1. 4500 sayılı kanunun verdiği salâhiyete binaen memur ve müstahdemlere verilen bir aylık ik
ramiye miktarı 22 857 liraya baliğ olmuş ve bu miktarın - âzami tasarrufa riayet edilmek şartiyle -
20 500 lirası temin edilmiş ise de maaş ve ücretlerden yapılan tediyelerin kendi tertiplerinden ta
mamen mahsubu mümkün görülememesine binaen maaş ve ücret fasılları arasında 2 500 liralık bir 
münakalenin icrasına lüzum hâsıl olduğundan münakale cetveli ona göre tanzim kılınmıştır. 

2. 1939 malî yılından bugüne kadar'geçen beş malî yılma ait masraf bütçesine mevzu tahsisata. 
(Fiyasaniıı sabit bulunmamasından dolayı malzeme fiyatları birkaç misli arttığı halde) hiç bir zam 
yapılmamış olduğundan bugüne kadar âzami tasarrufa riayet olunmakla beraber evvelce idhar edil
miş olan malzemelerle idare edilebilmiş ise de malî sene sonuna kadar geçen beş aylık müddet zar
fında deniz nakil vasıtalariyle tahaffuzhanelerde mevcut etüv makinelerinin tamirlerinin icrası ve 
mubayaast muktazi bazı'mübrem malzemenin temini zarureti dolayısiyîe muhtelif fasıllar arasında 
5 400 liralık münakalenin yapılması icabetmiş ve tenzilleri yapılan fasıl ve maddelerdeki tahsisat
ların seiıe sonuna kadar kifayeti anlaşılmış olmakla işbu lâyihanın kanuniyet kesbetmesini arzeylerim. 
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Bütçe Encümeni maabataıı 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/232 
Karar No. 48 

17.17.1944 

Tüksek Reisliğe 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı bütçesine bağlı A işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 27 mart 1944 tarih ve 6/941 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi-
hflsı Encümenimize tevdi buyurulmakla Maliye 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerinin 
-salahiyetli memurları hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu. . 

' Umum Müdürlük bütçesinin bazı masraf ter
tipleri arasmda (7 900) liralık bir münakale 
teklif olunmaktadır. 

4500 sayılı kanun gereğince memur ve müs
tahdemlere verilen birer aylık ikramiyenin maaş 
tasarruflariyle temin olunamıyan kısmı için 

(2 500) ve eşya fiyatlarındaki artış sebebiyle de 
müteferrika, ambalaj, para nakli ve posta mas-
îraflan ve nakil vasıtaları tamirleri tertipleri
ne (5 400) lira ilâvesi ve tasarrufu mümkün gö

rülen tertiplerden bu miktarda indirilmesi En-
cümenimizce de yerir de görülmüştür. 

Aynen kabul okunan lâyiha ile fasıl unvan
ları da yazılmak suretiyle hazırlanan cetvel 
Umumî Heyetin tasvibine arzplunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve sahiller Sıhhat T/mum Müdürlğûü 
1943 malî yüı bütçesine bağlı (A) işaretli c&t 

velde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasmda (7 900) liralık müna
kale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. | • • j i •; .-î|j 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekille

ri memurdur. 16 . m . 1944 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. 

Ş. Saraçoğlu A. R. Türel A. R. Artmıkal 
Da.V. Ha.V. Ma. V. 

H. Uran N. Menemencioğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na, V. Ik. V. 

Yücel S. Day F. Sirmen 
S. 1. M, V. G. t V. Ta. V. 

Dr. H. Alataş S. H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy 

( S. Sayısı * 91) 
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BûkümeHn tekUfin* baffh 

CETVEL 

F. M. Mnhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

1 1 Memurlar maaşı 
2 2 Müteferrik müstahdemler 
4 Tekaüt, dul ve yetim maaşı 
6 Demirbaş 
7 2 Matbu evrak 
8 Müteferrika 

14 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire 
masrafları 

15 5 Bütün eşyanın nakliye ve ambalaj masraflariyle banka, para 
nakli ve posta masrafı 

16 4 Tephir ve istihmam mevad ve levazımı 
17 2 Tamir 

S 500 

1000 
1000 

400 
. " . ' - • • ' 

8000 
. ; : • . • •-

1 800 
700 

1 000 

1 000 

3 400 

Yekûn 7900 7 900 

(&SşyWıM) 



UMVBI» 

Muhassasatın-Jiax-'i -
Tenzil edilen Zammedilen 
-'..... Lira Lira-. 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 

Üoasröer 

müteferrik müstahdemler 

Tekaüt, dul ve yetim maaşı 

Demirbaş 

Levasm 
Matbu evrak 
Müteferrika 

3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Mütenevvi masraflar 
Bütün eşyanın nakliye ve anbalaj masraflariyle banka, para 
nakli ve posta masrafı 

Muhtelif masraflar 
Tephir ve istihmam mevad ve levazı 

Nakil vasıtaları masrafı 
Tamir 

Yekûn 

2 500 

1000 

1000 

400 

8000 

1800 

700 

1 000 

1 000 

7 900 

3 400 

7 900 

..>... »m<( 
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