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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hası ile; 

Toprak mahsulleri vergisi hakkındaki ka
nun lâyihasının bir ve ikinci maddeleri kabul 

Mazbatalar 
1. — 1943 malî yılı Muvanezei Umumiye 

Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasiyle İdare 

1. H— Türkiye'den Mihver memleketlerine ya
pılan krom ihracatı hakkında ılngütere ve ^Ame
rika'da yapılan neşriyata ve 'mezkûr Hükümetler 
tarafından verilen notalara karşı Hükümetimizin 
noktai nazarının bildirilmesine dair İstanbul 
Mebusu AH Bana Tarhan'm (suali 've Hariciye 
Vekili Numan Menemencioğlu'nun şifahi cevabı 

REİS •—- Müstakil Grup Parti Bask anı Ali 
Rana Tarhan'm Hariciye Vekilinden bir sual 
takriri vardır. Hariciye "Vekili bugün cevap ve
receği için takriri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

İngiltere ve Amerika'da, Türkiye'den Mih
ver memleketlerine yapılan krom ihracatı hak
kında bir çok neşriyat oluyor. 

Başta krom olmak üzere, bazı ticari malların 
Mihver memleketlerine gönderilmesi mevzuu 
üzerinde, ingiltere ve Amerika Hükümetleri 
tarafından Hükümetimize birer nota verildiğini 
de öğrendik. 

Bu meselede Hükümetimizin görüşünün ve 
almış olduğu notalara verdiği cevapların mea
lini bildirerek, Büyük Millet Meclisini tenvir 
buyurmalarını Sayın Hariciye Vekilinden rica 

edildi. 
Perşembe günü toplanılmak üzere inikada 

nihayet verildi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Aydın Samsun Kütahya 
Dr. M. Germen N. Fırat Y. TJzgören 

Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti 
Cumhur 1943 malî yılı bütçelerinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/236, 2/40) (Ruznameye). 

• ı ı ' i n 

ederim. 
istanbul Mebusu 
Ali Rana Tarhan 

REİS — Söz Hariciye Vekilinindir. 
HARİCÎYE V. N. MENEMENCÎOĞLU (is

tanbul) — Arkadaşlarım; muhterem Ali Rana 
Tarhan'm sual takriri çok yerindedir. Bu mese
le filvaki bir zamandan beri hemen bütün dün
yada bir çok neşriyata mevzu teşkil etti. Bu 
neşriyat meyanmda eğri, doğru bir çokları vardır. 
Hattâ bir tanesini bilhassa zikretmek isterim. 
Ne kadar garip tefsirlere sebebiyet verdiğini bir 
misal olan, bununla aniıyacağımzı zannediyorum. 
Bir ciddi ingiliz mecmuası diyor ki; Almanlar 
Türkler'den fazla miktarda krom alabilmek için 
işgal ettiği memleketlerden topladıkları altınları 
Türkiye'ye vermişlerdir. Ve bu suretle Türkiye 
Merkez Bankasının altın istoku âdeta tedavüldeki 
evrakı nakdiye derecesine yükselmiştir, (tnşaal-
lah "sesleri) Bu iddianın ne kadar garip bir id
dia olduğunu teyit etmek lüzumsuzdur. Yalnız 
şurasını söylemek isterim ki Türkiye Merkez 
Bankasının altın stokunda vâki olan çoğalma 
yalnız müttefiklerden yaptığımız bir istikraz ve 
müttefik memleketlere yaptığımız fazlai ihracat
tan tevellüt etmiştir. Mihver memleketlerine sa
tılmış maldan hâsıl olmuş bir gram altın Merkez 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REÎS — Ş. Günaltay 

KÂTİPLER — V. Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

<•—• 

REÎS — Celse açılmıştır. . 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 
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Bankamızın kasasına girmemiştir. 

Binaenaleyh bu krom mevzuunun büyük de
dikodulara sebebiyet vermiş olması dolayısiyle, 
Ali ilana Tarhan arkadaşımızın lütuf lan ile 
Yüksek huzurunuzda bu meseleyi tavzih imkânını 
buluyorum. 

Arkadaşlar; Krom mevzuunu eyiee anlıyabil-
mek için müsaade buyurursanız bunun küçük 
bir tarihçesini yapayım: 

Karşımıza krom diye bir mevzu ilk defa itti
fak muahedesi akdettikten sonra Londra 'ya git
miş olan murahhas heyetinize tevcih edilen bir 
teklif ile çıktı. Bu teklifte İngilizler bizden is
tihsal edeceğimiz bütün kromu, kendilerine sat
mak ve başkalarına satmamak taahhüdüne gir
memizi talep ettiler. Bu meseleyi en büyük bir 
hüsnü niyet ile ve aramızdaki ittifakın icaplarına 
uygun olarak tetkik ettik ve neticede müzakere
lerden sonra bu hususta mutabık kaldık. Yalnız 
bu tahhüdün ne kadar bir zaman için olacağı 
meselesinde son bir ihtilâf çıktı. Biz bu taahhü
dün bütün harp müddetinee uzamasını istedik. 
Buna mukabil İngiliz murahhas heyeti bunu an
cak iki sene olmak üzere yapacaklarını ve bu 
müddet bittikten sonra bir sene de tarafeynin 
mutabakatıyle temdit edilebileceğini ifade ettiler. 
İki senenin mânası bizce o zaman anlaşılmamıştı 
ve hâlen de anlaşılmış değildir. Fakat biz bu İs
rar üzerine iki sene ve bir sene de temdit hakkı 
tarafeynin mutabakatiyle olmak üzere diye bu 
krom mukavelesini yaptık. Bu mukavele mucibin
ce istihsal ettiğimiz bütün kromu Amerikalılara 
satmak hakkı mahfuz olarak İngilizlere vermeği 
taahhüt ediyorduk. Ve bundan başka diğer bir 
devlete krom ihracı lâzım gelirse ancak onların 
müsaadesiyle ve kontenjanları içinde ihraç edi
leceğini tasrih ediyorduk. 

işte birinci safha bu suretle başladı. Bu 
krom taahhüdü 1940 ve 1941 senelerine şâmil
dir. Demekki 1941 senesinin. nihayetinde bi
zim bu istihsalimizi İngiliz'lere satmak taah
hüdümüz bitmiş oluyordu. 1941 nihayetinde 
Almanlar bize müracaat ederek tarafeyn ara
sında behemehal bir müsavat muhafaza edil
mesi lâzımgeldiğini ileri sürerek İngiliz'lerle 
mevcut taahhüdümüzün de hitama erdiğini söy
lediler. Harbin bidayetindenberi münhasıran 
İngiliz'lere satmakta olduğumuz kromu kendi
lerine de satmamız için ısrar ettiler. Biz bu 
esnada burada İngiliz sefiri ile müzakere ve 
temasta bulunduk. İngiliz'ler bizden iki sene
lik muayyen müddetin bir senelik. daha tem
didi hakkım beraberce kullanmamız lüzumu 
üzerinde ısrar ettiler. Bizim o temdidi kabul 
edip etmemek ihtiyarımızın olmasına rağmen 
ittifakımızın icabı ve kendileriyle münasebatı-
mızm tabii bir neticesi olmak üzere İngiliz'le
re bir sene daha krom inhisarım verdik ve 
temdit 1942 senesi sonuna kadar devam etti. 
Fakat 1941 de İngiliz'lere bir senelik temdidi 
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yaparken nihayet Almanlar'la da.krom muka
velesine giriyorduk ki bu mukavele İngiliz müt
tefiklerimizin muvafakatiyle yapılmıştı. Krom 
mukavelesi 1941 de akdedilmiş olmasma rağ
men ancak 1943 senesi kânunusanisinden iti
baren mer'iyete giriyordu. 

İşte arkadaşlar, 1943 senesi kânunusanisi
ne kadar harbin bidayetindenberi münhasıran. 
İngiltere ve Amerika'ya sattığımız kromu 1943 
ten sonra aramızda hâsıl olan bir itilâf ve İn
giliz 'lerin de malûmatı dâhilinde olmak üzere, 
Alman 'lara vermeği böylece kabul ettik. Bun
dan sonra bizim için şöyle bir vaziyet hâsıl 
oluyor : Almanlar ticaret mukavelesinde bir 
kısmı ve diğer bir mukavelede diğer kısmı ol
mak üzere krom taahhüdatı aldılar ve biz de 
kromun sevkiyatmı evvelâ yavaş ve bilâhare 
biraz daha süratli olmak üzere tanzim ettik. 
Şimdi vâki olan neşriyatta bizim son zaman
lar zarfında esaslı mallar sevkiyatmı çok art
tırdığımız ve diğer emtiayı da arttırdığımız 
iddia olunuyor. Bunun esbabını da yüksek hu
zurunuzda arzetmek isterim. 

Arkadaşlar, bizim Avrupa ile mal mübade
lesi için koymuş olduğumuz prensip, mal mu
kabilinde mal prensibidir. Bu mal mukabilin
de mal prensibini o kadar kuvvetli ve o kadar 
katî olarak tatbik etmişizdir ki mal buraya 
gelmedikçe, hudutlarımızdan içeri girerek 
gümrük muamelesi yapılmadıkça mukabili 
olan malın sevkedilmemesi usulünü harbin bi
dayetindenberi fevkalâde itina ile tatbik etmiş 
bulunuyoruz. Şu halde 1941 mukavelenamesi 
mucibince bize verilmesi lâzımgelen emtia an
cak 1943 e doğru Almanya ?dan sevkedilmeğe 
başladığı için 1941 den itibaren vâki olan taah-
hüdatımız o senelerde ancak sevkiyatm pek 
mukannen ve az miktarı üzerinde mübadelesi 
neticesinde vâki olmuş, fakat sevkıyat daha 
fazla gelmeye başlayınca bizim tarafımızdan da 
tabii emtia ihracatı biraz artmıştır. O halde 
bir sene zarfında bizim eskisine nispetle müba
delelerimizde ihracat hacmini arttırdığımız id
diası bizatihi doğru bir iddia değildir. 1941 
denberi yapmayı taahhüt edipte kendi koydu
ğumuz prensiplerden dolayı yapamamış oldu
ğumuz ihracatın o sene içinde biraz fazlaca te
rakümünden ibarettir. 

İşte arkadaşlar, kromun kısa bir tarihçesi
ni sizlere böylece yapmış bulunuyorum. Şim
di bu vaziyete gelirken muhterem Ali Rana Tar
han'in sualine Hükümetin bir müddettenberi 
vâki olan tetkikatı bu sabahtanberi neticelene
rek katî kararlara vâsıl olduğumuz için ben 
de katî surette cevap verecek ve Yüksek He
yetinizi tenvir edecek vaziyette bulunuyorum. 
Sözlerimin aynı zamanda bu memleketin efkârı 
umumiyesine hitap etmesi ve efkârı umumiye-
nin de bu kadar büyük dedi doku mevzuu olan 
bu işte Hükümetin hattı hareketinin ve notçtaj 
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nazarının ne olduğunu bilmesi yerindedir ve 
buna vesile verdiğinden dolayı muhterem sual 
sahibine teşekkürlerimi iblâğ etmeyi vazife bi
lirim. ingiltere Büyük elçisi beni ziyaret ede
rek bilhassa krom mevzuu üzerinde tevakkuf 
etti ve bizimle bir teşriki mesai şekli olmak 
üzere krom sevkiyatının mümkünse durdurul
ması ricasında bulundu. Kendisine daha. o za
man yani bize verilen biraz sonra arzedeeeğim 
notalardan bir hafta evvel prensip itibariyle 
muvafık cevap vermiştim. Fakat meseleyi da
ha evvel&enberi tetkik etmeye devam ediyor
duk ve bizim iktisadî bünyemizin icabatı olan 
meselelerden krom ayrı bir mesele olarak tet
kik ve tasnif edilmiş bulunuyordu. Nihayet in
giltere ve Amerika Hükümetleri bize birer no
ta tevdi ettiler. Bu notalarda harbin bükünkü 
vaziyeti, zikredildikten sonra ingiltere .ve Ame
rika Hükümetleri krom başta olmak üzere ba
zı esaslı ihracat maddelerimizin mihver memle
ketlerine ihraç edilmemesi talebinde bulunu
yorlardı. ve ihraç edildiği takdirde bize de bi
taraflara tatbik edilen muamelenin tatbik edi
leceğini söylüyorlardı. Biz iki gün sonra bu 
notalara cevap verdik. Verdiğimiz cevaplar; bi
zim için müttefikimiz ingiltere ve onun mütte-
fikyeriyîe teşriki mesai haricî siyasetimizin 
bir icabı tabiisi olduğu ve binaenaleyh, kendi
lerinin bize vaki olan talebini maddi imkânla
rımızın müsaadesi nispetinde hüsnü telâkki etti-
tiğimiz ve kendilerine bu nispet dâhilinde yar
dım edeceğimiz yolunda bir az umumî fakat 
prensip itibariyle müsbet bir cevap verdik. O 
zamaudanberi, arkadaşlar, Hükümet bu mese
leyi tetkik etmektedir. Bizim zaruri ihtiyaçla
rımızın tatmin edilmesi ve hattâ hayatî bazı ih
tiyaçlarımızın karşılanması keyfiyeti şüphe yok-
ki Hükümeti fevkalâde müteyakkız tutan ve ba
zı tedbirlerimle bunu daima gözönünde bulun
durmağa şevkeden bir keyfiyettir. Bu zarureti 
esasen müttefiklerimiz de müdriktir. Fakat 
aynı zamanda dçrt beş Devlete birden verilmiş 
olan ve mealleri az çok aynı olan bu notaları 
biz diğer Devletler gibi telâkki edemezdik. 

Arkadaşlar, bir muharip Devletin bitarafla

ra, diğer muharip tarafa şunu veya bunu satma 
diye bir talepte bulunması halinde bitaraflık 
hukuku meselesi orta yere çıkabilir ve bunun 
üzerinde birçok münakaşalar yapılabilir. Fakat 
ta 1939 da kabul buyurmuş olduğunuz ve o za-
mandanberi heran tasvip etmiş olduğunuz hari
cî siyasetimizin umdesi ve esası ingilizlerle 
olan ittifak muahedesi olduğuna göre biz bita
raf değiliz arkadaşlar. O halde müttefiklerin 
bize vermiş oldukları notayı bir bitaraf Devlet 
gibi değil, bir müttefik Devlet gibi tetkik et
memiz lâzımgelir. Yaptığımız bütün muamele
lerde 1939 danberi şüphe yok ki, başta geçen ve 
her birinin üzerinde tesir hâsıl etmesi lâzım-
gelen keyfiyet bizim siyasi bağlantımızı ifade 
eden ittifak muahedemizdir. Bu muahedemize 
nazaran, Hükümet vaziyeti yakından tetkik et
ti. Krom müttefiklerce doğrudan doğruya 
malzemei harbiye imaline yarıyan ve binaena
leyh kendi aleyhlerine müteveccih olarak ya
pılmış bütün topların ve tüfeklerin daha kuv
vetli çeliklerden imaline salih olan bir madde
dir, ki bunun bir müttefik tarafından kendi 
düşmanlarına verilmemesini rica etmekle iste
dikleri teşriki mesâi sırf bitaraflık hukuku ba-
kımndan tetkik edilecek mahiyette değildir. 

Arkadaşlar; bu itibarla Hükümetimiz krom 
meselesi hakknda bu sabahki son karariyle 
yarın akşam saat yediden itibaren Türkiye'den 
Almanya'ya veya Mihver Devletlerine krom 
ihracatının menedilmesine karar vermiştir. 

Bu hareketiyle Hükümet daima tasvibinize 
iktiran etmiş olan harici siyasetinin icapları dâ
hilinde bulunduğuna emin ve kendisi 1939 dan
beri sadakatle tatbik ettiği bu siyasete sadık 
olduğuna kani olmak itibariyle vicdanen müste
rihtir. Sizin de tasvip edeceğinize- emin bulu
nuyoruz. 

A. R. TABHAN (İstanbul) — Verdikleri 
izahlardan dolayı Sayın Hariciye Vekiline te
şekkür ederim. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Tebrik ederiz Hü
kümeti. 

REÎS — Ruznameye geçiyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 

1. —Toprak mahsulleri vergisi hkkında ka
nım TÂyâha&ı ve Muvakkat Encümen nüazbatası 
(İ/m) 

REÎS — Üçüncü maddeyi okuyoruz. 

Mükellef ve teklif yeri 
MADDE 3. — Toprak Mahsulleri Vergisi ver

giye tabi mahsullerin idrak zamanındaki sahi
binden alınır. 

Bu o n u n u n tatbikatında, arazinin ve ipek 
kozasının zilyedi mahsulün sahibi sayılır. 

Iştirakli icar veya işletmelerde, malsahibi 
ile kiracı veya ortak mahsulden aldsklan his-
sler nispetinde vergi ile mükelleftirler. Vergi, 
işletmeyi idare edenden alınır. Şu kadar ki bu 
mükelleflerden her biri verginin ödenmesinden 
müteselsilen mesuldür. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
Ş. TUGAY (tçel) —Efendim, Hükümetin 

teklif ettiği kanun 'lâyihasmdaki müteselsil mü
kellefiyet ve mesuliyet sistemini Muvakkat En-
eümen gayet haklı olarak kabul etmemiş ve red
detmiştir. Haalbüki şimdi okuduğumuz üçüncü 
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mddenin son fıkrasında iştirakli icara mahsus 
olmak üzere bu prensibe aykıri olarak müteselsil 
mesuliyet ve mükellefiyet esasını kabul etmiş bu
lunmaktadır- Muhterem arkadaşlarım, esas itiba
riyle bu prensibi reddettikten sonra, velevki bir 
hususa muhtes kalsa bile, iştirakli icarlarda da 
böyle bir müteselsil mesuliyetin . kabulü doğru 
olmaz kanaatındayım. Çünkü her ne suretle olur
sa olsun bu hususta iştirakli icare, vatandaşlar 
arasında, Devlet tarafından kendilerine bir vazi
fe tahmil mahiyetini haizdir. Binaenaleyh ken
dilerine kanunen böyle bir vazife ve mükellefiyet 
tahmil edemeyiz. Tatbikatta bunun bir mislini 
ele alırsak mâruzâtım daha açık olarak tebarüz 
etmiş olur. Meselâ herhangi bir suretle ki; bizde 
arazi işletmelerinde bir ortağın vergi mükellefi^ 
yetini diğer bir ortağın zâmin bulunması halinde 
o ortağa bizim herhangi bir suretle bir müeyyide 
vermemiz lâzımdır. Halbuki kanunda bir orta
ğın mükellef olduğu vergiyi diğer birinin alabil
mesi için bir müeyyide mevcut değildir. Onun 
için esasen kanunun prensibine aykrı olan 
bu müteselsil mükellefiyet sisteminin bu mad
deden çıkarılması muvafık olur kanaatındayım. 
Esasen.üçiineü fıkrada sarih olarak işletenden 
. a t a r kaydı bulunduktan sonra işletenden ha
riç bulunan bir işletmenin başında bulunmıyan 
diğer bir vatandaşın da böyle bir mükellefi
yeti haiz bulunması doğru olmaz kanaatında
yım. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon-
güMaik) — Efendim: üçüncü maddenin mevzuu
nadâh i l olan müteselsil mesuliyetin diğer mad
delerdeki müteselsil mesuliyetle bir alâkası 
yoktur. Burada hasılat icarının hususi bünye
sinin icabı olarak ayrı bir hükmün konulma
sına zaruret hâsıl olmuştur. Yüksek Heyetini
zin malûmu olduğu üzere bu hüküm geçen se-. 
ne tatbik edilen hükmün aynıdır. Bu bakımdan 
lâyihada hiç bir fark yapılmamıştır. Bu istis
nanın kabul edilmemesi halinde şerikler arasın
daki muvazaalı muamelelerin verginin tahsil 
ve cibayetine yapacağı tesirleri önlemek müş
kül olur. Cfeçen sertSki tatbikatta hiç bir mah
zurla karşıla şılmamışiır. Maddenin aynen ka
bulünü rica ederim (doğru sesleri). 

REİS <— Madde hakkında başka mütalâa var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka-
M edenler . . . Etmiy enler , . /Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Toprak mahsulleri vergisi 
anahsuslün elde edildiği kaza varidat dairesince 
tarhölunur. 

Ş. SÖKMEN&ÜER (Erzincan) —• Arkadaş
lar; bn 4 ncü madde «toprak mahsulleri vergisi 
mahsulün elde edildiği kaza varidat dairesince 
tarholunur» diyor. Kanunun 20 nci ve 21 nci 
maddelerinde, tahmin komisyonuna müstahsiller 
üzerindeki mükellefiyetin kati olarak tesbit 
•hakkı veriliyor. 21 ve 22 nci maddelerinde, 

itiraz halinde bu mükellefiyetin nasıl katileşece-
ği de izah ediliyor. Şu halde tahmin komis
yonlarınım katileşmiş olduğu mükellefiyetle
rinin her biri için o mükellefiyetin tarhı ayrı
ca mı yapılıyor? Benim kanaatime göre bu mad
denin tavzihi Jâzımgelir. Maddenin şu şekilde 
tavzihi faydalı olur kanaatindeyim: 20, 21 ve. 
22 nci maddelerde katileşmiş miktarlar mahsu
lün elde edildiği kaza varidat dairelerince mü
kelleflere vergi olarak tarholunur.) Bu şekilde 

. izah edilecek olursa 20, 21 ve 22 nci maddeler 
arasında tenakuza düşülmemiş olur. Bunu encü
men kabul ettiği takdirde bir tadil takriri vere
rek reyi âlinize müracaat ederiz. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş.- DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim arkadaşımızın temas buyur
dukları 21 ve 22 nci maddeler mükellefiyetin 
tesbitine taallûk eden maddelerdir. Burada, ise 
tarh muamelesinin hangi merci tarafından yapı
lacağı mevzüubahistir. Tarh muamelesi verginin 
hesaplarına taallûk eden muamelelerdir. Bu 
itibarla zikredilen tmaddeler arasında bnv tezat 
görmemekteyiz. Esasen bu maddede geçen sene 
kabul buyurulmuş olan maddenin aynidir. Tat
bikat da bu şekilde cereyan etmiştir. 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Bir sual. 
Bu 20, 21, 22 nci maddeler mucibince müstahsil-
lerden her birinin adına katileşeeek olan mü
kellef iyet miktarının altında veya üstünde her
hangi bir tarh yapılabilir mi? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Mükellefiyetin tesbiti ile tarh mua
meleleri vergi hesaplarına taallûk eden şeyler- ' 
dir, ayrı ayrı meselelerdir. Bu itibarla iki mua
mele arasında irtibat tesisine imkân yoktur. 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — (Tarh) kelime
sinin içinde (tahakkuk) da dâhildir. Maliye, dai
releri kazanç vergileri tabet t ik ler i zaman ev
velâ tahakkuk ettirir, sonra tahsil yoluna gider
ler. Onun için zannediyorum ki tarhın içinde 
tahakkuk da dâhildir. Bu itibarla Şükrü Sök-
mensüer arkadaşımızın fikri yerindedir, tasrih 
edilirse yerinde olur. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (De
vamla) — Katileştirilmesi hakkındaki usuller 
mûtaakrp maddelerde gösterilmiştir.-Bu madde 
sadece bütün bu muamelelerin nasıl yapılacağını 
göstermektedir. 

Simdi maliye mütehassısları arkadaşlardan 
aldığım not tarh ile tahakkuk muamelelerinin 
ayni olmadığını bildirmektedir. Bu maddenin 
geçen sene olduğu gibi aynen kalmasında fayda 
vardır. 

REİS — Takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere dayanarak 4 ncü 

maddenin aşağıdaki şekilde tadilini saygı ile 
yüksek tasvibinize arzederim: 

Madde 4. — Yirmi, yirmi bir ve yirmi ikinci 
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maddelere göre katileşeeek miktarlar mahsulün 
elde edildiği kaza varidat dairelerince mükellef
lere vergi olarak tarholunur. 

Erzincan Mebusu 
Ş. Sökmensüer 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Efendim;, 
belki ben yanlış a'nladım, yanlış anladım ise izah 
etsinler. 20; 21 ve 22 nci maddeler mucibince 
müstahsillerin her birine yani mükelleflerin 
her birine ait aynı vergi miktarı kati olarak tes-
bit ediliyor. Meselâ müstahsillerden birisi Ahmet, 
diğeri Mehmet, bunların adı cetvelde yazılacak. 
Beş yüz kilo buğday, iki yüz kilo arpa, yüz kilo 
yulaf. Bu miktar katileşiyor, müstahsilin, mü
kellefin vereceği miktar katileşiyor. Şimdi bu 
tarh ameliyesini yapacak olan varidat dairesi 
bu miktarı aynen kabul edecek mi, etmiyecek mi? 
Benim sualim budur. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon-
gullak) — Efendim, biraz önce arzettiğim gibi 
bu madde münhasıran tarh, muamelelerine ait
tir. Verginin ne şekilde katiyet kesbedeceği ve 
ne yolda itiraz yapılacağı 20, 21 ve 22 nci mad-. 
delerde yazılıdır. 

t. EKER (Çorum) — Bu madde tarh salâhi
yetini tâyin içindir. Varidat salâhiyeti, tahak
kuk vesaire onlar aşağıdaki maddede gelecektir. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN* (Zon
guldak) — Evet aşağıdaki maddelerde gelecek
tir. Ben de onu arzettim. 

REİS — Maddeye ait takriri sahibi izah.etti 
ve Encümen de mütalâasını söyledi. Şimdi tak
riri bir daha okutarak reyinize arzedeceğim. 
(Erzincan Mebusu Şükrü Sökmensüer'in takriri 

tekrar okundu) 
REİS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al-

mıyanlar... Takrir nazarı İtibara alınmamıştır. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. . 

Üçüncü fasıl 
Matrahın tâyini ve verginin tarhı 

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

A. N. DEMtRAÖ (Sivas) — «Aşağıdaki» 
tâbiri aynı maddenin mabadı olmadığı için ye
rinde olmasa gerektir. «Aşağıdaki» yerine «Bu 
fasıldaki» demek daha doğru olmaz mı? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRlN (Zon
guldak) — Yalnız bu fasılda değil, başka fasıl-. 
larda da yazılı hükümler var. 

A. N. DEMÎRAĞ- (Sivas) — Şu halde müsa
ade ederseniz (Aşağıdaki maddelere) diyelim. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Çok güzel. 

REÎS — Maddeyi bu suretle tashih ederek 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
JStmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) Ekin yerlerinin, bağ ve bekçilerinin 
mevki, vasıf ve mesahalarını; 

B) Ektikleri tohum miktarı ve nevilerini; 
C) Kullandıkları ziraat vasıtalarını; 
D) Bahçe ve zeytinliklerdeki ağaç sayısını; 
E) Böcekhanelerin yerini ve açtıkları to

hum kutusu adedini; 
Kaydettirmek suretiyle beyanda bulunmağa 

ve beyanlarını imzalamağa mecburdurlar. Bele
diyeler ile muhtar ve ihtiyar meclisleri bu be
yanların doğruluğunu araştırmak ve eksik veya 
yanlış bildirilen malûmatı cetvellerde gösteril
mekle mükelleftirler. Mesahası yapılmamış veya 
sahibi tarafından bilinmiyen yerlerde mesaha 
tahmini ve sayılması müşkül olan yerlerde ağaç 
miktarı, takribi olarak beyan edilebilir. 

î . EKER (Çorum) — Efendim, encümenden 
(A) fıkrasmdakai bir kaç kelimenin tavzihini ri

ca edeceğim. Burada «Ekim yerlerinin, bağ ve 
bahçelerinin mevki, vasıf ve mesahalarını» iba
resi vardır. Bağ ve bahçe burada mutlak olarak 
zikrediliyor. Bu «bağ ve bahçenin» ikinci mad
dede müstesna kısmı yardır. Zatî ihtiyaçlar için 
bağ ve bahçe mahsulleri müstesnadır, bunun 
haricinde bağ ve bahçe tâbiri içinde vergi 
mevzuuna dâhil olan mahsul bağ ve bahçesi 
demek olacaktır. Yoksa mahsulleri vergi mev
zuuna dâhil olmryanların hazırlık beyannamesi
ne ithali haylıca bir külfettir. Maksat bu ise 
tavzih etmelerini rica ederim. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Maksat tamemen budur. Sayın is
met Eker' in mütalâasına iştirak ediyoruz. Yani 
buradaki bağ ve bahçeden maksat, vergi mevzu
una dâhil olan bağ ve bahçelerdir. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Efendim, bir sual 
arzedeceğim. Burada mükellefin beyanından 
bahsediliyor. Fakat mükellef kasden veya ma-
zereten bu beyanı yapmazsa ne olacak? Ona 
dair bir hüküm yoktur. Ondan sonraki madde
leri de tetkik ettim. 37 nci maddede beya
nın hilafı tahakkuk ederse kendisinden % 5 
îazla vergi alınacağına dair bir kayıt vardır 
amma mazereti halinde veya kasden gelip be
yanda bulunmazsa bunun hakkmda bir şey yok
tur. Bunu calibi dikkat buldum. 

İkincisi, cetveller ne kadar zaman için mü
kellefe açık ve hazır tutulacak. 

•Ehemmiyeti olmamakla beraber üçüncü bir 
noktayı da arzedeyim: (D) fıkrasında bahçe 
ve ağaç sayısı deniliyo. Bizim mıntakamızda 
ağaç değil ocak mevzuubahistir. Eğer ağaçlan 
saydırırsak kötü netice alınır. Onun için bu 
noktada bir kayıt ilâvesini rica ederim. 
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Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Arkadaş- | 

lar, bu kanunda köy muhtar ve ihtiyar meclis
lerine ve bunlar arasından çıkarılacak mümes
sillere vazife veriliyor. Bilhassa bu altıncı mad
denin ilk fıkrasında ilk defa olarak muhtar ve 
ihtiyar meclislerinden bahsediliyor ki bunlar 
huzurunda .ekim sahaları ve ekim miktarları 
beyan olunacak. Şimdi arkadaşlar müsaade 
buyurursanız bizim memleketimizde köy ihti
yar heyetleri ve muhtarlar aşağı yukarı üç 
manzara arzeder. Birisi doğrudan doğruya ida
renin, herhangi bir idarî sebepten dolayı yap
tığı tesirle iş başına getirilmiş olan muhtar 
ve ihtiyar heyetleridir. İkincisi, köyde bir gru-
pu temsil eden, daha doğrusu köylü ekseriyeti
ni temsil eden mnhtar veya ihtiyar heyeti; üçün
cüsü de tamamen bitaraf bir ihtiyar heyetidir. 

Benim şahsi kanaatime göre; bu güzel ka
nunun iyi işliyebilmesi ve iyi tatbik edilebilmesi 
için evvelce yapılmış olan tecrübelerne binaen 
bu beyan işini yalnız muhtar ve ihtiyar heyeti
ne bırakmıyalrm, köyün içinde bulunan ve öte-
denberi en iyi tanınmış çiftçilerden iki çiftçi
yi de buna ilâve edelim. Bu iki çiftçiyi o ma
hallin en büyük idare âmiri seçsin. Yani be
yanlar alınırken ayrıca iki iyi tanınmış çiftçi de 
orada "bulunsun. 

Bakmız muhtar ve ihtiyar meclisine ne gibi 
vazifeler tahmil edilmiştir: 

Mevcut kaynaklar hakkında altıncı madde
ye göre beyan almak, kayıt kapandıktan sonra 
beyan cetvellerini ilân etmek, bu beyan cetvel
lerinin suretini tasdik ederek bağlı oldukları 
varidat idaresine teslim etmek, mümessil seç
mek, mahsul beyannamelerini hazırlamak, ha
kem heyetinde hazır bulunmak gibi bir çok va
zifeler veriyoruz. Binaenaleyh 1941 senesinde 
yalnız bunlara bırakmış olduğumuz bir beyanda 
o yıl 500 - 600 bin ton mahsul beklerken an
cak 77 bin ton alındı ve ilk sıkıntı oradan baş
lamıştır. Bana kalırsa muhtar ve ihtiyar heyeti
ne yardım olmak üzere bunun haricinden gene 
o köyün en iyi çiftçilerinden iki kişi daha ilpvc 
edilsdn. Teklifim bundan ibarettir. Encümen 
kabul ederse bir takrir takdim ederim. 

A. BlNKAYA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar bu lâyihanın gerek Devlet hayatı 
ve gerek mükellef hayatı bakımından son dere
ce haizi ehemmiyet olduğunu tasdik etmiyecek 
bir arkadaşımız yoktur. Onun için samimi vic
dan hislerini bir insan ifade etmezse sonunda 
hâdiseler bu hislerini teyit ettiği zaman gönül
de acı bir ukde yaşıyor. Bendeniz bu madde 
ile 15 nci maddenin esasına taallûk eden bir 
hususu arzetmek istiyorum. Muhterem arka
daşlar, bir mükellefi borçlandırmak için o ka
dar çok şekillere ihtiyaç görülüyor ki, bir ta
kım külfetler adeta can sıkıcı bir şekilde, mü
kellefe olsun, iş sahiplerine oLsun, vakit kay

bettirecek bir vaziyet görülmektedir. Onun için 
bendeniz hazırlık beyan cetvelinden bahseden 
6 nci madde ile 15 nci maddenin birleştirilmesi
ni çok yerinde buluyorum. Çünkü 6 nci mad
de tatbikatının çok bir fayda vereceği kanaa-
tında değilim. Çünkü tarla, tohum, tohumun 
nev'i, mesaha bunlar mahsulün^ idrak zamanı
na yakın yani şu kadar vergi verebilirim diye 
ikinci bir beyan sırasında beyan edilecek hu
suslardır. Ayrı ayrı beyan o kadar uzun sü
rüyor ki, bunlar adetâ nazari bir şekilden iba
ret kalıyor. Netice; her iki şekilde de bu be
yanlar,' yine ihtiyar meclisleri ve belediyeler 
huzurunda yapılacaktır. Onların mükellefle 
görüşüp -bir neticeye vâsıl oldukları hususu cet
vele, beyana dercedilecek; iş bundan ibarettir. 

Bittabi lâyihayı okumuş olduğunuz için ay
rı ayrı bunu tafsile lüzum görmiyörum. Hattâ 
diyebilirim ki, bu 6 nci maddenin tatbik mev
simi bu sene için geçmiştir bile. Mahsulün id
rak zamanı geliyor. Hangi zamanda bunu, ya
ni ne kadar mesaha, ne kadar mahsul ektiniz, 
hangi nevi tohum ektiniz diye bir beyana da
vet etmenin ve bunun üzerinde doğru mudur, 
yanlış mıdır diye ihtiyar meclislerine, belediye
lere bir araştırma salâhiyeti vermenin ve bu 
iş bittikten sonra ilân etmenin, buna itirazınız 
var mı, yok mu demenin, zaten aralarında olan 
bir iştir, hiç bir faydası yoktur. Onun için 
ben bundan şunu anlıyorum. Bir istatistik yap
mak, iki üç ay evvelinden bunu tesbit etmek 
arzusuna matuf bulunuyor. Halbuki bunlar 
arasında şu kadar vergi verebilirim, mahsul va
ziyetim bundan ibarettir, diye bir beyanı da 
bu araya koymak, beyan cetveli ile mahsul be
yannamesini birleştirmek gayet mümkündür ve 
çok kolaydır. Ona göre bu maddelerin tanzimi. 
çok yerinde olur. Bundan ne fayda matlûptur. 
bunu anlamıyorum. Encümen bu maddeyi ge
ri almak suretiyle düzeltsin, bir günlük mesa
idir. Çünkü bu kanunu her sene değiştiriyo
ruz, bunu biliyorsunuz Üç senedenberi bu mev
zu üzerinde çalışılmaktadır. Bu sebeple 
muhterem encümen.bu hususu ve mâruzâtımı 
nazarı dikkate alarak bu maddeyi geri almak su
retiyle ve diğer maddelerin buna temas eden 
hükümlerini de tetkik ederek bir iki günlük me
sai sarf ederlerse daha iyi olur. 40 bin köy ve bu 
kadar çiftçi ve ne kadar emek sarf edilecektir ki 
evvelâ beyan cetvelini dolduracaklar» şu kadar 
tarla ektim; şu kadar tohum attım diyecek ve 
ondan sonra da 15 inci maddede beyan edildiği 
veçhile bu seferde mahsul beyannamesi ki bu 
beyanı da bir teşekkül huzuruna gelecek ve dol
duracak. Sonra mümessiller bunu tahmin edecek
ler. Halbuki mahsulün idrak zamanına yakın 
bir zamanda her ikisini birden yapıp ta itirazla
rını da ona göre yapmaları çok yerinde olur 
ve kısa yoldan gidilmiş bir muameledir. Beyen 
cetvelini ayrı doldurmaktaki faydayı bendeniz 
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anlayamıyorum. Yani emeklerimize yazık. Bir 
çok safhalar geçiriyor. Şimdi bunları tekrar etme
ğe lüzum yoktur. Tahmin komisyonu kararı on
dan sonra maliye tetkik ve itirazı var, ondan 
sonra hakem! heyeti gibi safhalar varken ayrı 
ayrı beyanlardan ne gibi istifadeler temin edile
ceğini katiyyen tahmin etmiyorum. Ne gibi fay
daları vardır? Bunu izah buyururlar- Encümen 
isterse sonra bu maddeler üzerinde bir tadil ya
pabilir ve çok yerinde olur. 

t . EKER' (Çorum) — Bendeniz; Şükrü Sök-
mensüer'in mütalâasına iştirak etmiyorum. Bu 
kanunun ruhunda kendilerine kanuni vazife ve 
salâhiyet ve mesuliyet verilen heyeti ihtiyariye-
nin bu kanunla vazife ve mesuliyet-deruhde et
mesidir. îdare âmirlerinin köy halkr arasından 
iyi çiftçi deye intihap edilecek iki zâtın idare 
âmirleri ile olan münasebatı, bu heyeti ihtiyari-
yeye verilmiş olan salâhiyet karşısında ihtilâf 
unsuru olmaktan başka hiç, bir işe yaramaz. Onun 
için idare âmirlerinin yine kanunen verdiğimiz 
ihtiyar heyeti salâhiyetine sokulmaması bu kanu
nun ruhu icabıdır. Bundan dolayı fikirlerine 
iştirak etmiyorum. 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Bir sual 
soruyorum Beyefendiden. 

t. EKER (Çorum) — Benden sual soramaz
sınız. 

î . ÂRUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, be
nim de iki sualim var. Bunun birini İsmet Bey 
arkadaşımız sordular. Köylülerin zâti ihtiyaçları 
için yetiştirdikleri küçük parçaların kanuna girip 
girmediği... Dâhil değildir dediler, binaenaleyh o 
mesele halledilmiştir. 

İkinci sualim; «Kullandıkları ziraat vasıta
ları» deniyor. Bunun biraz tavzihi icabeder. 

Çünkü bu maddenin müeyyidesi gayet ağır
dır. Herhangi bir beyanda eksiklik olursa 37 
nci madde mucibince vergiyi bir misli fazla ve
recektir, onun için kullandıkları ziraat vasıta
ları içine hepsi girebilir. Bunları sarih suret
te yazmağa imkân yoktur. Bir çok kırtasiye ile 
vakit geçirmeği icabeder. Onun için bu ne 
maksatla konmuşsa ve ne gibi vasıtaların be
hemehal zikredilmesi lazımsa encümenin tasrih 
etmesini rica ediyorum. 

G. PEKEL ( Tokad ) — Sayın arkadaşlar, 
köylerde ihtiyar heyetlerini teşkil eden azanın 
hemen hepsi her yerde çiftçi oldukları için 
bunlara ayrıca iki âza ilâvesini faydalı görmem. 
Zaten ihtiyar heyetleri 8 - 1 2 kişiden mürek
keptir. Kâfi miktarda kalabalıktır. Bunu da
ha fazla arttırmak faydadan ziyade ihtilâfları 
arttırmak olur. Fakat buna mukabil o madde
nin müzakeresi esnasında mahalle muhtarları 
teşkilâtı çıkmamı eı olduğu için konmamış. Buna 
mukabil başka fikirler düşünülmüş. Yalnız aşa
ğıda bundan muvakkat maddede bahsedilmiş, 
eğer bu maddede mahalle muhtarlarından bah

sedilmiş olsaydı ve doğrudan doğruya bu vazife 
onlara verilseydi belki bazı mahallelerde çiftçi 
âza yoktur. Yahut ekseriyet çiftçi değildir. 
îşte bu, mahallelerinde çiftçi âza olmayan yer
lerde çiftçilerden iki âza seçmek yahut ekseri
yeti çiftçi olmayan yerlerde iki çiftçi âza ilâ
ve etmekte fayda vardır. Fakat bu maddede 
mahalle muhtarlarından bahsedilmeyip muvak
kat maddede bahsedildiği için o maddeye bir 
fıkra konması yerinde olacaktır. 

R. GÜRELÎ (Güınüşane) — Sayın arkadaş
lar bendeniz son, fıkraya temas edeceğim. Mesa
hası yapılmamış veya sahibi tarafından bilinmi-
yen yerlerde mesaha tahmini veya sayılması 
müşkül olan yerlerde ağaç miktarı takribi ola
rak konur deniliyor. Malûmu âlinizdir ki hiç 
bir tarlanın mesahası yapılmamıştır. Bilmiyo
rum mesahası yapılmış tarla var mıdır? Sonra 
sahibi tarafından kaç dönüm veya kaç dekar ol
duğunu ve herkes tarlasının miktarını bilebilir. 
Sonra ağaç miktarını da pekâlâ bilir. Mese
lâ bir müstahsilin kaç zeytin ağacı olduğunu 
bilir. Bunları bildikten sonra takribi olarak 
koymak belki bir çok itirazları ve belki de sui
istimali mucip olur. Eğer encümen muvafakat 
ederse bu fıkrayı geri alarak değiştirsin. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bu madde hakkında söz 
alan arkadaşlarımızdan Hamdi Şarlan üç sual 
irat buyurdular: 

Birinci sual olarak fındık mahsulünde ocak
lardan bahsettiler. Ağaç sayısı itibariyle beyana 
imkân olmayan yerlerde beyanın ocak olarak 
yapılmasına maddenin metni mâni değildir. 

ikinci suali beyan cetvellerinin zamanına ta
allûk etmektedir. 8 nci maddede görüleceği üze
re beyan cetvellerine kayıt zamanları mahsulün 
nevilerine göre Maliye Vekâleti tarafından tesbit 
edilecekti^. 

Üçüncü sualleri müeyyideye, beyandan imti
na edenlere tatbik edilecek müeyyidelere aittir. • 
Müsaade ederlerse bu hususu taallûk ettiği 
maddede 27 nei maddede görüşelim. Eğer ora
daki müeyyide kâfi değilse eksik yerleri tamam
lanabilir. 

tyi anlayabildimse... 
H. ŞARLAN (Ordu) — Üçüncü sualim, ma-

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) —• Efendim, mazeret bahsinde izahla
rına iştirak ediyoruz. Mazeretine binaen be
yanda bulunamayan mükellefin hakkı mahfuz
dur. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Hiç değilse, 
MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (De

vamla) — Esasen bunlar hazırlayıcı mahiyette 
olduğundan muhtar ve ihtiyar meclisi bu be
yanların doğruluğunu araştırmakla mükelleftir
ler. Bunu yaparken hiç beyanda bulunmamış 
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olan mükellefin bu vaziyetini gözönünde bulun
durmaları iktiza eder. 

Hamdi Şarlan arkadaşımızın stilleri bundan 
ibarettir. 

Şükrü Sökmensüer arkadaşımızın, suelleri, 
Bütçe Encümeni Reisi İsmet Eker'.ve Galip Pe-
kel arkadaşım cevaplandırdılar. Encümende 
cereyan eden müzakereler bu merkezde idi. 
Bendeniz bu izahlara ilâve decek bir cihet gö
remiyorum. 

Abidin Binkaya arkadaşımız 6 ncı maddenin 
15 nci madde ile birleştirilerek bir külfet mahi-, 
yetinde olan bu beyandan mükelleflerin vares
te tutulmalarını daha amelî ve daha faydalı ol
duğundan bahis buyurdular. 

Efendim lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kındaki beyanımda da arzettiğim veçhile tahmi
nin hakikate en ..yakın bir şekilde yapılabilme
si için yekdiğerini kontrol eden bir takım ana
sıra ihtiyaç vardır. İşte beyan cetveli de bu 
kontrol unsurlarından biridir. Encümen bu be
yanın büyük faydalarına kani olmuştur. 
Çünkü mahsul beyannameleri mahsulün kısa bir 
zaman zarfında intacı zaruridir. Bu itibarla ha
kikî bir beyana vasıl olmak için istinat olunan-
esasların önceden bilinmesinde fayda vardır; 
diğer taraftan beyan cetvellerinde ekim sahası 
ve tohum miktarı bildirileceğine göre bunun 
doğru oluj olmadığını kontrol etmek salâhiyeti 
Maliye Vekâletine verilmiştir. îdrâk vaktine 
kadar uzun zaman geçecektir. Bu müddet zar
fında Maliye Vekâleti tetkikatını ikmal eder. 
Bu bakımdan müstahsilin tam lehindedir ve 
muameleyi kolaylaştıracak mahiyettedir. 

Sayın Recai Güreli arkadaşımız son fıkranın 
tayyınıh faydalı olacağndan bahsettiler. Bazı 
yerlerde ve bazı mahallerde ağaç veya arazi sa
hipleri hakikî miktarı bilmiyebilirler. Çiftçi ar
kadaşlarımız, bu .gibi ihtimallerin mevcut ola
bileceğini beyan ettiler. Fakat aslolan hakikî 
"miktarı bildirmektir. Yukarıdaki fıkralar da bu
nu gösteriyor. Yalnız mesahası sahibi tarafın
dan bilinmiyen bu gibi yerlerde takribi bir be
yana imkân vermek için bu fıkra ilâve edil
miştir. Binaenaleyh, bu fıkranm faydalı olduğu 
mütalâasındayız, takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

t ARUKAN(Eskişehir) — B i r sualim var, 
kullandıkları ziraat vasıtalarından maksat ne
d i r ! • 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (De
vamla) — Kullandıkları ziraat vasıtalarından 
maksat, muharrik kuvvetler yani çift hayvanla
rı, traktörler, ve bununla alâkalı olan aletler
dir. 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Son fıkra
da «sahibi tarafından bilinmiyen yerlerde» deni
yor, böyle yerlerde zaten ekim olmaz. Bunda ne 
kasdediliyor? anlryamadım. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Öe-
vamla) — Sahibi tarafından bilinmiyen yer mef
humu bittabi hiç kimsenin aklına gelmiş değil
dir. Buradaki cümleyi baş taraftaki cümle ile 
bir arada okumak lâzımdır. «Mesahası yapılma
mış veya mesahası sahibi tarafından bilinmi
yen . . . » denilmektedir. Mamafih vuzuh vere
cekse mesaha kelimesinin tekrarında, encümen 
bir mahzur görmez. 

H. BAYUR (Manisa) — Tavzihte fayda var
dır. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Mesahası yapılmamış veya «mesaha
sı» sahibi .tarafından bilinmiyen yerlerde diye 
tasrih edelim. 

R. GÜRELİ (Oümiişane) — Arkadaşlar; bu 
fıkra hakikaten bir çok fenalıklara meydan ve
recektir. Bunu tekrar arzedeeeğim. Bu kayıt, 
herhangi bir kimsenin ağacını ve arazisini tah
minî olarak yazdırmağa sevkedecektir. Bir adam 
arazisini bildiği halde ona bilmiyorum demeğe 
vesile teşkil edecektir. Bir çok mahzurlar teş
kil edecektir. Buna mukabil bir müeyyidemiz 
de yoktur. Onun için bu fıkranın kaldırılması 
çok yerinde olacaktır. 

Bunun için bir takrir takdim ediyorum. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

F. A. BARUTÇU (Trabzon) — Recai Bey 
arkadaşımızın tayymr teklif ettiği son fıkra 
bendenizce çok yerinde bir hükmü ihtiva eden 
bir fıkradır. Bu kanunun en ziyade gözönün
de bulundurduğu nokta şudur : Lüzumsuz ye
re müstahsile külfet tahmil etmemek. Müs
tahsili lüzumsuz yere huzursuzluk içinde bu
lundurmamak. Aslolan müstahsilin bize yerini 
£Östermevsidir. Nerelerde ekiyorsun?" Şu, şu 
tarlalarda.' İste esas budur. Eğer bunu gös-
termiyecek olursa bunun hakkında ağır cezai 
müeyyide vardır. Bunu gösterdikten sonra 
fazla bir karine olarak mesahasını bildirsin. 
Sekiz yahut dokuz dönüm. Yirmi yahut outz 
dekar. Amma öyle yerler vardır ki sahibi de 
hakikî* mesahasını bilmez. Ölçersin 50 dönüm 
verine 51 gelir, yahut 36 yerine 35 dekar gelir. 
Demek istiyoruz ki bize sahasını göstermesi 
esastır. Bu olduktan sonra müstahsile de kül
fet tahmil etmiyelim. Mutlaka mesaha etsin 
hakikati bildirsin diye. Mümkün olduğu ka
dar hakikate yakın olarak dosdoğru söylesin. 
Fakat ya bilmiyorsa. Hakikaten kaç dönümdür. 
Bilmiyebilir. 

Sonra, Hamdi Şarlan çok güzel temas bu
yurdular. Kaç ağaçtır bilinemez. Birbirine gir
miş fındıklık kaç ocaktır, 540 ocaktır dense ya 
540 değil de 541 ise. Aşağıda müeyyideler, çok 
ağır ceza tehditleri var. Ağır ceza tehdidi al
tında bulunan hususlarda . kolaylık göstermek 
lâzımdır. Biraz eksik söyledi diye hemen bir 
kaç misli zam, ceza; Doğru olmaz. O itibarla 
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hakikatenŞinasi Devrin'in dedikleri gibi aslo-
lan hakikatini söylemektir, amma tıpatıp haki
kati söylemesi imkânı olmıyan yerlerde müs
tahsile kolaylık temin eden son fıkra hakika
ten yerindedir. Tayyr doğru olmaz kanaatinde
yim. 

Ş. SÖKMEN8ÜER (Erzincan) — Efendim, 
köy muhtar ve ihtiyar meclislerini kâfi gör-, 
mediğimin sebebini bir defa daha arzedeceğim. 
Bu köy ihtiyar meclisine verilen vazifelerden 
birisi de bu kanunda mühim yer alan mahsul 
beyannameleridir. • Mahsul beyannamelerini bu 
heyet tanzim edecektir. Binaenaleyh yine ha
kem heyeti tesbit edilmiş olan mahsul be? anna-
melerindeki mevcudun • aşağısını tesbit edemez. 
Yani müstahsil itiraz ederse ve binnetice ha
kem heyetine giderse ve hakem heyeti tetkika-
tmda bu iddiayı haklı bulursa, yeni tesbit 
edeceği miktar, mahsul beyannamesinin aşağı
sında olamaz. Şu halde mahsul beyannamesi 
aşağı yukarı bir esastır. Yani ihtiyar heyeti
nin tanzim edeceği beyannameler mükellef için 
esas olan beyannamelerdir. Şu halde arkadaş
lar ; doğrudan doğruya mükellef müstahsil 
hakkına taallûk eden bir işte resmî bir teşek
kül olan muhtar teşekkülünün haricinde yine 
doğrudan-doğruya halktan da iki kişinin bu
lunmasında herhalde fayda vardır, zarar yok
tur. Amma sayın ismet Eker arkadaşımız ida
re, girerse ihtilâf olur diyor. Şahsi kanaatime 
göre böyle hir ihtilâf olmaz, çünkü köyün hal
kından ayrı iki kişi iştirak edecektir. Eğer 
idare noktai nazarından düşünüyorlarsa yine 
zarar yoktur. O seneki iklim, toprak ve saireye 
göre mahsul üzerinde bir tahmine gidilecektir. 
Muhtarı yalnız bırakmıyalım. Bu takdirde şi
kâyete yol verecektir. Bu heyetin haricinde 
iki kişi daha iştirak etsin. 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Arkadaşlar, 
müstahsile lüzumsuz yere külfet tahmil etme
mek esas olduğuna göre bu beyannamelerin 
birleştirilmesi imkânını arzetmiştim. Yoksa be
yannamenin lüzumsuzluğunu söylemiyeceğiım 
Bu işler eğer birbirini müeyyit ve birbirinin 
mütemmimi ise bu beyanların herbiri ayrı ayrı 
bentlerde yazılı olduğuna göre maksat hâsıl
dır, iki beyanname muhteviyatı burada birleş- . 
miş olacaktır ve yine tatbikat aynı şekilde ya
pılmış olacaktır. 

Meselâ altıncı maddenin bentlerini saydıktan 
sonra (böeekhanelerin yeri ve tohum kutusu 
adedini) ondan sonra diğer bir bentle yukarıda 
sayılanlardan elde edecekleri mahsul ve verecek
leri vergi miktarını dahi bu beyannamede ifade 
etmek mümkündür, onun üzerine ihtiyar meclis
leri ve birlik mümessilleri takdirlerini yaparlar, 
yine tahmin komisyonuna bunu tebliğ ederler. 
Ondan sonra muamelenin devamı cereyan eder. 
Hususiyle bu meselede asıl işi halledecek ehli
vukuftur. Bunu Yüksek Encümen kabul et

miştir. Hem de üç kişiden müteşekkil bir ehli
vukuf. Bu mahsul beyannameleri tahmn ko-
misyonunlarma verildikten sonra ehlivukuflar 
tâyin edilecek, mahallerine gönderilecek ehli
vukuflarda raporlarını vereceklerdir. Ondan 
sonra tahmin komisyonları işe başlıyacaktır. 
yani ayrı bir beyan cetvelindeki beyanlar faz
la külfetten ibarettir. Maksadım bunu arzet-
mek idi. 

' İ , EKER (Çorum) — Efendim; Şükrü sök-
mensüer arkadaşımızın ikinci izahları beni da
ha çok tenvir etti, hattâ tekliflerinin daha çok 
lüzumsuz olduğunu gösterdi. Çünkü mahsul 
beyannamesi üzerinde durdular. Mahsul beyan
namesi mahsulün miktarı ile ferdî mükelle
fiyeti tâyin eder. İhtiyar heyeti, ferdî mükel
leflerin heyeti umumiyesiyle beraber bu işi y a 
pacaktır. Yalnız ikisini alacak, değildir. Ya
ni ihtiyar heyeti mahsul beyannamesini ferden 
mükellef olacaklarla beraber tanzim edecektir. 
Onlardan ikisini seçmek, heyeti umumiyenin 
yapacağı işten daha iyi netice mi verecektir. 
Bunun için buna katiyen ihtiyaç yoktur! 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, 
bendeniz münakaşa mevzuu olan üç nokta hak
kında fikrimi arzedeceğim: 

Bir kere bu kanunla ihtiyar heyetlerine esas
lı vazifeler verilmektedir. Bu ihtiyar heyetle
rinin bünyesine iki kişi ithal etmek demek, ma
hiyetlerini değiştirmek demektir. Onun için 
köy ihtiyar heyetini bu kanunda olduğu gibi 
muhafaza etmekte ve ' şahsiyetini değiştirme
mekte isabet vardır. İki beyanın mahiyetine 
gelince: o da birbirinden tamamiyle ayrıdır. 
Biri bir tahmine esas teşkil edecek mahiyette
dir. Diğeri idrakin takarrüp ettiği sırada doğ
rudan doğruya teklife esas teşkil edecektir. 
teessüsüne medar olacaktır. Mahiyetleri^ ayrı
dır. Birbirine karıştırmak doğru değildir. Bu
nu kaldırmak kanunun bünyesindeki ahenki ih
lâl edebilir. Sonra tahmin ve takribi meselesi, 
buda lâzımdır. Çünkü aşağıda müeyyediler vny-
dır, O müeyyideler arazi sahiplerim eok sıkı bir 
vaziyet karsısında bulundurmak belki bazı sui
istimallere ve fena yollara da sürüklivebilir. 
Onun için madde ahenklidir, tenasüplüdür. Bü
tün maksatları camidir. Olduğu gibi kabulünü 
rica ederim. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Efendim, bu ilk 
bevan cetveli o kadar lâzımdır ki bunun için eok 
vorulduk. Ekisperler gidecektir. Ekisperler 
gittikten sonra yegâne ellerindeki memsek budur 
ve Recai Bey arkadaşımın dedidiği gibi, bu işi 
bu kadar kavıt altına sokmak istemezdik amma 
bazı arkadaşlarımız ufak bir hata halkı süründü-

• rebilir dediler. Onları da haklı buldum. Bu mu
vakkattir. Çok yakın bir zamanda kaldırılacak 
bir iştir herhangi bir arkadaşımızın takribi de
meleri dahi şöyle olacaktır; ekisper gidecektir, 
eline cetveli alacaktır, ekisper gittiği vakit, çok 
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mübalağalı gördüğü şeyleri arayacak, soracak, 
öğrenecek, tarlasına gidecek, belki ihbarlar da 
olacaktır. Binaenaleyh, çok faydalı bir şeydir, 
bunun kalması lâzımdır. 

REİS —• iki takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeplerden dolayı 6 ncı mad

denin son fıkrasının kaldırılmasını teklif ederim. 
Gümüşane Mebusu 

Recai Güreli 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere dayanarak 6 ncı 

maddenin ilk fıkrasında aşağıdaki tadili saygı 
ile yüksek tasvibe arzeylerim. 

MADDE 6. — Mükellefler veya namlarına 
hareket edenler şehir ve kasabalarda belediyeler, 
köylerde muhtar ve ihtiyar meclisi ile köyün 
bağlı bulunduğu köy derneklerince köyün en iyi 
çiftçilerinden seçilen iki azadan ibaret köy birlik 
heyeti nezdinde açılmış olan beyan cetvellerine: 

Erzincan Mebusu 
Ş. Sökmensüer 

REİS — Takrirleri ayrı ayrı reyinize arzede
ceğim: 

Evvelâ Şükrü Sökmensüer'in takririni bir da
ha okutup reyinize arzedeceğim. 
ûErzincan Mebusu Ş. Sökmensüer'in altıncı mad

de hakkındaki takriri tekrar okundu) 
R E İ S — Burada bağlı bulundukları dernek-

lerce seçilecek iki kişinin daha ilâvesi teklif edi
liyor. 

Takriri reye arzediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı itibara alın
mıştır. 

Şimdi Recai Güreli'nin takririni okutuyorum. 
(Recai Gürelimin takriri tekrar okundu) 
REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyorum. 

Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar..;. Takrir na
zarı itibara alınmıştır. 

Şimdi maddeyi yüksek reyinize arzedeceğim. 
Yalnız Encümen vuzuh için maddenin son 

fıkrasına «Mesahası yapılmamış veya» kelimele
rinden sonra bir «mesahası» kelimesinin ilâve
sini muvafık görmektedir. Maddeyi bu ilâve ile 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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 yanlışlıklan 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. 

REİS — Mütalâa var mı? 

H. O. BEKATA (Ankara) — Bu madde mü
him bir hükmü ihtiva etmektedir. Diyor ki ; «be
yan cetvellerinin bir sureti kayıtlar kapandık
tan sonra bir hafta müddetle şehir, kasaba ve 
köylerin münasip bir yerine asılarak ilân olunur.» 

Arkadaşlar; hepiniz bilirsiniz ki, köylerde 
bu tarz ilânların bir çoğu hakikatte yapılmaz ve 
fakat ekseriyetle muhtarlar şehre geldikten son
ra, arzuhalcilara veya başka suretle «ilân edil
miştir» diye yazdırır ve altmı mühürler. Bu ka
dar geniş bir hakikati bile bile maddede bu nok
sanı görmemek kabil olmaz: Asılarak ilân etmek 
demek, benim anladığıma göre, bir birlik için
deki bütün mükelleflerin gerek kendilerine ve 
gerekse bu birlik içindeki diğer mükelleflere 
tarhedilen verginin ne dereceye kadar âdilâne 
olduğunun mukayesesini bütün mükelleflerin 
kontrolüne arzetmek demektir. Bu kadar güzel 
bir usul olan bu ilân keyfiyetinin tatbik edile
memesi vaziyetine gitmek bu kanunun esaslı bir 
hükmünü za'fa düşürür. İlânlar umumiyetle ne 
suretle yapılır; bunu biliyoruz, fakat buradaki 
ilânın bir hususiyeti vardır ki, asılarak ilân ya
pılıyor. Bunun, yani bir hafta ilân edildiğinin 
ise tevsik edilmesi zaruridir. Bunun içindir ki 
müsaade buyurursanız; «asılarak ilân ve ilân 
edildiği tevsik olunur» diyelim. Bu. suretle alâ* 
kalıyı, ilânın yapıldığını tevsik mükellefiyeti 
altında bırakmış olalım. Diğer taraftan da, bu 
kanunun sureti tatbikini gösterecek talimatna
mede bu hüküm, muhtar, ihtiyar heyetine dâhil 
bulunan azadan gayri mükelleflerden üç ki
şinin daha, ilân edildiğini, yani kanunun hükmü
nün yerine getirilerek bir hafta müddetle ilân 
edildiğini, beyannamenin altma imza etmeleri 
suretiyle mükellefleri bu ilân işile vazifeli kıla
cak olursak, zannediyorum ki maddenin icabatı 
daha sarih olarak yerine gelmiş olur. Bu hususu 
yüksek takdirinize arzederek bir takrir takdim 
ediyorum. 

Mu. En. M. M. Ş. DEVRİN (Zonguldak) — 
Maddenin birinci fıkrasındaki «Kasaba ve köyle
rin münasip bir yerine asılarak ilân olunur hük
münü» umumî hüküm muvacehesinde mütalâa 
etmek icap eder. Binaenaleyh filiyatta ilân yapıl
madığı halde ilân yapılmış gibi göstermek bir 
suiistimaldir. Ve mesuliyeti muciptir. Bu suiisti
mali yapan teşviki dahi yapabilir. Bu itibarla 
böyle bir şeye lüzum yoktur. Takdir Yüksek He
yetinizindir. Yani bu ilânın yapılmış olması ve 
tevsik edilmiş olması asıldır. Bütün ilânlar böy-
dir. Burada bir hususiyet yaratmak doğru olmaz. 
Suiistimal vukuunda alâkadarlar hakkında Ceza 
kanununa tevfikan takibat yapılması iktiza eder. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
7 nci maddeye, ilân kelimesinden sonra «Ve 

ilân edildiği tevsik olunur» ibaresinin ilâvesini 
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arz ve teklif ederim. 

,.- " Ankara, 
fiıfzı Oğuz Bekata 

İH. O. BEKETA (Ankara) — Mazbata Mu
harriri arkadaşımız esasta ayrılmadığımızı ifade 
buyurdular. Bjji kanun şöyle böyle 15 milyon 
müstahsili yakjndan alâkadar eder. Evvelki se
nelerde bu verginin geçirdiği isthaleyi yakmen 
biliriz. Binaenaleyh her hâdise karşısında, mut
laka bir itirazı mütaakıp o hâdisenin tevsikine te
şebbüs etmek bizi müteaddit elle tutulur, bir 
çok evvelki hâdiseleri biran için unutmuş olma
mız vaziyetine sokuyor. Diğer taraftan, bu hüküm 
eğer umumî hükümlerin aynı olsaydı, asılarak 
ilân, diye hususi bir kaydın konmaması icabeder-
di. Bununla beraber, ilânların bilhassa köylerde 
ne suretle yapıldığını bildiğimize ve hakikatte 
memleketimizin bünyesini yakinen tanıdığımıza 
göre, eğer Yüksek Meclis tasvib ederse, esasta bir 
mahzuru olmayan «ilân edildiği tevsik» kaydı
nın konmasında hem hukukan hem de tatbikat 
bakımından çok fayda görüleceğinden emin bu
lunuyorum. Keyfiyeti yüksek takdirinize arze-
derim. 

Muv. En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) —• Efendim bendeniz daha önce ki 
İzahlarımda meseleyi kâfi derecede tenvir ede
memiş olduğumu sanıyorum. Çünkü arkadaşım 
yeni deliller irat ettiler- Mâruzâtım şudur. Tat
bikatta bir suiistimal yapılırsa, yani ilân yapıl
madığı halde yapılmış gibi gösterilirse bunu men 
edıH ceza müeyyideleri vardır. 

Umumî ilân şeklinde bu kanundan ayrılmakta 
mahzur vardır. Çünkü diğer ilânlar için sanki 
böyle tevsika lüzum yok ta mücerret bu ilânın 
tevsiki varmış gibi köyü birinci derecede alâka
dar eden hususlarda bir ayrılık yaratmış oluruz. 
Arzetmek istediğim bu mahzurdur. Yoksa esaslı 
noktalarda ilân yapılmamış olduğu halde ilân 
yapılmış gibi görünürse bu bir suiistimaldir. 
Mahzur, âdeta hususi bir ilân yapmak meselesin
den ibarettir. Vaziyet bundan ibarettir. • 
(Hıfzı Oğuz Bekata'nın takriri tekrar okundu) 

EEÎS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı itibara alınmamıştır. 

A. BtNKAYA (Kastamonu) — Maddede bir 
hafta müddet ilân edileceği yazılı. Bu müddet 
zarfında mükellefler eksik ve yanlışlıkları ihtiyar 
meclislerine bildirebilir. 

Şimdi teklif için hem bir ilân müddeti veri
liyor hem de bu müddet içinde deniliyor. Bu 
müddetin son gününde alâkalı buna muttali 
olursa ne zan yanlışlığı değiştirmek için- müra
caat edebilecek; ilân müddetinden sonra gene 
bir müddet verilmesi lâzım gelmez mi? Çünkü 
7 nci maddede bu müddeti mütaakıp deniliyor. 
Yani bu maddeye de bir «müddet» ilâve edilmesi 
lâzım değil mi? 

.1944 Ö : İ 
MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim; 6 nci maddenin son fıkra
sında «belediyelerle muhtar ve ihtiyar meclisleri 

bu beyanların doğruluğunu araştırmakla mükellef
tir» denmiştir. Bu itibarla esasen muhtar ve 
ihtiyar heyetleri bü tetkikleri daha evvelden yap
mışlardır. Bilâhare yapılacak ihbar üzerine doğ
ru olup olmadığını tevsik edeceklerdir. Müddet 
bir haftadır. Eğer arkadaşımız bunu az görüyor 
ve uzatmak istiyorsa müddetin uzatılması hak
kındaki tekliflerine iştirak ederiz. . 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — 7 nci madde
de deniyor ki (Mükellefler beyanlarda gördük
leri eksik ve yanlışları bu müddet zarfında şehir 
ve kasabalarda belediyelere, köylerde muhtar ve 
ihtiyar meclislerine bildirebilirler.) Buradaki 
müddet yine bu maddede bir hafta olarak göste
rilmiştir. Faraza alâkalı son günü muttali olmuş
sa arada müddet kalmıyor. Başka bir madde de 
bu maddeye atfen (bu müddeti mütaakıp) diyor. 
Onun için burada bir müddet vermek lâzımdm 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Zonguldak) — « Bir hafta müddetle ,şehir ve 
kasaba ve köylerde münasip bir yerine asıla
rak ilân olunur. Mükellefler beyanlarda gör
dükleri eksik ve yanlışları bu müddet zarfında 
şehir ve kasabalarda belediyelere, köylerde 
muhtar ve ihtiyar meclislerine bildirebilirler ». 
Burada bu müddet zarfında deniliyor yani bir 
haftalık müddet zarfında, ilân müddeti zarfın
da bildirilecektir. Ondan sonraki tetkikat için 
bir müddet yoktur. 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) —İlândan mak
sat bunu mükellefin ittilâına iysal etmektir. 
Mükellef son günde buna muttali olursa kaç 
gün zarfında bildirebilecek ? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Devamla) — Son gününde bildirmek mecbu
riyetindedir. Bu mülâhaza bir hafta da desek, 
bir ay da desek yine varittir, vaziyet aynıdır. 

A. BlNKAYA (Kastamonu) — Bu bir hafta 
ilân müddeti midir, yoksa mükellef tarafından 
yapılacak itiraz için müddet midir? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Devamla) — Efendim, Maddede zikredilen bir 
hafta müddet, bütün muameleler bittikten son
ra cetvellerin asılı kalacağı müddettir. Bilmi
yorum izahatım kendilerini tatmin etti mi? 

G. PEKEL (Tokad) — Beyan cetvellerinin 
b ;r sureti kayıtları kapandıktan sonra bir haf
ta müddetle ... « arada bazı şeyler geçtikten 
sonra « ilân edilir »deniyor. Bu bir hafta müd
det ilân için midir, yoksa itira iiçn midir? 

" Vuzuhsuzluk yapıyor. Buna meydan kalmamak 
için « bir hafta müddetle ilân olunur » şeklin
de, yani ilânı öne almak suretiyle madde yazı
lacak olursa daha vuzuh hâsıl olacaktır, onu 
rica ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN 
(Zonguldak) —Efendim, Encümence bir malı-
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zur yoktur. Şu halde arkadaşımızın teklifi I 
veçhile madde şu şekli alıyor : « B e y a n cet
vellerinin bir sureti, kayıtlar kapandıktan son
ra şehir, kasaba ve köylerin münasip bir yerine 
asılarak bir hafta müddetle ilân olunur » Bin-
netice « bir hafta müddetle :» ibaresi yukarıdan 
aşağıya nakledilmiş ölüyor, 

REİS —* Encümen bu şekli muvafık bulmak
tadır. Maddeyi bu tashihle yüksek reyinize 
arzeiyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Altıncı maddede gösterilen 
beyan cetvellerinde kayıt zamanları istihsal >mm-
takalarrna ve mahsul nevilerine göre Mâliye Ve
kâletince tâyin olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler. . . 
kabul edilmiştir. ] 

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 haf
ta içinde bağlr oldukları varidat dairesine mak
buz mukabilinde teslim ederler. 

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

REİS —• Mütalâa var mı? 
Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Tahmin 

heyetlerince mükellefiyetin tesbiti için bir takını 
kaynaklara müracaat ediliyor. Bunlar arasında 
hakem heyeti raporu, mahsul beyannamesi ve 
diğer karineler vardır. Bu arada şimdi oku
nan 9 ncu maddede zikredilen beyân cetvelleri 
mevcuttur. Diğerleri bu kanun mucibince kami
len tahmin komisyonuna teslim ediliyor. Bun-
larsa varidat dairelerine teslim ediliyor. Bence 
bu vesaik kaybolur, bir şey olur. Asıl mükel
lefiyeti tesbit eden tahmin komisyonuna teslim 
etmeli, varidat dairelerine değil. Bu mükelle- I 
fiyet tesbit edildikten sonra varidat dairesine de I 
malûmat verilir. Çünkü bu cetvel tahmine esas 
olacak ve kaynak olacaktır. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, tahmin komisyonları daima 
hali içtimada değildir. Onun için tahmin ko
misyonlarına ait olan muamelelerin ' varidat 
dairesinde toplanması iktiza eder ki, bu da esas
lı bir mahzur teşkil etmez. Tahmin komisyonu 
ancak bütün malûmatı istihsal ettikten sonra. 
faaliyete geçecektir. Esasen vergiye ait bütün 
malûmat varidat dairesinde toplanacağına göre 
bu cetvelin oraya gitmesinde bir mahzur gör
medi Encümeniniz. 

P. KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

İJu maddenin son fıkrasının şümulü nedir? 

.1944 Ö : İ 
Mâliye Vekâleti mükellefe bazı külfetler tah

mil edebilecek midir? 
MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon

guldak) — Bu fıkra ile mükellefler hiç bir 
mecburiyete tabi • tutulmamaktadır. Yâlnız kon
trol memurlarının talep edecekleri malûmatı ve
receklerdir. Bu da kontrolün tabii ieâbidir. 
Meselâ mükellefler istihsal yerlerini göstermeğe 
mecburdurlar. Fakat bunun haricinde herhangi 
bir mecburiyet tahmil etmemektedir. Zannede
rim arkadaşımızın suali de buna matuftur. 

F. KURDOĞLU (Manisa) — Teşekkür ede
rim. 

REİS — Başka söz yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenfer... Ka
bul edilmiştir. 

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

Bu kanunda çiftlik tabiri ile, şehir, kasaba ve 
köy dışında müstahsil binaları ve tesisatı bulu
nan ve ötedenberi kendilerine mahsus adlarla 
anılan müfrez işletmeler kasdolunmuştur. 

îpek 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. 

G. PEKEL (Tokad) — Efendim, bu madde
de birlikler gösteriliyor. Birlikler başlıca mahal
le ve köyler, bir de çiftlikler. Burada kasde-
dilen çiftlikleri izah eden, orta yerde uzunea bir 
bent vardır. Bu bende göre çiftlikler köy, kasa
ba ve şehirlerin sınırları dışında kalan yerler 
oluyor. Yani kendisine mahsus binası olacak, 
toprağı olacak, ayrı bir adı olacak. Bunlar 
çiftliktir. Halbuki idarî teşkilâtımızda çiftlik
lerin kendilerine mahsus hüviyetleri yoktur. Çift? 
likler ya bir köyün, ya bir kasabanın veya bir 
şehrin sınırları içindedirler. Türkiye Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa göre şehirlere, kasabalara ve 
köylere ayrılmıştır. Çiftlikler ne Teşkilâtı Esa
siye kanununda ne de vilâyet idaresi kanununda 
yer almamıştır. Müstakil olarak bir mevcudiyet 
izafe edilmemiştir. Aldığı yer ancak köy veya 
kasaba veya şehir belediye sınırları içindir. Yal
nız köy, kasaba ve şehirlerden çok uzaklarda olan 
yerlerde tesis edilmiş çiftlikler varsaki yoktur. 
Onlar da en yakın bir köye bağlanır. Binaenaleyh 
mevcut mevzuata göre aykırılıktan kurtulmak 
için yalnız (dışında) tâbirini kullanmıyalım 
(içinde ve dışında) tâbirini kullanalım. O zaman 
kasaba ve şehirlerden çok uzakta kalmış' olanlar 
varsa onlar da dâhil olurlar. Fakat ekseriyeti 
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ârzettiğim sınırlar içindedir. Binaenaleyh (için- I 

• de ve dışında) tâbirini kullandıkmı mesele kal
maz. 

t EKER (Çorum) '.—Beis Bey '(içinde) tâ
biri çiftlikler için doğru değildir. Köye dâhil ise 
o köy camiası içinde demektir. Köy içinde demek 
doğru olmaz. , 

G. PEKEL, (Tokad) — Şu halde kasaba ve 
şehirler sınırları içindeki çiftlikleri buraya koy
muyorsunuz demektir. Halbuki burada kastedil
miş olan, memleketteki bütün, çiftliklerdir.. 

t EKER (Çorum) —- İşte bunun içindirki 
müstakil çiftlikleri böyle tarif ediyorlar. Köy ve 
mahalle içinde bulunanlar 0 köyün cüzü tanımın
dan ibarettir. Köy dışında bulunanlar müstakil 
çiftliklerdir. 

G. PEKEL (Tokat) — Buna idarî sistemi- | 
miz müsait değildir. 

I EKER (Çorum) — Geçen sene konulan 
tarifin aynıdır. Yalnız burada bir kelime var. 
Buradaki (müfrez işletmeler) kelimesi zaittir. 
Çünkü böyle çiftlik işletmeleri müşian olduğu 
gibi taksim de olur. 

MUVAKKAT En. M. M. §. DEVRlN (Zon
guldak) — Efendim, çiftlik mefhumunun delâ
let ettiği mânayı muhterem ismet Eker arkada
şımız tavzih buyurdular. Bendeniz bir cümle 
ilâve edeceğim: O da çiftliği bir idarî cüz olarak 
telâkki etmediğimizdir. Bu hususta Galip Pekel 
arkadaşımızla mutabıkız. Bu tefrik sadece yergi 
cibayeti noktasındandır. izahatım zannederim 
kendilerini tatmin etmiştir. 

Yalnız Sayın ismet Eker arkadaşımızın der 
dikleri gibi müfrez kelimesinin kalkması lâzım
dır. Bu itibarla metnin müfrez kelimesi tayye
dilmek suretiyle reye vazını encümen namına 
rica ediyorum. 

REİS— Başka mütalâa yoktur, yalnız «Müf
rez» kelimesi kalkmak suretiyle maddeyi reyinize 
arzediyorum. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. ' 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbikında: 
Â) Şehir, kasaba ve mahalle birlikleri için 

birliğe dâhil mükellefler arasından belediye en
cümeninin seçeceği bir zat; 

B) Köylerde muhtar veya ihtiyar meclisi 
âzasıurrı aralarında seçecekleri bir zat; 

C) Çiftliklerde çiftliği fiilen işleten veya 
çiftlik sahiplerinin adamlarından biri; 

Birliklerin.mümessilliği vazifesini ifa ederler. 
Meşru mazeret sebebiyle mümessilin buluna

maması halinde yerine geçmek üzere aynı şekilde 
bir yedek mümessil seçilir. 

REİS — Mütalâa yar mı? 
A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Şurada bu kanu

nun tatbikında : 
Şehir, kasaba ve mahalle birlikleri için birli

ğe dâhil mükellefler arasından belediye encüme- I 

ninin seçeceği bir zat diyor. Bence bire lüzum 
yoktur. Zaten bir zattır. (Bir) i kaldıralım, 

Mu. E. M. M. Ş. DEVRİN (Zongulrak) — 
Vuzuh vardır. 

REÎS — Encümen vuzuh vardır diyor. 
Başka mütalâa var mı? Maddeyi reye arzedi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

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- Vjlâyet umumî meclisi daimî encümenin
ce vilâyet umumî meclisi âzasından seçilecek bir 
z a t ; ' • . - . . ' " 

5. Belediye Encümenince belediye azaları 
arasından seçilecek bir zat; 

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

4 ncü ve 5. nci bendlerde yazılı azalar terci-
han ziraat erbabı arasından seçilir. 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Efendim, 
seçim mıntıkalarımızda mükelleflerle, müstahsil

lerle yaptığımız temaslarda bilhassa bu toprak mah
sulleri vergisi ve Devlet hisselerinin alınmasın
da en çok kulağımıza akseden ve mâruz kaldığı
mız şikâyetler şunlardır; 

Vasıfların mükellefler aleyhine tesbiti, yani 
bu kanunun zannedyorum, 30 ncu maddesi mu
cibince tahmin komisyonları vasıfları tesbit ede
cektir. Bunda % 5, 6, 7 mevaddı ecnebiye var
dır, diyecek. Şimdi tesellüm esnasında, avuç 
içinde vasıflar tâyin edildiği için. evvelce tesbit 
edilen meselâ % 5 mevaddı ecnebiye % 8 dir 
deniyor ve mükelleften fark isteniyor. Mâruz 
kaldığımız şikâyetlerden birisi budur. 

ikincisi, tartının mükellef aleyhinde tesbiti; 
mükellefler çuvallarını dolduruyor, itimat ettik
leri yerlerde tarttırıyor, elli kiloluk, yüz kilo
luk. Teslim zamanı ise onların tarttırdığı 50, 
100 kiloluk çuvallara hayır bu kırk kilodur bu 
şu kadardır deniyor ve fark isteniyor. 

Maruz kaldığımız ikinci şkâyet te budur. 
Sonra mükelleflerin teslim etmek istedikleri ma

lın zamanında alınmaması, geciktirilmesi şikâyetleri 
vardır, bir de Devlet hissesi alınırken bedelleri 
nin tediyesinde mükellef bazı müşkülâta mâruz 
kalıyor. Bendeniz şimdi 12 nci madde dolayısiyle 
münhasıran hem Hazinenin hukukunu ve hem 
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de mükelleflerin ." hukukunu muhafaza etmek 
üzere vilâyetlerde katî olarak karar verecek bir 
merciin ihdası lâzımgeldiği kanaatindeyim. Es
kiden tatbikatta evsaf ihtilâflarında bunlar bir 
çıkın içine konur, mühürlenir ta Ankara'ya 
gönderilirdi. Aradan aylar, yıllar geçer bura
da kalır, parasını alamaz ve bu yüzden bir çok 
şikâyetler olurdu. Şimdi bendeniz vilâyetlerde 
bu işin katı ve nihaî olarak halletmenin fayda
lı olacağı kanaatındayım. Bunun için 12 nci 
madde « tahmin komisyonu vilâyet merkezinde 
valinin veya tensip edeceği bir zâtın, kazada 
kaymakamın reisliği altında aşağıda yazılı kim
selerden teşekkül eder ;» diyor. Kanaatımca 
komisyon, merkez kazadaki, bu nihayet diğer 
kazalardan farklı olmıyan bir kazadır, burada 
valinin riyasetinde değil valinin tensip edeceği 
bir zatın, valinin riyasetinde her vilâyette def
terdar, Ziraat bankası müdürü, ticaret odası 
reisi varsa ziraat odası reisi ve çiftçilerden iki 
kişiden ibaret vilâyet tetkik ve murakabe ko
misyonu teşkil ederiz. Bu tetkik ve murakabe 
komisyonunun vazifesi şunlar olur arkadaşlar: 

1. Bu Kanunu en iyi surette tatbiki takip 
etmek ve gereken tedbirleri vakitinde almak; 

2. Vergisi aynen alınan mahsullerin ambar
lara teslimi sırasında vasıf, tartı, nakil ve sair 
noktalar, da Hazine ve mükellef zararına vâki 
olarak muameleleri resen veya alâkalının şikâ
yeti üzerine vukuf halinde zararı derhal orta
dan kaldıracak nihaî ve katî kararı almak ve 
bu kararın tatbikini.temin etmek; 

3. Vergi olarak aynen alınan mahsulün 
muayyen, merkezlere zamanında nakliyle en iyi bir 
şekilde muhafazasını temin edecek tedbir al
mak. Bu benim tesbit etmiş olduğum komisyon-
na şu ve bu zat ilâve edilebilir. Bunda ısrar 
etmiyorum. Fakat mademki 48 nci madde va
liyi ve diğer idare âmirlerini mesul tutuyoruz, 
tahminden de, vukuf heyetlerine, iyi âza. seçil-
memesinden de şen mesulsün diyoruz. Şu hal
de valiye vereceğimiz vazifede bir yardımcı tes
bit etmemiz ve vazifenin hududunu çizmemiz 

. lâzımdır. 
Böyle katî ve nihaî bir merci bilhassa mü

kelleflerin aleyhinde vâki işlerde derhal işi ye
rinde halledecektir. Bu teşekkülün ikamesin
de fayda ummaktayım. 12 nci maddeden ev
vel bu hususta müstakil bir madde konulması
nı teklif ediyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Valinin bu
radaki vazifesi merkez kaymakamı olmadığı için 
o vazifeyi ifa etmek haysiyetiyledir. Gerçi vali 
olması sebebiyle kendisinin bir kazanın tahmin 
işleriyle uğraşması doğru .o.lmıya bilir. Ancak 
orada merkez kazasında kendisi diğer vazifeleri 
şıhsen ifa etmekte bulunduğu için valiye 12 nci ' 
madde ile bir hakkı hiyar verilmiş, dilerse kendisi 
yapar, dilerse tensip edeceği zata yaptırır. Yal
nız şurası anlaşılmak gerektirki vali, bu zatı tav

zif ettikten sonra artık bir gün çekip ertesi' gün 
yerine geçmek gibi bir vaziyet olmamalıdır. 
Şahsi kanaatimi arzediyorum. O zat o.işte ihtisas 
kesbetmis ve bu vazifeyle alâkalanmış olmalıdır. 
Bu böyledir. Binaenaleyh valinin buradaki vazifesi 
merkez kavmakamı olmak haysiyetiyledir. Fakat 
valinin asıl vazifesi bütün teşkilâtı harekete ge
tirmek için kendisinin mesuliyeti olduğuna dair 
aşağıda ana bir madde vardır. Şimdi sayın ar-
kadasnmızın yürüttüğü mütalâalar düşünülürse 
yani böyle vilâyette valinin doğrudan doğruya 
şahsi mesuliyetinde bulunmuş olan bütün bu ci
hazı ayrıca tetkik heyetiyle tetkik ve murakabe 
heyeti diye bir heyetle destekleme maslahatın 
lehine mi aleyhine midirt Bunu şahsan bende
niz kestiremiyorum. Valiyi böyle bir kadro ile 
kadrolandırmak ve olsa olsa istişarî bir kıymet 
olabilir. Yoksa valinin ve tahmin komisyonunun bu 
isleri tertiplemek hususunda asıl âmil vaziyeti
ni sarsmak gibi bir şey olabilir. Mamafih bu
nun veri burası olmamak lâzımdır. Yine malû
mu âlileri bu tertip beyanlar almıyor. 

İkincisi, katî beyannameye geleceğim. Şimdi 
burada tahmin komisyonu kuruluyor. Tahmin 
komisyonu kurulduktan sonra önün vazifesinden 
bahsediliyor. Binaenaleyh teftiş murakabe orga
nının evvelâ faaliyete gelen cihazları tebarüz et
tirildikten sonra ayrıca beyanı daha mantıki ve 
verinde olur. Binaenaleyh bu husustaki muza-. 
kerenin burada değil,, valinin mesuliyetine mü
teallik olan maddede cereyan etmesi daha 
münasip olur. zannmdayım. 

S. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Efendim, 
Feridun Fikri Düşünsel arkadaşnmızın müta
lâalarını dikkatle takip ettim. Fakat ben vali
nin 48 nci madde ile omuzuna yüklenen mesuli
yet maddesinin ortadan kalkmasını teklif etmi
yorum. Bu başlı başına valinin ayrı bir vazi
fesidir. Biuna hiç dokunmuyorum. Ben diyo
rum ki, valinin eline ayrıca murakabe, teftiş 
ve itiraz ve şikâyetleri yerinde ve nihai olarak 
halledecek bir imkân verelim. Eğer Heyeti Âliye 
bu gibi şikâyetleri yani mükellefin aleyhine va
sıf tesbitinden dolayı olacak şikâyetleri tartı
dan dol avı olacak şikâyetleri, nakilden dolayı 
olacak şikâyetleri, resen valinin halledeceğine dair 
fıkra koyarsa bunu, ben daha katî bir hal tarzı ola
rak kabul, ederim. Burada valinin şahsma verilen 
mesuliyet ayrıdır. Val inin eline bir makanizma 
vermek .gerektir. Murakabe yapacak; teftiş ya
pacak makanizmamn işlemesini belki ^ validen 
bekliyoruz. Bir taraftan da kazanın işleriyle meş
gul olacaksın diyoruz. O, başlı başına bir iştir 
arkadaşlar. Tahmin komisyonu reisi sıfatiyle 
vali, kaymakam gibi köy, köy dolaşarak bu mese
leler üzerinde yakından alâkadar^ olmağa mec
burdur. Netekim geçen sene Sayın Maliye Ve
kili, idare âmirleri bu işle alâkadar olmadı ve 
bu iş iyi yürümedi diye şikâyet etmiştir, idare 
âmirlerini işin içine daha sarih olarak sokmak 
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için makanizmayı işliyecek bir duruma sokmak 
lâzımdır. Yok, şikâyetler mahkemeye gitsin, de
nilse bu da bir vasıtadır. Ben, buna hayır da 
demiyorum. Bu gibi şikâyetler mahkemeye git-

.sin derseniz gecikmemek, şartiyle iyi bir şeydir. 
Amma mükellefi hiç bir sıkıntıya duçar etmi-
yelim ve bir merci bulsun. Bunu istiyorum. Bu 
maddenin neden burada müzakere etmek lâzım 
olmadığını Feridun Fikri Düşünsel arkadaşım 
söylerse ben de fikirlerimi izah ederim. 

F. P. DÜŞÜNSEL (Bingöl) -—Efendim, bende
niz arkadaşımın mütalâasını kökünden bertaraf 
eden bir noktai nazar ve bir mütalâa yürütmüş de
ğilim. Mütalâamın en kuvvetli kısmı şudur: Biz bu
rada tarha doğru gidiyoruz. Komisyon teşkil ettik. 
Yürütelim bakalım vergi tarhedilsin, ondan sonra 
bir bozukluk olursa itiraz ve merci mahallini o 
zaman münakaşa ederiz. Evvelâ beyan yapılsın, 
vergiye sıra gelsin, tarhedilsin ondan sonra mer
ci meselesi gelir. Bunun yeri olsa olsa 48 nci 
maddedir. Son hükümlerde olan bu maddede 
.(Başta valiler olmak üzere bilûmum idare âmir
leri bu kanunla tahmin komisyonlarına ve diğer 
heyet ve memurlara verilen vazifelerin iyi bir 
tarzda yapılmasından, mahsul miktarının tah
mininden ve vergilerin tahsiline ait işlerden bi
rinci derecede mesuldürler) denilmektedir. 

Şimdi tek başına mı mesul olsun, yanında bir 
heyet mi bulunsun? Bunun tertip yerinin ne
resi olduğunu yüksek takdirinize arzederim. 
Bunun yeri • şimdi değildi, farzedin ki, kabul 
edilsin. Fakat evvelâ kural im, ondan sonra 
yürütülmesine geçelim. 

&. PEKEL (Trikad) — Sayın arkadaşlar; . 
Şükrü Bey arkadaşımızın ortaya koyduğu mev 
sele hakikaten üzerinde durulmağa lâyik bir 
meseledir. îdare teşkilâtımızın bir noksanından 
doğan bu mesele yani merkez kaymakamlığının 
noksanlığından doğan bir meseledir. Bugün ken
disinden çok şeyler beklediğimiz bu kanunu daha 
verimli bir sahaya getirmek için üzerinde duru
labilir. Bu teklifleri bu şekilde, veya daha ma-' ı 
kul bir şekilde kabul etsek daha faydalı olaca
ğına kaniim. Şimdi merkez kaymakamlığı teş
kilâtını bazı vekâletler yapmışlardır. Bu me-
yanda Maliyenin de merkez kaymakamlığı teşki
lâtı mevcut olduğu halde bu madde o nazarı 
dikkate alınarak yapılmamıştır. Diyoruz ki, 
talimin komisyonu vilâyet merkezinde valinin 
veya tensip edeceği bir zatın... Şimdi bunu 
okursanız adeta bütün vilâyete şamil bir tahmin 
komisyonu* insanın hatırına geliyor. Fakat altına 
geçtik mi kazada kaymakamın reisliği altında 
aşağıda yazılı kimselerden teşekkül eder diyoruz. 
Bu da derhal merkezi vilâyette kurulacak olan 
tahminkomisyonunun merkez kazasına ait bir 
komisyon olaöağı manasını çıkarıyoruz. Böyle 
olunca kimlerden teşekkül ed.ecek bu komisyon? 
Kazalarda kaymakamın riyasetinde, ondan son
ra mahallin en büyük mal memuru falan. Şimdi I 

arkadaşlar, vilâyet merkezinde kurulacak olan 
komisyonda mahallin en büyük mal memuru def
terdardır. Fakat arkadaşlar defterdar merkez 
kazasının mal memuru değildir. Defterdar bü
tün vilâyete şamil bir murakabeyi yapar ve 
yapmalıdır. Bu iş ki mühimdir. Bu mühim olan 
iste defterdarı serbest bırakmalı ki, bütün vilâ
yete şamil murakabe ve diğer vazifelerini yapa
bilsin. Vali keza. Asla merkez kazası kaymaka
mı gibi değil. Merkez kazasiyle sadece meşgul 
oynasın. Şu halde valinin yerine valinin tensip 
edeceei bir zat riyaset etmek üzere diyelim. Bu 
var zaten. Fakat buna mukabil şuhu çıkaralım. 
«Tahmin komisyonu valinin veya» bunu çıkara
lım. «Valinin tensip edeceği» diyelim. Ve yine • 
mahallin en büyük mal memuru değil merkez 
kazası malmüdürü diyelim. Bunu yapalım. On
dan sonra Şükrü Sökmensüer arkada«îimızm 

. bahsettiği vilâyete şamil bir murakabe komis
yonu yapmakta hakikaten ben de fayda görürüm. 
Oelecek son şikâyetler de oraya gelsin. Amma 
48 nci maddede valiye bazı şeyler veriyoruz. 
Onlar vazıh değildir. Diyeceksiniz ki, valinin 
yanı başında böyle bir komisyon yaparsak bu ko
misyon ne olacak? Şükrü Sökmensüer'in say
dığı vazifeler yerindedir. Bunlar esasen valinin 
ve defterdarın vazifeleridir, arkadaşlar mesu
liyetti isleri bir heyete ve komisyona vermek
ten ise bunun fertlere verilmesinde o idare hesa
bına daima fayda vardır. Amma her halde bu 
komisyondan valiyi ve defterdarı çıkaralım. 

48 nci maddede lüzum görülürse Şükrü Be
yin mevzuubahsettiği noktai nazarı münakaş et
mek te fayda görürüm. 

REtS — Sinasi Devrin. 
G. PEKEL (Tokada —- Daha evvel şunu ar-

zedevim. Şükrü Sökmensüer'in teklifi tamamen 
avrı bir tekliftir. Biz şimdi maddeyi müzakere 
edivoruz. Teklif hakkında Encümen nerede 
müzakeresini, vereceği izah ile bildirirse orada 
müzakere ederiz. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRlN (Zon
guldak) — Muhterem Reisimizin de işaret bu
yurdukları veçhile bu madde ile teklifin alâkası 
yoktur. Esasen Sayın Feridun Düşünsel de bu 
ciheti izah buyurdular. Bendeniz Sayın Reisi
mizin işaretlerinden mülhem olarak bu teklifin 
en ziyade 48 nci madde ile alâkalı olduğunu En
cümen namına müsaadelerini rica ediyorum. 

Esasen arkadaşımız da muvafakat buyuru-
yorlari 

Sayın Pekel arkadaşımız iki noktaya temas 
buyurdular. Birinci nokta valinin riyaset et
memesi meselesidir. Hakikaten bazı vilâyetler
de, valinin meşguliyeti çok olan yerlerde kendi 
namına bir zatı komisyona reis göndermesi esası 
maddede vardır. Bu itibarla vali fiilen riyaset 
etmiyebilir. Vazifesi müsait değil ise ayrı bir 
zatı tavzif eder. .Fakat birinci derecede mesul 
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ler, tarzında tadilini teklif ederim. 

Kocaeli 
Sedat Pek 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN 
(Zonguldak) — Efendim, tavzih buyursunlar 
bir ilâve midir? 

S, PEK (Kocaefi) — İlâvedir, « huzurunda» 
.,ke}imesiyle « yemin » kelimesi arasına sıkışacak 
ve parantez içinde olacak? 

^N. H. ONAT (Konya) — Yemin ederim ye
rine « andiçerim » desek daha iyi olur. (Doğ
ru sesleri). 

S. PEK (Kocaeli) — Efendim, filhakika 
(and) kelin-esi yemin kelimesinden daha gü
zeldir, Türkçedir. Ben yemin edecek olsam 
belki « and » i tercih ederim. Fakat ehlivukuf 
diye seçeceğimiz zevat arasında . Türkçe keli-, 
meyi şunu, bunu bilmeyenler' vardır. Fakat 
yemin mutalaka kulağındadır. Ben öyle şeyler 
biliyorum ki, hâkim yemin ede.7 misin dedi, 
ben de ederim dedim, dışarı, çıkınca .ne .yap
tın diyorum, ederim dedim" etmed'm ki ... di
yor. Onun için yeminle and arasındaki farkı 
ayıralım. Müsaade ederseniz kalsın. Maksat, 
müessir olmaktır. 

REİS — Takriri bir daha okutuyorum. 
(Kocaeli Mebusu Sedat Pek'in teklif ettiği fıkra 

tekrar okundu) 
REÎŞ — Takriri reyinize arzediyorum. Na

zarı itibara alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı 
itibara alınmıştır. O halde maddeyi bu son şekle 
göre okuyacağız. 

P. DALDAL (Ankara) — «Devletin ve va
tandaşın hakkını bir tutacağıma» deniyor. Hal
buki «bir tutmaktan ayrılmayacağıma» tarzında 
tadil edilse daha iyi olur. 

M. M. Ş. DEVRÎN (Zonguldak) — Efendim, 
biz de iştirak ediyoruz. Müsaade ederseniz Encü
mene alalım. Kelimeler üzerinde arkadaşlarla 
beraber ufak tefek yer değiştirmeler yaparak 
getirelim. 

S. PEK (Kocaeli) — Müsaade ederseniz nok-
tai nazarlarını burada söylesinler. Belki müdafaa 
ederim. 

REÎS — Takrir nazarı itibara alındığına gö-. 
re encümene veririz. Madde encümene verilmiş
tir. Diğer maddeye geçiyoruz. 

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 ederler. 

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. 

4.1944 C : 1 
A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Efendim, bir 

cihetin encümence tavzihini rica ediyorum. 
«Vukuf heyetleri 14 ncü maddede yazılı 

zamanlarda tahmin komisyonunca kendilerine 
tertip edilen birliklere gidip istihsal yerlerini do
laşarak her birliğin fiilen elde edebileceği mah
sullerin miktarını tahmin ederler. 

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.» 

Yazılıdır. Bu vukuf heyetleri gidip her fer
din yerini ayrı ayrı tevsik edecekler midir? Mah
sul beyannamelerinde itiraz vâki olan, heyeti 
ihtiyariyesinin takdir edecekleri miktarı beğen-
miyen insanların, mükelleflerin mahsulâtını tet
kik ve karara bağlıyacaklar mıdır? Tahmin hey
etlerine verecekleri rapor bir cetvel halinde bu 
birlik heyeti umumiyesinin mükellefiyeti umumi-
yesini tâyin ederken bu umumî mükellefiyetler 
içinde hususi mükellefiyetler de ayrı ayrı göste
rilecek midir? Yoksa sadece şu birliğin mahsulü 
bundan ibarettir mi diyeceklerdir? Lütfen bun
ları izah buyursunlar. Ondan sonra mâruzâtta 
bulunacağım. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, 17 nci maddede «Vukuf 
heyetleri 14 ncü maddede yazılı zamanlarda tah
min komisyonunca kendilerine "tertip edilen bir
liklere gidip istihsal yerlerini dolaşarak her bir
liğin fiilen elde edebileceği mahsullerin mikta
rını tahmin ederler denilmektedir.» Binaenaleyh 
her mükellefin elde edeceği miktarı tahmin et
mez. Köyde, çiftlikte veyahut kasabada yekûn 
itibariyle alınabilecek mahsulün miktarını umumî 
bir şekilde tâyin eder. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Birlik mahsul 
beyannameleri verilirken heyeti ihtiyariye ve
yahut mahalle mümessilleri bir cetvel tanzim ede
cekler, şu mükellef şunu verecek, bu mükellef 
bunu verecek diye umumî birliğin mükellefiyetine 
ait bir cetvel verecekler. Bunlar içerisinde fa
raza bin ton mahsulü olan bir birlik tasavvur 
edelim. 300 tonuna ait mükelleflerin itiraz et
tiğini kabul edersek bu mükellefin itirazlarını 
kim tetkik edecektir, ve ne zaman ve ne suretle 
tetkik edecektir. Bu cihetin tebarüzü lâzımdır. 
Hakem heyetlerine bırakılıyor ve bir vukuf heyeti 
gidip tetkik edip mütalâasını beyan etmezse o 
zaman işi ikinci yola bırakmak lâzımdır. Yani 
hakem heyetlerini bazen lüzumsuz yere birliklere 
sevketmek lâzımgeliyor. Madem ki, vukuf heyet
leri vaziyeti tetkik ediyorlar o halde itiraz etme
yenlerin üzerinde durmamalıdırlar. Fakat bizzat 
bu beyannamelerde mükellefe tahmil edilen ve 
mükellefin itiraz ettiği hususatı tetkik etmesi 
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Babaca, mâruzâtım yoktur, takdir Yüksek He
yetiniz^ aito--,(Reye, re,ye sesleri), 

t M. UGU$ (Sivas) — Efendim, bu imza 
mşgele,si bu kadar mühim bir mesele değildir. 
(Allak razi olgun şeşleri). Hükümet uzun za-
mandanberi ağnam usulünde bunu. tatbik edi
yor. Ağnamda şöyledir : Heyet bir yere top
lanır, Ahmedi çağırır, kaç koyunun, kaç ke
çin ,var d^ye sorar. O da söyler, böylaae ilahe
si alınarak yazılır, altına da möferârû varsa müç 
hiirü,,, yoksa parmağı basılır. Neden inkâr 
edecektir, arzedeyim, * tek bir adamın huzurun
da bunun ifadesi alınmıyor ki inkâr etsin, top
lu halde ihtiyar heyetinin önünde ifadesi,alını
yor. Neyi .buruyoruz da, yok makine istermiş, 
yok. .bilmem, ne istermiş. (Bravo sesleri), 

, R3?İS — Başka söz istiyen yoka**, takrirleri 
okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen , arzeylediğim sebeplerden dolayı 

Toprak Majisulleri Kanununun 15, BCJ madde
sinin C fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini te&lıf ederim: 

C),, Çiftliklerde, çiftliğin bağlı olduğu veya 
arazisinin en yakın bulunduğu, birlik heyeti. 

Balıkesir Mebusu 
Y. S. Uzay 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeplerden dolayı 15 nci mad

decin sbnundâ-ki cümle kaldırılarak yerine aşa
ğıdaki cümlenin konulmasını teklif ederim: 

Konulacak cümle: 
(îki nüsha, yapılacak olan beyannamelerden 

biri-birlik mümessili tarafından makbuz mu--
katodlmde tahmin komisyonuna verilir, diğer 
nüshası bu heyet tarafından hıfzedilir.) 

Balrkesir Mebusu 
Y. S. Uzay 

REtŞ — Birinci takriri reye arzetmek üzere 
tekrar okutuyorum. 

(Yahya Sezai Uzay'in birinci takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim, takriri yüksek reyinize 
arzediyorum. Isfazarı itibare alanlar. Almiyan-
lar. Takriri nazarı itibare aİıhmamıştır. 

İkinci takriri reye arzetmek üzere tekrar 
okutuyorum. 

(Yahya Sezai Uzay'in ikinci takriri tekrar 
ökü'ndij..,) 

, (RÜ8.-r- Takriri yüksek reyinize. arzediyo-
runV- Nazarı itibare alanlar. Almıyanlar... 
Takdir,nazarı,itibare, alınmamıştır.. 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Yal
nız (̂ mza ye) yerine (imza veya) olacaktır., Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
olunmuştur. 

i . <- „ 

MADDE 16. —• Her kazada üeer kişiden mü

rekkep lüzumu kadar vukitf h'eyetî kurulur. 
Vukuf heyetinin azaları biri memur ikisi ziraat 
erbabından .olarak tahmin komisyonunun teklifi 
ü&erine mahallin en büyük. mülkiye âmiri t$ra-
fînâ#n .tayin olunur.^ Ziraat.erbabının;.jş sahibi 
ye umûmun güvenini kazanmış olanlar arasın
dan seçilmesi şarttır. , .. * „ , 

, , f f iş^^BpiMiı^t fl^temr^M^İe^rürkfin 
doğruluktan ayrılmıyaçakîarina dair "tahmin 
komisyonu huzurunda yemin ederler. 

_ S..frfefc (Ködaeli) — Efendim, bu madde ile 
vıikuf ehli vazife görürken dâgradöktan ayrıl
mıyaçakîarina dair Takmm komisyonu önünde 
yemine i^bi .tubab&ar^ 3£«mm-eâecekier Am-
j ^ ^ ş ^ ^ y j ^ e l d e r ? Malûmu âliniz bizde biri 
hu^uk «sulu muhakemeleri kanununda ve di
ğeri de Ceza usulü muhakemeleri kanununca 
olmak üzere iki şekil vardır. Hukuk usulün
de, bildiklerini doğru söylıyeceğine yemin eder-
mişin? diye hâkim sorar. Ceza usulünde ise kim
seden korkmadan çekinmeden ve bir şey sakla
madan söyliyeceğine ye saireye yemin eder-
misın? diye sorulur. Hukuk usulü muhakeme^ 
lerinde, Allahım ve namusum ürerine yemin 
ederini denir. Binaenaleyh, yemin şekilleri bun
lardır. Amma her ikisi de buraya uyma$aftÖâ-
d;r, j Bildiklerimi kimseden rkQE^madan veya 
saklamadan söyliyeceğim, fmradaki yemini te-
minfetmez. Şu haİde yemin şekli bulmak lâ-
zım^br^ Çünkü Ankara'daki başka türlüm Kon
ya fijakı başjta türlüt yemin edecektir. Yenlinin 
metni de mutlaka kânunda olmalıdır. Nitekim 
Hukuk ve, Ceza muhakemeleri usulünde ve bi
zim yeminimizde de Teşkilâtı Esasiyede mev
cuttur. §u itibarla^ bendeniz bir yemin şekÜ 
teklif ediyorum. Kabulünü rica ederim. Mü
saadenizle yeminin metnini okuyorum, 

« Bana verilen bu vazifeyi görürken doğru
luktan .ayrılmıyacağıma, hatıra ve günüle ba"k-
mryacağıma, Devletin ve yatandasın hakkını 
h r̂ tutarak, koruyacağıma allahım, namusum ve 
vİGdaniM.: üzerine yemin ediyorum ». 

4G^e] şe^fe|ri)v' . 
î. EKER (Çorum) — « Namusum üzerine i 

dei^^^ l idfe w , •>,, «,^44 
^|#1İ&&KAT Ea. 1C M, Ş. DETBİN 

(Zonguldak) — Bunu Yüksek JJeyetin takdirir 
ne bırakıyorum. Encümenin ayrıca bir mütalâ-
asi foktur, • ' • • ' • - . 

KfiîS — Takriri okutuyorum; 
Yüksek Reisliğe 

Toprak mahsulleri Verğifci kanununun 1̂6 
nci maddesinin son ftkrasmın son satırındaki 
« hu&üründa » kelimesinden sonrasının •« bana 
verilen bu vazifeyi görürken doğruluktun ay
rılmayacağıma, hatıra ve &önule b'âkmîyaea'ğı-
mâ", Devlet vfe v&t'tfndftşm hakkını bir tutarak 
koruyacağıma AUafiım, namusum ve vicdanîm 
üzerine yemin ediyorum » şeklinde yfentin edet-
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nlmjş ise onu köylüye tebliğ e.de,eek. Köylü 
ka&ui edgjjse ye»i bir eetysl yapunak zaruretinde 
ikajj^eaktır. ^üşh/jiarın iki oh^ıaşj^da Mç bir 
mÜmâ f4k, ancak fayda var. Çü>ku sonra
dan t^zioî >çlexîefeleri üste evvelkine de uyjaıya-
'Bjjgr. Üa^dir Tükgek JBfeyetiudir. 

v A . , | r ; p i a JTO |6 ,(&*»?) — Halil ;»Cente§e 
ar|a4a§nnKin Jıa£aUrı var. Bazı kazalarda be
lediye meclislerinde âza arasında ziraajtten an
lıydı liç kişi bulunmayabilir. Fakat -bunım ,dx&a-
İİdap. âlmmajsı da bira? külfetli olabilir. Beledi-
^Pİ^ff1 %W &%Jden mürekkep ise o kadar da 
yedek âza vardır. Bunlar da milletin rey'i intiha-
biyle seçilmişlerdir. Belediye meclisi azaların
dan üç kişi yoksa yedek azaları arasjndau ilti
hap edilmek kaydını koyarsak yeni -bir intihap 
yolıpıa giden bir şekli" haîTnftuumus. olur. 

Ş. i ş t e ş e ( t p ^ ) — Ben de >una iştirak 
ejderim, yedek âza arasından,seçilirse olur. 

K. $$#£$$ <XTrfa) — Şükrü Sokmeusüer 
arkadaşımız, oh beşinci maddenin mükellefler
den, tef biri beyannamenin kendisine'ait lûsmınm 
hizasına imza ve işaretini kpyar, ibaresine itiraz 
e&n|ş ye Mazbata Muharriri .Şînasi Devrin arka-
kajJ4şımız da bu itiraza cevap vermiştir. Yalnız 
bu'ıinza ve işaretini kelimeleri . . . 

)ŞC ÎMg T - imza veya işaretini. 
J t BJ5ÇP35R (PevMĞb) — Evet, ilâve imza 

y ^ a ^aratirii sekimde olsa da jserek usul ka-
,»^nl^nnuz^a, ^gere}* Borçlar Kanunu gibi jesas 
kanunumuz' n^ulıürle muamele yapılmasını tak
yit etmiştir. Borçlar Kanununda bir aHi .tevsik 
!<$n jjp/lmza veya el ile yapılmış bir işaretin 
îstintal edileceği yazılıdır. Buradaki'işaret ceza 
İşlerinde olduğu gibi parmak işareti mânasını 
tazammun etmez. 

parmak işareti malûmu âlileri olduğu üzere bir 
suçun iklenni'imlmak vçya .suçlujnı tesbft etniök 
icîn .kullahjjır. daktiloskopi ileninin mevzuuna 
göçe' 't>îr''işarettir." .Burmak bastırmanpı 'muay- I 
ysp. iisull^rrvardırtîd,1 !^kn$n''S§er'arkadaşı-
mızbuTİjı pekâlâ ^iMrlçr. Ştasdediîen ışajfeffyı 
d'e^ndîr. TJsul kânununun' b'îr maddesinde, cüz
danla muamele yapmayı îtjyât edinmiş olan 
inüesses^eîşrde' mühür' .istimal olunacağından 
bahsölunmaktadir.' Kanun bütün kapila-rı kapa
mış değildir. imza atmağa muktedir" olmadan 
kimselerin "e|iyle yakılmış isarçfterjmn v'ûsftlen 
tâş̂ Eik ediîpesi Jâ'zımdjr. ,Ancak yâ' altmei maü-
eTede^olduğû gibi yâlriiz imzâ'kelimesiyje ik'tiîa 
ederiz. Yahut bu madde 8e Î5 hci 'madd^e 
ve^kaza vagona muktedir d^ lse el ile yalıtmış 
W «şulen tasdik edilmiş HT İşaret koyar) iba
resini l#&ve etmemiz Mfeıniidır. Her türlü yaa-
Hştofa' ve-kanlına'aykmîi|â mâm olmak İçin 
l$tma kaydettim." Atfımı îiea ederim. 
' "Ş . SÖKMENSÜBB (Erzincan) - Kâzım 

BerSer Arkadasınız 7 Bu >SSkza ve işaret •' mese
lesini izah'büyiûMular. Ben bu noktai nazara 

muhalif değilim. Ancak şu noktayı izah etmek 
isterim: 'işareti tavzih ederken el ile yapılmış 
bir işaret diye tarif ettiler. Güzel. Bu el"îie 'ya
pılan işareti kimisi bîr daire ile yapar, kimisi 
yedi sekiz hasan paşa gibi bir şey uydurur, bâ
zısı da imza atar. Hiç imza atamayan ne ya
pacaktır? Bunun izahını rica ediyorum. 

JVTOVAKJCAT fen. M. $L. & DEVEtp {Zon-
guîdak)""— Efendim,1 müsaade''Vuyû¥urg%tfiz 
Muvakkat Encümen Kâzım Berker aTkadkşımızm 
izahlarıha i$tirâk etmemektedir. Sa*yın'Kâbını 
Berker 'Arkadaşımız Hukuk' usulü"muhâkeffiele-
rindeki hükümlerden bahsettiler. Bu tamamen 
böyledir. "Kısmen ceza usulü muhakemelerine alt 
us ı̂lü de izah ettiler ki, encümenin buna itirazı 
yoktur. Encümen en geniş mikyasta kolaylık 
yapmağı istilzam etmiş bu bakımdan hnzâ' işaret 
cümlesini kullanmıştır. İşaret, Şükrü Sökmeti-
şûer arkadaşımızın da temas ettiği gibi icabın
da parmak işareti, icabında alâkalının beyanın
da bulunduğunu gösterecek her "hangi bfr işaret
tir. Bilhassa bu hususu tebarüz ettirmeği vzife 
bilirim. 'Aksi takdirde cetvel ve beyannamelerin 
tanziminde büyük'müşkülâta mâruz kalınır. 

,K. B^RJCER ^Urfa) — ^fendim, şimdi' par
mak, işareti, "el ile yapılan işaret * demektir. 
Yalnız bu tasdiksiz mi olacaktır1? 

MUVAKKAT ün. M. JK. jg. DEVB&J (Zon-
gî^fkk) — Arzettiğim gibi bu iâyihada hukuk 
usulü muhakemeleriyle mukayyet olmadık. 
Hukuk usulü muhakemelerinde bir dâvanın .hal 
ve rüyeti zımnında istinat edileeek olan ve
saik mevzuubahistir. Burada vaziyet .büsbütün 
başkadır. Bu itibarla maddenin hukuk usulü-
muhakemeleriyle alâka ve irtibatı yoktur. 

Sonra sayın arkadaşımız Yahya Uzay'in, iki 
noktaya matuf beyanları' vardır: Çiftlikler içinde 
daha müsait hükümler bulunduğunu beyan bu
yurdular. Bendeniz belki izah edememişim. 
Tekjden arzedeyim ki çiftliklerden verilen mah
sul beyannameleri diğer mahsul beyannamele
ri gibi hiç bir katî mahiyeti haiz değildir. Vu
kuf heyetlerince yapılacak tetkikat Ve" tahmi
ne yarayan diğer anasırla mukayese edildik
ten sonra katî bir neticeye varılacaktır. Köy
lerde vukuf heyetleri her mükellefin tarlasını 
ayrı ayrı dolaşacak vaziyette değildir, fakat 
çiftlik bir bütünlük arzettiği için oraya gide
cek vukuf heyeti çiftliği dolaşacaktır. Bu ci
heti bir daha tavzih etmiş oluyorum. 

ikinci suallerine gelince : itiraz vukuu ha
linde mahalline giden heyetler bu cetvelleri is
tedikleri anda alabilirler. Bu bakımdan ee%v*l-
de icardı, yoktu gibi bir münakaşa olamaz. Bil 
cetvel ihtiyaç halinde birlik mümessili v«ya 
hakem heyeti veyahut ta vukuf heyeti * gibi te
şekküllere tevdi edilerek köyfe isal edilecektir*ki 
bu takdirde ser deştikleri mahzurların^ yer »al
mamış olduğu kendiliğinden -anlâşrlmış* olur. 
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erbabı ziraatten olmasının ehemmiyeti vardır, 
Onun için ziraat erbabı tercih edilir. Fakat 
âza arasında erbabı ziraatten kimse yoksa hariç
teki erbabı ziraatten intihap edilmelidir. Bunu, 
bendeniz muamelenin selâmeti noktai nazarın
dan da muvafık buluyorum. Eğer erbabı ziraat
ten üç âza varsa mesele yoktur. Kanaatim budur. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Bendenizce bu 
madde kanunun en mühim maddesidir. Bu itibarla 
bir noktanın iyice tavazzuh etmesine lüzum görü
yorum. Bu da şudur: Bu mahsul beyannameleri 
ferdî mükellefiyetin baş unsuru olduğu için be
yanname içinde ferdi mükellefiyet yazılı olacak 
ve giden cetveller fertlere ait cetvellerle birlikte 
gidecektir. Beyannamenin içinde bu bulunacak^-
tır. Bu, en esaslı bir noktadır. Bazı arkadaş
ların tereddüt ettiğini ve yani bundan mâna çıka
bilir mi diye bir şey hatırlarına geldiğini gör
düğüm için arzediyorum. Yani bu beyanın tan
zimi, son, katî beyanların bilhassa ferdî mü
kellefiyeti teessüs ettirmek bakımından, haiz 
olduğu ehemmiyete göre, bunlar tamamen ferdî 
vaziyetlerde tahmin komisyonuna gidecektir. 

H. MENTEŞE (tamir) — Teklifim hakkın
da encümenin mütalâası nedir? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, imkân dairesinde mevcut 
teşekküllerden istifade edilmek yani halk tarafın
dan seçilmiş olan teşekküllerden istif ade etmek 
esası derpiş edilmiştir. Köyde muhtar ve ihtiyar 
meclisi azalarına, şehirde ve kasabalarda belediye 
Meclisi azalarına vazife verilmesi bu esasın tabii 
bir neticesidir. Belediye meclisi âzası içinde zi
raat erbabı varsa onlar tercih olunacaktır. Yoksa 
demek ki, o kasabanın vasfı zirai değildir. 
Geniş miktarda ziraat yapılan bir kasabada ziraat 
erbabından bir iki kişi bulunur. Maamafih bun
lar o mesaildendir ki, lehinde de aleyhinde de 
daima söz söylenebilir. Biz makanizmayı ağırlaş-
tırmamak için bu şekli tercih ettik. 

H. MENTEŞE (tzmir) — -Encümen mazbata 
Muharririnin ifadesi de benim noktai nazarımı 
teyid ediyor- Çünki esas itibariyle bu komisyo
nun erbabı ziraattan teşekkülü lüzumunu kendi
leri de kabul ediyorlar. Şimdi encümen diyorki, 
kasabalarımızda encümenler seçildiğine göre 
bunların içinde erbabı ziraat bulunacaktır. Hal
buki belediye meclisinin bünyesini hepimiz bili
riz. Üç tane erbabı ziraat te bulunmayabilir. 
Muamelenin selâmeti bakımından lâzım • olduğu
na göre, üç tane erbabı ziraat bazan bulunur, 
bazan de bulunmaz. Bulunmadığına göre, hariç
ten ziraatçı kimselerin seçilmesi lâzımdır. Bizim 
kasabalrımızm vaziyetini yakinen bilen bilir. 
Bazı kasabalarımız var ki ovaları çok geniştir, 
sahası ufaktır, halkın ekserisi de erbabı ziraattan
dır. Yine bazı kasabalarımız vardır ki, sahası 
geniş olmakla beraber halikının % 80 i ziraat! e 
iştigal etmez. Onun için encümen de esas iti
bariyle bu komisyonun erbabı ziraatten teşek

kül etmesinde mutabık olduğuna göre benim 
arzettiğim kaydın konulmasında fayda vardır. 

Muv. En. M. M. Ş. DEVRİN (Zonguldak) 
— Daha önce arzetmiştim, kasabalarda geniş mik
yasta ziraat yapılmakta ise, mefruzdur ki bele
diyelerde ziraat erbabından bir kaç kişi bulun
sun. Hattâ arkadaşlar muhakkak bulunur di
yorlar. Böyle geniş mikyasta ziraat yapılmı-
yorsa, makanizmayı ağırlaştıracak seçimler ya
pılması yeni uzuvlar ihdası büyük faydayı mu
cip değildir, maahaza biraz önce arzettiğim gi
bi, bunlar o neviden mütalâalardır ki hakikaten 
lehinde ve aleyhinde bir çok şeyler söylenebilir. 
Bendeniz takdiri tamamen heyeti eelilenize bı
rakıyorum-

Y. S. UZAY (Balıkesir) — Mazbata Muhar
riri muhterem arkadaşım mâruzâtıma cevab ve
rirken köylerin ve çiftliklerin birer birlik oldu
ğunu ve mahsul beyannamelerinin katî bir ma
hiyette olmadığını -söyliyerek buna istinaden be
yanı mütalâa buyurdular. Evet; bendeniz de 
buna istinat ederek mâruzâtta bulunmuştum. 
Köyler birer birlik olduğu gibi çiftlikler 4e 
birer birliktir. Buyurdular ki vukuf heyeti mah
sul beyannameleri üzerine köylere çiftliklere 
gidecekler tetkikat yapacaklar. Bendeniz de öy
le dedim. Köylerdeki çiftçiler, şehirlerdeki çift-
çler kendi mahsullerini beyan etmek için hiç 
bir hak sahibi olmıyorlar. Bir heyet onlarm 
mahsullerinin miktarını yazıyor, kendilerine an
cak itiraz etmek, o beyannamenin kenarına bir 
işaret yapmak kalıyor, Bu doğru değildir. 

Çiftlik sahiplerine gelince; tamamiyle 
kendisi, benim mahsulüm şu kadardir, 
buğdayım bu kadar, arpam bu kadar 
yulafım şu kadardır diyerek beyanname 
vermek hakkı tanılıyor. Artık ona itiraza bile ma
hal yoktur. Beyannamede gösterip bildiriyor. Son
ra itiraz da etmiyecek. Gerçi vukuf heyeti ve ica-
bederse tahmin komisyonu onların da vermiş ol
dukları beyannamenin doğru olup olmadığını 
tetkik edebilir. Fakal arzettiğim gibi bunun bir 
de ruhî mânası vardır. Çiftçiler, köylüler diye
cekler ki her yerde ağanm işleri kendi istedik
leri gibi oluyor. Heyetçe tetkike bile lüzum gör
meden vermiş olduğu beyannameyi kabul etti 
diyecekler. 

Hepsinin aynı şekilde yürümesinde bir mah
zur yoktur. Köylerde olduğu gibi çiftlik sahiple
rinin beyannamelerinin de salahiyetli heyetler 
tarafından verilmesi icabeder. 

Beyannamenin bir ünsha olmasında bir mah
zur yoktur, dediler. Bendeniz mahzurun oldu
ğunu tekrar etmek istiyorum. Çünkü aşağıdaki 
21, 22 nci maddelerdeki şekilde itiraz vukubul-
duğu zaman itiraz komisyonu bir köyün vermiş 
olduğu beyannamedeki mahsulün miktarı bil
farz İ0O0 kilo iken 1500 kilo gösterilmiş iken 
tahmin komisyonu tarafından 2000 kiloya çıka-
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.ramesi arasında bir fark vardır. Sebebi de şudur; 
beyan, cetvelleri mahsulün beyanına bir hazırlık 
mahiyetindedir, bu cetvellerde münderiç malû
matın doğru olup olmadığı Maliye Vekâleti ta
rafından tetkik edilecektir; ayrıca vukuf heyet
leri köylere gittikleri vakit bu beyan cetvellerin
den istifade edeceklerdir. Bu itibarla beyan- cet
vellerinin bir suretinin köylerde alıkonulması 
zaruridir. 

Mahsul beyannamelerine gelince; filhakika 
mahsul beyannamelerinin de köyde bir suretinin 
bulunmasında bazı faydalar mülâhaza edilebilir. 
Fakat kanunun umumî esasları sırasında izah 
ettiğim gibi muamelelerde basitlik iltizam edil
miştir. İmdi her köyde iki mahsul beyanııancsi 
hazırlamaktansa bir mahsul beyannamesi tanzimi 
basitliği itibariyle elbette tercihe şayandır. Acaba 
bu mahsul beyannamesinin bir nüshasının köyde 
kalması zarurimidir; değildir arkadaşlar. Oiin-
kü mahsul beyannamesi katî mükellefiyeti ifade 
etmemektedir. Katî mükellefiyet, ancak vukuf 
heyetlerinin tahmininden, itirazların tetkikından 
sonra tahmin komisyonlarınca tesbit edilecektir. 
Bu itibarla mükellef esasen beyannameye imza 
veya işaretini koymak suretiyle bu safhada ken
dine terettüp eden miktara muttali olacağı ci
hetle ayrıca suret alınmasında pek büyük bir 
fayda mülâhaza edilmiyebilir. İşi kırtasiyeciliğe 
boğmamak için köyde mutlaka bulunması zaruri 
olmıyan bu beyannamenin bir nüsha olarak tan-" 
zimi muvafık görülmüştür, takdir Yüksek Hey
etinizindir. 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Tahmin komis
yonlarının tahmin edecekleri mükellefiyet liste
sinde eşhasın isimleri birer birer mevzuubahis mi 
olacaktır, yoksa köy namına toptan mı tanzim 
edilecektir? 

Mu. E. M. M. Ş. DEVRİN (Zonguldak)— 
Tahmin komisyonlarının mükellefiyeti nasıl tes
bit edeceklerine ait bir madde vardır. Emreder
lerse orada ayrıca izahat veririm. Mamafih 
kısaca arzdeyim: Tahmin komisyonlarına gönde-
derilen beyannamelerde her mükellefin istihsal 
edeceği mahsul miktarı yazılıdır. Bir köydeki 
mükelleflerin, vereceği vergi yekûnu köye tah
sis edilecek miktarı ifade eder. Binaenaleyh 
tahmin komisyonlarınca yapılacak tetkikler so-
onunda ferdî mükellefiyetler de taayyün etmiş 
olacaktır. 

Efendim Hamdi Şarlan arkadaşımız madde
nin işleyiş tarzı hakkmda izahat emrettiler ve 
aynı zamanda bazı sualler de irat buyurdular. 

Biri vergi miktarında itiraza taallûk ediyor. 
Yani bu itiraz münhasıran miktara mı ait olacak 
yoksa diğer hususlara da taallûk edecek mi ve 
alâkalı bulunmadığı takdirde mahsul beyanna
mesi ne suretle doldurulacaktır? İtiraz yalnız 
miktara taallûk edecektir. Çünkü mahsul beyan
nameleri diğer malûmatı ihtiva etmemektedir. 

* Maddenin işleyiş tarzına gelince; mahsul 

beyannameleri hangi mercilerce tanzim edilecek
tir? Bu maddenin A, B, C fıkralarında gösteril
miştir. 

Mahsul beyennameleri: 
Şehir ve kasabalarda belediye reisi veya 

tevkil edeceği zat ve belediye encümenince be
lediye meclisi aâzaları arasmda seçilecek üç zat 
ile birlikte mümessili (Ziraat erbabı tercih olu
nur) . . 

Köylerde muhtar ve ihtiyar meclisi. 
Demek ki mahsul beyannameleri bu fıkralar

da gösterilen merciler tarafından hazırlanacak. 
Yalnız her mükellef için bunu kabul veya buna 
itiraz salâhiyeti tanınmıştır. Mükellef kabul et
tiği takdirde itiraz kaydedilmiyeoektir. Kabul 
etmezse itirazı kaydedilecektir. İmzaya gelin
ce işaret şümullüdür. Diğer kanunlarımızda ol
duğu gibi. Bazan mühür, bazan parmak izi, bazan 
işareti mahsusa. Bunu da sayın Şükrü Sökmen-
süer'e cevap olarak arzertaniş oluyorum. 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — 6 ncı mad
dede yalnız imzadan bahsediyorsunuz. 

Ş. DEVRİN (ZonguMafe) — Çünkü imza ye
rine kaim olan işaretler kanunu mahsuslarında 
gerek vergi mevzuatı bakımından gerek vüsuku 
temin edecek hususlar bellidir denmiştir. Bura
da daha vazıhtır. Eğer o maddede ilâvesini tek
lif buyurmuş olsaydılar bizim de itirazımız ol
mazdı. Lâyihanın ikinci müzakeresinde teklif 
buyururlarsa encümen de iltihak eder. 

Bir de Hamdi Şarlan arkadaşımızın, orada 
hazır bulunmıyan mükellefler hakkmda bir 
teklifi vardır ki tamamen encümenin kararma 
uygundur, biz buraya kaydetmemiştik. Tavzih 
bakımından fayda mülâhaza edilebilir. Ancak 
ifade şekli bakımından bu tashihatm yapılması 
lüzumu hâsıl olacaktır. Eğer tensip ederlerse 
bendeniz bu anda takriri alıp katî bir malûmat 
arzedecek vaziyette değilim. Alelacele bir tas
hih yapılması doğru olmaz. Ya ikinci müzekere-
şinde teklif ederler, encümen iltihak eder. Yahut 
maddenin müzakeresi tehir edilir. Maddeyi be
raberce hazırlarız (ikinci müzakeresinde sesle-
ri). 

H. MENTEŞE (İzmir) — Efendim, mahsul 
beyannamesi için belediye eııciimenleri tarafın
dan ve belediye âzası meyanından üç zat seçile
cektir. Bunların içerisinden ziraat erbabı tercih 
edilecektir. Mahsul beyannamesi her mükellefin 
borcunu tesbit ve kaydedecektir. Binaenaleyh ade
ta tahminin bir temeli oluyor. Bence, bunda 
ne kadar isabet olursa vergi muameleleri de o 
kadar kolay olur. İtirazlar azalır. Burada be
lediye meclislerinin intihabını hepimiz biliriz; 
kasaba halkından seçilir. Bunlar arasmda hiç 
erbabı ziraat olmıyabilir. Halbuki burada arzet-
tiğim gibi işin temeli olduğuna ve mükellefin 
borcunu da tahmin ve tesbit edeceğine göre, köy
lerdeki ihtiyar heyeti gibi bunların hepsinin 
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noktaların tenvirini rica ediyorum. Burada 
mükellef beyana davet ediliyor. O mah
sul devresinde yetiştireceği mahsul miktarına 
beyannameye dercediliyor. Fakat/ heyeti'ihti
yariye mükellefin vâki beyanını *' o senenin re
koltesine uygun •görmezse' kendi aralarında tev
kifi. yetadil edeceklerini zannettiyorum. Yaniköy-
^SİO'bin 'kilo 'fındıktesbit' 'ettiren -mükeîbefîerin 
bu beyanları köyün hakikî miktarına tevafuk 
etmiyorsa yani buradan 15 bin'kilö mahsûl'tah
min edilirse beyannamenin, ihtiyar heyetince bu 
suretle .hazırlanacağı kanaatini vermektedir. 
J^addeyi anhyamadığmv için arzediyorum. Mü-
kellejierin bu a k t a r ı 15 hin kiloya iblâğ et
meleri icabedecektir. Her halde bu izah etti-

fitea. şekildedir ki, mükellef kendisine ait olan 
eyaımameyi yanında imza edecek ve itirazla

rını da orada kaydedecektir, imza edecek ve 
itirazlarını da orada kaydedecektir, amma, iti
razlar münhasıran mik;tara taallûk etmiyebilİT. 
bulundukları yer ve .kullandıkları vasıta da 
olabilir. Fakat' bunun miktara şâmil olacakını 
istidlal ediyorum.'Bir bunun tavzihini irca ede-

İkincisi; 6 ncı maddede de arzetmiştim. Mu- * 
bitin hususiyetlerini nazarr dikkate alarak ar
t ı y o r u m , mükelleflerin beyanın hangi günler
de yapılacağı ve hangi günlerde davet edilecek
lerini belki bjlmiyebilirler ve mazeret sebebiy
le gelmiyebilirler. Gelmiyen ve beyanda bulun
mayan ,bir mükellefin beyan defterinde kendi
sine 'mahsus olan hanenin açık kalacağı anla
şılıyor' ki, o â<j}k haneyi doldurup komisyona 
göndermek iktiza eder. Bunu da yapacak olan 
p$ıyar heyetidir. Bu sarahati maddede şör-
mea^gim'îçih « varsa itirazını kaydeder » -fık
rasından sonra mazeret sebebiyle gelmiyenlerin 
mahsul miktarı ihtiyar heyetince âdilâne beya
na kaydolunur gibi bir fıkranın ilâvesiyle tat
bikat bakımından bir noksanın tamamlânaca-
f̂ ınî ifade eder zannediyorum, ihtiyar heyeti 

eyana gelen mükelleflerin beyanının kayit ve 
teitkik ettikten sonra birliğin mahsul rekoltesi
ne göre ona bir miktar ilâvesini arzu ederse 
ve o da ihtiyar .heyeti huzurunda her halde bir 
müzakere' neticesinde tesbit edilirse bu fazla
lık hangi sebepler tahtında ise beyanda teşrih 
olunması ve mucip Sebebe istidettirîlmesi daha 
âkilâne ve daha âdilâne olur. Bu maruzatım 
dairesinde malûmat lütfetmelerini rica ederim. 
Şu ' arze'ttiğim fıkrayı da kendilerine takdim 
ediyorum. 

Ş. .ftöKME^SÜER (Erzincan) — Altıncı 
maddede ve -bü 15 hei madde mükellefleri be
yanları hizasına imza veya işaret koymaya 
emebur'ediyor. Altıncı maddede yalnız imza
ya mecbur ediyor, işaret yoktur. Bir defa bu 
madde geçildi, arkadaşlarıma o vakit arzetmeyi 
unuttum. Memlekette 2,5 milyon işletme vardır. 

Bu işletmelerin hepsinin imza atabileceğini ka
bul etmek doğru değildir. İmza* ve işaretten 
maada bizim köylünün kullandığı bir de mü
hür vardır. Mühür kelimesi niçin konulmamış-" 
tır. Bunun tavzihini rica ediyorum. 

ikincisi işaretten maksat nedir ? Eğer işaret
ten maksat parmağını mührünü bastırmamaksa 
münhasıran bu parmak izi olmadıkça hiç bir 
hukukî kıymeti yoktur. O adam derse ki bu 
işareti ben koymadım, parmak izi olmadıkça 
bunu ispat etini ye imkân yoktur. O hâlde bu 
işaret nedir? Bunun izahını rica ederim. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, bu 
maddenin (A) fıkrasının sonunda (Ziraat erba
bı tercih olunur) diyor. . Bu' birlik mümössili 
için'midir, yoksa belediye reisi veya- tevkil 
edeceği zat veyahut belediye meclisi azaları 
arasından seçilecek 3 zata mı aittir?. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Zonguldak) -*— Belediye meclisi azaları 'ara
sından seçilecek üç zata aittir. 

A. NACt DEMÎRAĞ {Devamla — Bu bir
lik mütofessilme ait olduğu gibi görünüyor. Bi
naenaleyh, müsaade ederseniz belediye encüme
ni azalarından ve tercihan ziraat erbabından 
seçilecek üç zat diye bir kayit koyarsak daha 
sarih olur. 

Mu. E. M. M. Ş. DEVRİN (Zonguldak) — 
Efefidim, madde hakkında soz alan arkadaşları-
mrzdan muhterem Yahya Sezai Uzay iki noktaya 
lemas buyui'dıılar: (C) fıkrasındaki çiftlik mü-
ıapssili tarafından beyanname verilmesinin diğer 
mükelleflerle bir fark arzedeceğini ve bü farkın 
izalesinin muvafık o^cagmı mütaleaten dermeyan 
ettiler. Mahsul beyannamesi ne köydeki mükel
lefler için ve ne de çiftlik sahipleri için kâtı bir 
mahiyeti haiz değildir. Çiftlik sahibi ve birlik 
tarafından verilecek olan bu beyannameler mü
teaddit kontrollara tabidir. Vukuf heyetleri her 
köye gittiği vakit tahmin yapacak ve tahminin 
mahsul beyannamesindeki miktara tevafuk et-
nVemesi;halmde"21 ve 22, nci maddeler tatbik olu
nacaktır. Tahmin komisyonlar*'köylere "gittiği 
gİM çîftlikyre de gidecektir. Aneakvuliuf heyet
leri köylerde her mükellefin sâhasıhi dölaşâeak 
imkân-ve zamana'malik değildir. Bunun nç% 
mahsul beyannamesinin miktar :ve ; heyet tara
fından tasdikında fayda görülmüştür.. Hal
buki her çiftlik bir birlik olduğuna ! göre 
bıi çiftliğe gidecek heyet çiftliği tamamen 
dolaşarak katî ve sarih bir mal&mata sahip 
olacaktır. Bu itibarla zahiren bir fark görülü
yorsa da hakikati halde [ gerek beyanın kıymeti 
ve gerekse kontrol itibariyle bir ayrılık yoktur. 

ikinci mülâhazaları; mahöul "beyannameleri 
bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. 'Halbuki be
yan cetveli bundan daha az felıemmiyeti haiẑ  ol
duğu halde iki - rfüsha almmaktadiri Bunun da 
iki nüsha olînası daha muvafık olacağı merkezin
dedir. Hakikaten beyan cetveli ile mahsul beyan-
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HADDE15, -rr Mahsul beyannameleri: 
A; Şehir ve. kasabalarda belediye reisi veya 

tevkil edeceği zat ve belediye encümenince beler 
diye meclisi azaları arasından sekilecek üç zat ile 
birlik mümessili (Ziraat erbabı tercih olunur); 

B) Köylerde muhtar ve ihtiyar meclisi; 
O) ÇiftlikleMe birliğin mümessili; 
Tarafından hazırlanır. 
Beyannamelere her mükellefin elde edeceği 

miktar dereolunarak yekûn itibariyle birliğin 
mahsul miktarı tesbit olunur. 

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

Mahsul beyannameleri birlik mümessilleri ta-r 
rafmdjan tahmin komisyonuna makbuz muka
bilinde tevdi olunur. 

REÎŞ pjs MŞtalâa yar; mı ? 
YJ.'r|t İİZİY, Balıkesir) — Arkadaşlar, bu 

maddede bendeniz bir müsavatsızlık, bir de 
e^^.^prijyorum. Şejur ve kasabalarda bulu
n a ^ çiftçilerin mahsullerini belediye reisinin 
riy^eti^de, beş azadan mürekkep bir komis
yon. tahinin, edecek. Miktarını onlar bildirecek-
tij., Köylerde de juuhtar ve ihtiyar heyetlerin
den mürekkep yine bir heyet, her çiftçinin ne 
kadar mahsul elde edebileceğini onlar bildire
cektir^ Çiftliğe gelince, çiftliğin sahibi bildi? 
recektir. ^âkıa çiftlik sahibi demiyor.. Fakat 
çiftliği, yukarıda 6 ncı maddede bir, birlik eli-
ti3t.„ Bulada da., birliğin mümessili diyor. Bir
liğin,- mümessili ya çiftlik sahibidir, yahut 
adamıdır veya ortakçisıdir., JCend|şi meşgul ise 
adamını yeyat ortağını, gönderecektir, doğrudan 
doğruya çiftliğin sahjjbi demek olacaktır bu. 
Şehir Ve kasabalar, köylerde bulanan ye arazi
sinin heyeti mecmuasına çiftlik ıtlak edilmiyen 
000.^500 dönüm arazi sahibinin mahsulünün 
miktarını bir heyetin bildirmesine * lüzum gö
rüldüğüne görer müsavatı temin.etmiş olmak 
için çiftliklerde de böyle olmalıdır.' Yoksa, 
ben he$ çiftçinin, evvelki maddede olduğu gi
bi, ben şu kadar mahsul alacağım, şu kadar 
buğday, şu kadar arpa alacağım, şu kadar 
dönüm ektim, şu sapanı kullandım .diye verile
cek beyannameyi .kendisinin vermesi gibi mah
sul beyannamesinde müstahsilin vermesini ka
bul, ederim, . O zaman çjftl^k sahipleri â§ .ken
dilerivermeli-i Mademki heyet tarafından ve
rilmesinde muhterem Encümen bir fayda mü
lâhaza- etmiştir., O halde çiftliklerde mahsulü
nün miktarının bildirilmesinin yalnız çiftlik sa
hiplerinin bırakılması müsavatsızlık ve dediko
duyu mucip olacaktır, . hemb de doğru olmaz. 
Bunumu için çiftliğin mahsul miktarını da o 
çiftliğin tabi olduğu köyün .̂ birliği bildirsin. 
Tafe&t>ir,gj£tUk ya bir.köyün hududu içinde-
dir^veyahntjL da bilmiyorum belki pek. .uzakta 
müstakil çiftlikler de vardır. O zaman da o | 

çiftlik hangi birliğeı yakın isç, arapsi fii*ig|i: 
birliğin arazime mültesik ise # birliğin b e y Â 
tarafında»»bildirilmesi f daha- doğru olur.- Bil
miyorum Encümen arkadaşlarımız bunda Mr 
mahzur görürler mi? Benoeaiz fayda mtöaSâ* 
za ettiğim için arzettim. Gördüğüm müsavat
sızlık budur. 

Bir de noksan vardır. Bû maddeijin son 
fıkrasında; mahsul beyannameleri birlik" mu-, 
messilleri tarafımdan tahmin kömis^öiiui|a 
makbuz mukaİrilİnde tevdi ojunur, divnr ve 
madde bitiyor. Bttriu, bı^t mahsul ^e^a)jmpe^ 
lerinî birlik götürüp komisyona/ veitfKmİ fen
di elinde bir şey, kalmıyâcaktır. Halbuki ştfcı-
ractan jbürilar lâzım olacaktır. İhtimal îcornîs-
yon bu beyânnameleri aynen kabul edecektir. 
O vakit aynen' kabul, ettiği ha^de , bi% fe^âs 
üzerine olacaktır, çünkü, bu majhşul beya|i.na!mQ-
leri her ferdan mahsulünü gösterir^ îMBİ-pfc 
misyon vereceği kararcla her ferdisi m^ep<e£bî 
yetini takdir edeeek defidir, feçyün Ijçeyeti 
mecmuası £u- kadar biri kile, borçludur diye kav
rar verecektir. Sonra her ımikelleîi^;jıer çjtftr-
çinin ne kadar borçlu olduğunu îe^en fçl*da 
yazmak lâzımgeleeektirki bu beyanname ö za
man lâzım--olacaktır.-Bele itiraz vukuunda, -aşa
ğıda 2Î, 22 nei maddelerde vardır, bunlara bak
mak lazımgeleeek, yeniden tetkik edilmek la;-
zımgejecefc veyahut b;ozulûrsa . yediden Han^i 
esaslara göre ievzi edilmesi lâzımdır, ^nlMra 
bakılması icjjihedecek.; îptekim 9 nen mad^e^e 
ilk defa verilen beyarpıanıe, mahsup beyanna
mesi bile değildir. îtâç donütn,tarlası vardiı*, 
ne.kadar ekmiştir» buptr h$3ire,n^ bit.be^çnjpa* 
medir ki bu da ,iki nüshadır., ıwBuın^ b|r^nüs;. 
hası4 varidat dairesine veriliyor, fer nusflist-
di köyde alıkonulacaktır. Hakikaten ^ü, £oi: 
lâzımdır» Binaenaleyh, eğ:er Encümen mioşaa-
de( büyuruTsa takrire hacet kalmaz.. Yoksa 
tahrirle arzedeeeğim. Birinci, mü^avâtscîlçk djeV 
digîmi şu şekilde yapalım :• «Çiftliğin bâjgjjr o t 
dugü veya arazisinin en yakın , bultindiağu Jie-
yet tarafından». -Böyle yajnlmaşl lâzım. ... Bfö|t, 
fıkradaki «iki nüsha yâpflacâk beyaiıûamçler-
den biri makbuz mukabilindş^tşJıfeîiİL ^öffişyö-
nuna verilir. İ)iğer mlshası da köyde alS«lîuT 
lur». Bû- şekilde yapılması müvafik: ohırv '!ŞS--• 
ten arzettiğîm gibi kanunun revirine de ü^Jrûtt* 
dur. ÎM nüsha ya^dmafctan maksat birMin 
köyde alıkonulması içindir. Onun için yermiş 
olduğum takririn kabulünü rica-ederim; 

İL ŞAMİİK (Ördü) — Muhterem arkada^ 
larj. bu layihanın, ,hus«£İ preaşi^rini ijade 
eden şu maddeyi muhterem Şinasi-Devrin um%. 
mî izahat mey anında Yüksek Heyetinize arze-
derken bendeniz de biraz tenevvür etmiştim. 
Kanunun tatb&atmda ihtilâf tâhaddus etmeme
sine çok- dikkat zaruretini hissettiğimden bazı 
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olduğuna göre- valinin icabında lüzumlu gördü
ğü işlerde komisyona riyaset edebilmesi yerin
de olur. öyle zannediyorum ki, madde bu ba
kımdan esaslı bir fark yaratmamaktadır, 
Arkadaşımız da bu fikirdedir. 

Temas buyurdukları diğer cihete gelince: 
mahallin bir maliye memurunun bulunmasını 
arkadaşımız da tensip buyuruyorlar. Encümen 
merkezde defterdarı alâkalı addetmiştir. Mer
kez mal memuru esasen yoktur. Zannederim 
arkadaşımız da en büyük malmemurunun bu
lunmasına muvafakat buyururlar. 

R. DOLUNAY (Niğde) — İkinci maddede 
« yoksa. çiftçi mallarını koruma meclisinden 
bir âza » deniyor. « ... Meclisince kendi âzası 
arasında seçilecek bir zat » dense daha iyi ol
maz mı? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Zonguldak) — Yerimden arzetmekliğime mü
saade buyurur musunuz? 

Efendim, Arkadaşımızın tavzihleri yerinde
dir. Bu kelimelerin ilâvesiyle maddenin reye 
konulmasını rica ederim. 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Bu maddede 
en büyük Maliye memuru da tahmin komisyonu 
âzasından bulunuyor. Yani malmemuru da 
bu komisyonda âzadır. 22 nci maddede yeni 
tahmin komisyonu âzası bulunan bu zata tah
min komisyonlarının kararlarına itiraz hakkı 
tanınmıştır. Bu cihet acaba mevzuubahis olarak 
istisnai hak prensiplerinden gayri istisnaen mi 
kabul edilmiştir. Bu cihetin tavzih büyurulma-
sını rica ediyorum. Çünkü reye iştirak etmiş, 
aynı zamanda itiraz edecek. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN 
(Zonguldak) — 22 nci maddenin hangi fıkra
sından bahis buyuruyorlar? Lütfen tekrar eder-
misiniz? 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — A bendin
den, Ayni zamanda tahmin komisyonu âzası ol
duğu halde o komisyon kararlarına itiraz edi
yor. Yani bu sıfatı değiştiği için mi? Orada 
komisyon âzası, burada malmemuru olarak mı? 
Eğer böyle değilse hukuk prensiplerine aykırı 
olduğunu zannediyorum. 

MALÎYE VEIOLÎ P A Ğ R A L I (Elââğ) — 
Şimdiye kadar vergi kanunlarımızın hepsinde 
böyledir. Malmemurunun, tarheden sıfatiyle, 
mükellef, yani tarhedilen gibi itiraza hakkı var
dır. 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Orada rey 
verdiği halde o bir tarafta rey verdiği bir ka
rara itiraz ediyor. Bendeniz bunu hukuk pren
siplerine biraz uygun bulmuyorum da, arzım, 
bu bakımdandır, 

R. GÜRELÎ (Gümüşane) — 4 ncü fıkrada, 
vilâyet umumî meclisi daimî encümenince vilâ
yet umumî meclisi âzasından seçilecek bir zat. 
Beşinciside, belediye encümenince belediye aza
lan arasından seçilecek bir ant, olduğuna göre 

umumî meclis içtima halinde bulunursa bu aza
yı yine daimî encümen seçecek veyahut belediye 
meclisi içtima halinde ise azayı belediye en
cümen mi seçecek? Bunu sormak istiyorum. Ya
ni umumî meclis içtima halinde iken yine azayı 
encümen mi seçecektir? 

î. EKER (Çorum) — Bu kanunun tatbikma 
başlandığı zamanda Umumî Meclisler vazife
lerini bitirmişlerdir. Olsa olsa fevkalâde ola
rak çağrılmaları lâzımdır. Onun için encü
meni tavzif etmişlerdir. Yani fevkalâde çağrıl
mamaları için. -

R. GÜRELÎ (Gümüşane) — Gelecek sene 
olursa ne olacaktır? öyle ise temadi edecektir. 
O halde şöyle bir kayıt koymak icabetmez mi? 
«Umumî Meclisin içtima halinde olmadığı za
manlarda encümence seçilecek bir zat» bilmem 
bunu ilâvede bir mahzur var mı? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Arkadaşlarımızın temas buyurduk
ları veçhile umumî meclis içtima halinde bu
lunmadığı zamanlarda onların vazifesini en
cümen görür. Bu seçim de nihayet ziraat erba
bından seçime iştirak edecek âzanm tâyinine ta
alluk edeceğine göre muvakkat encümen bun
da bir mahzur görmedi. Takdir yüksek heye
tinizindir. 

REÎS — Efendim, başka mütalâa yoktur. 
Maddeyi yüksek reyinize arzedeceğim: Yalnız 
«Koruma meclisince kendi âzası arasından seçi
lecek bir zat» teklifi olmuş, onu da encümen ka
bul etmiştir. Binaenaleyh maddeyi bu tadil ile 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şükrü Sökmensüer'in takririnin yeri, encü
menin de teklif ettiği veçhile, 48 nci maddedir. 
O maddede müzakere edilecektir. 

MADDE 13. — Tahmin komisyonlarının va
zifeleri şunlardır: 

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

B) Vukuf heyetlerini teşkil ve vazifeye sev-
ketmek; 

C) Hakem heyetinin vazife göreceği mın-
takaları tâyin etmek; . . -

D) 21 ve 22 nci maddelerde yazılı itirazları 
tetkik ederek karara bağlamak. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

REÎS —Müta lâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 111 — 



î : 45 20.4.1944 0 : 1 
icabeder. Yine mazbata muharririnden rica 

.ederim tahmin heyetleri köye ve birlice bir mü-
keliefivet tarhedecektir. O mükellefiyet te yal
nız birlimin heveti umumiyesine midir? Yoksa 
o mükellefiyet içinde asıl mükelleflerin hissesi 

- ve miktarları muayyen midir? Eğer hisse ve 
miktarları muavvense mesele yoktur. Mükellef 
onun. üzerin e itiraz eder. Hakem heyeti de bu 
itiraz üzerine tetkikatını yapar, yok eğer onda da 
buyurdukları gibi. tahmin heyeti yalnız köyün 
heveti umumiyesini mükellef tutaeaksa her bir 
mükellefe avrı ayrı zimmetler tahakkuk ettirmi-
veeekse bu iş doğru bir iş olmaz. Lütfen 
bıı ciheti izah etsinler. Bu tahmin heyetlerinin 
tâvin edecekleri liste hakikî listedir. Bu listelerle 
bir-1 ii?in hakikî tuttukları miktarın ayrı ayrı mü
kellefleri de tâvin edilecek midir, edilmiyeeek 
midir? Bu ciheti izah buyursunlar. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, savm arkadaşım A. N. 
Demirağ'm sorduğu suallerin cevapları 21, 22, 
23 neü maddelerde münderiçtir. Lâyihanın 
umumî esaslarını arzederken bendeniz bu hu
suslara temas etmiş ve; tahmin mekanizması
nın nasıl işi iveceğini de izah etmiştim. Mama
fih bir kerre daha emir buyuruyorlar, arze-
deyim. Bu izahatım 21, 22, 23 ncü maddelerin 
izahına da bir mesnet teşkil edecek mahiyette 
olacaktır. 

Efendim; tahminin isabetli yapılmasına 
yarayan unsurlar beyan cetvelleri, mahsul be
yannameleri, vukuf heyetlerinin raporları ve 
itiraz halinde mahalline gidecek olan hakem 
heyetlerinin vereceği kararlardır. Bu itibar
la bu anasırdan hiç birisi başlıbaşma bir hü
küm ifade etmez. Bu anasırın mukayeseli bir 
şekilde- tetkiki neticesindedir ki, tahmin ko
misyonları mükellefiyeti tesbit edecekler ve 
katı karara bağlıyacaklardır, tmdi beyan cet
velleri ve mahsul beyannamelerinin zannede
rim ne şekilde tanzim edileceği kâfi derecede 
anlaşılmıştır." (Evet, anlaşıldı sesleri). 

Bu madde vukuf heyetlerinin tetkikatma 
mütealliktir. Vukuf heyetleri mükelleflerin 
vergisiyle alâkadar değildir, tetkikatını birli
ğin heyeti umumiyesi itibariyle yapar. Bu de
mek değildir ki, her birlik mükellef tutulacak
tır. Bu sadece tahminin isabetli olarak yapıl
ması için ihtiyar olunan bir şekildir. îdrak 
zamanında mahsulün süratle kalkabilmesi için 
vukuf heyetlerinin İm tetkiklerini kısa zaman
da yapmalarında zaruret vardır. Bu sebepledir • 
ki her birliğe ait mahsul miktarını o birliği do
laşmak suretiyle tesbit eder. Burada ferdî mü
kellefiyet mevzuubahis değildir. Bu demek de
ğildir ki, mükellefiyet birliğe müteveccihtir ve 
her mükellefin itirazları dinlenmiyecektir. 22 
ve 23 ncü maddelerde sarih hükümler vardır. 
Mahsul beyannamesinde yazılı miktara muva
fakat etmiyen mükellefler aynı zamanda iti

razlarım da dercedeceklerdir. Bu bakımdan me
sele kâfi derecede tavazzuh etmiştir sanırım. 

•A..S. DEMÎRAĞ (Sivas) — Tahmin heyet
lerinin tanzim edecekleri mükellefiyet yine top
tan mı olacak ? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — -Tahmin heyetleri hiç bir mükelle
fiyet tesbit etmiyeceklerdir. Yalnız bir miktar 
verecekler ve bu da mükellefiyetin tesbitinde 
bir unsur olacaktır. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) —Efendim, şimdi 
sayın Mazbata Muharririnin beyanatından an
ladım ki, nitekim benim gibi anlamıyanlar 
çokmuş, asıl müfredat üzerine olan şey birlik 
mümessilleri tarafından verilen cetvelde gös
teriliyor. Ondan sonra ehlivukufun gelip yap
tığı tetkikat köy heyeti umumiyesine aittir. 
Sonra tahmin heyetinin tahmin ettiği mükel
lefiyet yine köyün heyeti umumiyesinedir. Ni-' 
hayet bu tahmin heyetinin tahmin ettiği mü
kellefiyete, gerek birlik tarafından, gerek mal-
memuru tarafından ve gerek eşhas tarafından 
itiraz olunursa hakem heyetleri gidip tetkik 
edeceklerdir. O halde şimdiden şunu dikkate 
almalıdır ki, hakem heyetinin gitmediği hiç bir 
yer kalmıyacaktır. Bir misal arzedeyim: 

Bin tonluk bir mükellefiyeti bir birliğe tah
mil etsek. Bundan 300 ton mükellefleri hayır 
bizim 300 ton istihsalimiz yoktur diye itiraz 
etseler ehlivukuf gelip bununla hiç meşgul ol-
mıyacak. Eldeki vesikaya nazaran umum is
tihsal üzerinde 'neşgul olacaktır. Bunlar gi
decek bir neticeye bağlıyacaklardır ve tebliğ 
edilecek. Nasıl? Asıl birlik mümessilinin fara
za bin diye tahmin ettiği mükellefiyet miktarı
nı 1200 ton olarak bulursa, bu farkı kime tev
zi edilecek ve nasıl tevzi edilecek? Evvelce 
esasen bin ton üzerinden tahmin edilmiş olan 
mükellefiyete itiraz edilmiş olan adamların va 
ziyeti ne olacaktır? Şu halde bin iki yüz tona 
çıkınca birlik mümessili itiraz edecek, o iti
raz etmeden bin ton içinde kendisine tefrik 
edilen mükellefiyete itiraz edilen müstahsil 
itiraz edecek, o halde kanundaki maddenin 
hükmü dolayısiyle hepisi için hakem heyeti 
gidecektir. Böyle olunca hakem heyeti ne ya
pacak? Başka bir madde var, hakem heyeti, 
birlik mümessillerinin takdir ettiği miktardan 
aşağıya indiremiyecek. Tasavvur buyurunuz ki, 
bin tonluk bir mükellefiyetten 300 üne itiraz 
etmiş olan müstahsillerin iddialarının hakem 
heyeti tatkik ederek itirazını haklı bulursa 
nasıl olur da bin tondan aşağıya inmez? 

MUVAKKAT En. M.M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Bu madde ile alâkalı değildir. Ayrı, 
ayrı maddeleri vardır. 

A. N. DEMÎRAĞ (Devamla) — Biliyorum, 
biliyorum, çok okudum Şinasi Bey. Bu esası 
tebarüz ettiriyorum ki, buradan giderken ona 
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g$*e tertibat alalım. İtiraz etmiyenleri nazarı 
itibara -almıyalım. Fakat ehlivukuf dediğimiz 
heyet mükelleften itirazı olanların zamanında 
çünkü ehlivukuf gittiği zaman hasat olmamış
tır. Fakat harman olduktan sonra itirazını 
kimseye -dinletemez. Şuraya buraya götürdün 
der. Fakat evvelce yapılırsa itirazın bir mâ
nası olur. Ehlivukufun birlik mümessillerine 
verdikleri mahsul beyannamelerindeki itiraz
ları tetkik edip yerinde olup olmadığını tetkik 
etmek lâzımdır. Hattâ tam mânasiyle adalet 
temin etmek için tahmin komisyonlarının bir
liğe tahmil edecekleri mükellefiyetin cetvelde 
heyeti umumiyeye ait mükellefiyeti olduğu gi
bi eşhasa ait olanları da ifade edilmelidir. Za
ten kefaleti müteselsile reddedilmiştir. Ona gö
re itiraz etmesi ve hakkını istemesi yerinde olur. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, mesele 
.şçyle: Son beyannamede her fert benim tarlam
dan şu kadar mahsul gelir diyecek, heyeti ihti
yariye de tasdik edip verecektir. Ondan sonra 
itiraz mevzuu kalmıyacaktır. Beyanname verenin 
beyannamesiyle Hükümetin edineceği fikir ara
sında tevafuk olunca mesele bitiyor. Tevafuk ol
madığı vakit ikisinin arasında biz bir pazarlık 
mevzuu koyduk. Meselâ ekisper bir köye 800 "ton 
vereceksiniz demiş. Ahali borçlanarak böyle bir
liklerin verdiği beyanname ile değil de her şah
sın, borçlandığı ile bu tâyin edilen miktar fark 
arasında olursa tahmin heyeti bu işe ba
kacaktır. Arkadaşımız burada haklıdır am
ma aşağıdaki maddeler kendisini tatmin 
edecektir. Bu mevzu en çok kafa yordu
ğumuz bir mevzu olmuştur. Hüsnü idare 
edilirse mesele yüzde doksan beş halledilecektir. 
Benim korkum şudur: lüzumsuz gayretkeşlik ya
pıp şimdiden bir çok ehli vukuf tâyin edip bol 
para vermesinler. İyi idare eden bir kaymakam, 
iyi idare eden bir mal müdürü hakkına razı olur
sa mesele kalmaz. Çünkü ekisperle yaptırdığı tet-
kikat vardır, nihayet maliyeye müracaat edip 
bunu çoğaltabilecektir. Bu vaziyet karşısında ne 
köylü fazla yok demenin faydasını görecektir. 
Çünkü yok derse ve tetkik neticesinde fazla gö
rülürse bu aleyhinde olacaktır. Ne de maliye bu
nu yapacaktır. Bence bu arada pazarlık mevzuu 
kalmamıştır. 

Mu. E. îffl. M. Ş'. DEVRÎN (Zotnguldak) — 
Efendim usul hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

Bendeniz meselenin tenevvürüne hadim ol
mak üzere mâruzâtta bulunmuştum. Abdurrah-
man Naci arkadaşımızın beyanatı 21, 22 ve mü-
takıp maddeleri alâkalandırmaktadır. Bu madde 
ile hiç bir alâkası yoktur. Gerek ferdin mükel
lefiyetini tesbitte, gerek itirazın tetkiki halinde 
ne yapılacağı bu maddelerde gösterilmiştir. Bu 
maddenin mevzuu münhasıran vukuf heyetleri
nin tetkikatı şekline aittir. Vukuf heyetleri ayrı 
ayrı mahsul yerlerini dolaşacak mıdır, dolaşarak 
mı rapor verecektir? Yoksa umumî bir tetkik 

yaparak mı rapor .versin? Madde budur. Encü
menin kanaati ve teklifi; her sahayı ayrı ayrı 
dolaşmak imkânı ; bulunmadığından ve esasen 
ferde itiraz hakkı ; da tanınmış olduğundan bu 
tesbitin umumî bir şekilde yapılması seklindedir. 
Bu maddenin mevzuu münhasıran bundan iba
rettir. 

REÎS—- Baskai söz istiyen yok mu? 
P. P. DÜŞÜNSEL (Bingöl)'— Efendim, Ab-

durrahman Naci arkadaşımız, tahmin komisyonla-
raıın ferdî teklifle alâkası olmıyacağı intihamda 
bulundular. Bu madde vukuf heyetlerine ait 
bir maddedir. Bunun ferdî teklif vaziyeti 
ile bir ilgisi yoktur. Vukuf heyetleri gidecek
ler, köyün umumî! vaziyetinin neye mütehammil 
olduğuna bir raporla, buradaki hükümler 
dairesinde, tesbit edecekler. Fakat tahmin ko
misyonları ferdî teklifle meşgul olacaklardır. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Maddede var
dır. 

F. P. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Hayır, yok 
demiyorum, Mazbata Muharriri arkadaşımız, 
zatı âlinizin beyanatınızı tahmin komisyonu diye 
anlamadı. 

MUVAKKAT |En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Bendenizin izah ettiğim şekildedir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Bendeniz; 
burada bir ani aşajnamazlık olduğunu hissettim. 
Yani vukuf heyetleri; ferdî tekliflerle, işin ma
hiyeti itibariyle ilk kademede meşgul olmıya-
caktır. Tahmin komisyonu 18 nci maddede ferdî 
mükellefiyetle taniamen meşguldür. (Güzel, gü
zel sesleri). 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tahmin komisyonları tarafın
dan mahsulün tahmin ve mükellefiyetin teshi
linde r 

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 m adde mucibince verilen mahsul 
beyannameleri; 

D) Vukuf heyetlerince yapılan tahminlere 
ait raporlar; 

Ve mahsulün; hakikî miktarını tesbite yara
yan diğer karineler. 

Nazara alınır.: Tahmin komisyonu lüzumu ha
linde 22 nci maddeye tevfikan yeni bir tetkikin 
yapılmasına karair verebilir. 

REÎS — Mütalâa var mı) Maddeyi reyinize 
arzediyorum.' -Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

Birlik mümessilleri kendilerine yapılan ya
zılı tebliğe rağmen komisyonun davetine vaktinde 
icabet etmedikleri takdirde mahsulün tahmini 
ve mükellefiyetin tesbiti bunların gıyabında 
yapılır. 

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

R E İ S — Mütalâa var mı? 
Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan).— Efendim, 

kanunun heyeti umumiyesinden anladığımız mâ
na şudur: Mükelleflerin tesbit edilirken köyün 
hem mahsulünün heyeti umumiyesi ve hem de 
müstahsillerin ayrı ayrı mahsul miktarlarını muh
telif suretlerde tesbit eden tahmin komisyonuna 
bir takım kaynaklar vermek. Şimdi bu maddede 
diyor ki, her birliğe ait mahsulün tahmini ve 
mükellefiyetin tesbiti...;- Yani birliğe ait mü
kellefiyetin mânası çıkıyor. Burada denecektir 
ki, her birliğe ait mahsulün tahmini ve müs
tahsillere ait mükellefiyetin tesbiti şeklinde 
olursa o vakit birliğe ait yanlış ve iltibasa ma
hal kalmaz. 

REÎS — Buyurun Birsel. 
M. BİRSEL (îzmir) — • Efendim, benim 

sÖyliyeceklerimi Şükrü Sökmensüer arkadaşım 
söyledi. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Bir sual soracağım. 
(Kürsüye sesleri). 

Efendim" maddenin son fıkrasında «Komis
yonunun kararları mümessile tebliğ edilir» 
deniyor. Bundaki hukuki netice nedir? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, her birliğe ait mahsulün 
tahmini ve mükellefiyetin tesbiti sılasında o 
birlik mümessili tahmin komisyonunda hazır 
bulundurulur. Bunun hukuki neticesini sual 
buyurdular. Mümessil sadece müstahsillerle tah
min komisyonu arasında bir irtibat unsurudur. 
20 nci maddede görüleceği üzere tahmin komis
yonunca tesbit edilen miktar mahsul beyanna
melerinde münderiç miktara tevafuk ettiği tak
dirde mükellefiyet katiyet kesbeder. 21 nci mad
dede yazılı olduğu şekilde, bu miktarlar tevafuk 
etmediği takdirde tahmin komisyonları neden 
dolayı, mahsul beyannamelerinde mevcut mik
tarın arttırılması lâzımgeldiğini mümessile bil
dirirler. Birlik mümessili mükellefleri ilzam 
edecek herhangi bir beyanda bulunmağa sala
hiyetli değildir. Bunu mütaakıp ne yolda mu
amele yapılacağı 21 ve 22 nci maddelerde mün-
deriçtir. Burada birlik heyeti umumiyesi itiba
riyle mükellef sayılmamıştır. Mükellefiyet fer
dîdir. Fakat tahmin komisyonları her fert üze
rinde ayrı ayrı tetkikat icra etmiyeceklerdir. 
Niçin icra etmiyecektir? Çünkü iki şıktan hâli 
değildir, ya tesbit edilen miktar kabul edilmiş

tir bu takdirde ayrı bir tetkika mahal yoktur. 
Cetvelin tasdiki ile muamele tefeemmül eder ve
yahut ta. itiraz edilmiştir. Tkı takdirde hakem 
heyeti mahalline giderek mükellefler için ayrı 
ayrı karar verir. Binaenaleyh bu izahatım dâ
hilinde ferdî mükellefiyet tesbit edilecektir. 
Eğer arkadaşlarımızın teklif ettiği fıkra buna 
matuf ise bu izahatm dâhilinde dercinde bir 
mahzur yoktur. Fakat bunun haricinde tahmin 
komisyonunun her ferdi, milyonlarca ferdi tet
kikten geçirmesine zaten fiilî imkân mutasav
ver değildir. -

t. EKER (Çorum) — Mazbata Muharriri ar
kadaşımızın izahatından vâzıhan anladığım 
«her birliğe ait mahsulün tahmini ve mükelle
fiyetin tesbiti» ibaresinden, birliğin mükellefi
yetinin tesbit edildiği anlaşılmaktadır. Çünkü 
tahmin komisyonu ferdî mükellefiyetle meşgul 
değildir. Ferdî mükellefiyet mahsul beyanna
melerini tesbit ettikten sonra tahmin komisyo
nuna verilmektedir. Binaenaleyh tahmin ko
misyonunda vukuf ehli raporiyle mahsul be
yannameleri arasındaki fazlalığın tevzi ve tes
bit şeklinin, ferdî mükellefiyet üzerine intikal 
etmiyeceğini izah etikten sonra buradaki mü
kellefiyetin fertlerin değil birliğin mükellefiye
ti olması lâzımgeliyor. Maksat bu ise doğrudur. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, maksat bu değildir. Mü
saade buyururlarsa bir daha izah edeyim. Bu 
madde mücerret olarak mütalâa edilmemelidir. 
Bu madde aşağıdaki hükümlerle beraber mü
talâa edildiği takdirde bir neticeye varılabilir. 
Arkadaşlardan ricam bilhassa bu noktaya ma
tuftur. Arkadaşlarımın alâkalarına ayrı ayrı 
teşekkür ederim. Bu arzettiğim noktalar mü
cerret olarak değil de kül halinde telâkki'edil
mediği takdirde bir şey anlaşılamaz. Eğer vu
zuh isteniliyorsa 4 maddeyi bir arada toplamak 
lâzımdır. 

1. EKER (Çorum) — Yani müstahsilin va
ziyetini tesbit mi? Ben anlryamadım. Malûmya 
el elden üstündür arşa kadar. 

MUVAKKAT En. M. Ut. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Rica ederim, ben şahsen üstünlüğü
nüzü kabul ederim. Böyle bir mülâhaza ben
den uzaktır. Mükellefiyet nasıl tesbit olunmak
tadır? Mükellefiyet mekanizması üç safha ar-
zeder. Müsaadenizle biraz tafsilât vereyim, tek-. 
rarında fayda vardır. 

Mahsul beyannamelerinin ne olduğu geçen-
ki müzakerelerde taayyün etmiştir. Her mür 
kellefin elde edeceği mahsul miktarı orada ya
zılıdır. Mükellef ya buna muvafakat etmiş, ya-
hutta itirazda bulunmuştur, imdi, bu mahsul 
beyannamelerine mükellefler . itiraz etmedikleri 
takdirde mesele yoktur. Çünkü beyannamenin 
tahmin komisyonunca tasdiki aynı zamanda 
ferdî mükellefiyetin de tesbiti neticesini tevlit 
eder. Fakat tahmin komisyonu her fert üze-
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rinde tetkikat yapmamıştır. Bilmem fazla iza
ha lüzum var mı? 

t. EKER (Çorum) — Bunda anlamadığım 
nokta şudur: Tahmin komisyonuna vukuf eh
linin verdiği raporda fazlalık varsa bu fazlalı
ğın tevzi edilecek mükellefiyeti nedir? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (De
vamla) —- Arzedeyim, bu ikinci safhaya aittir. 
Gelen beyannamelerde itiraz vardır. Mükellef
ler kendilerine tâyin edilmiş olan miktara iti-" 
raz etmektedirler. Birinci ihtimal budur. 

.•.İkinci ihtimal ;Jıiç biri itiraz etmiyor fakat 
tahmin komisyonu daha yüksek bir mükellefi
yetin tesbiti lâzımgeldiği neticesine varmıştır. 
Bu takdirde dahi ferdî mükellefiyetleri tesbit 
edecek değildir. 

î . EKER (Çorum) — Şu halde. 
Ş. DEVRİN (Devamla) —• Şu halde ne ola

caktı? Birliğin mükellefiyetini tesbit edecek de
ğildir. Mahalline bir hakem heyeti gönderecek
tir. İşte bu hakem heyeti itirazları tetkik ede
cek ve bu suretle gerek fetrtlerin ve gerek fer
dî mükellefiyetin muhassalası olan birliğe ait 
mükellefiyet meydana çıkmış olacaktır. Çün
kü hâkem heyeti ferdi tetkiklere girişecektir. 
Zannederim, vaziyet tamamiyle anlaşılmıştır. 
Yani fçrdî mükellefiyetler mahsul beyanname
lerinin zımnında taayyün etmiş oluyor. Bura
ya bir fıkra ilâvesine lüzum yoktur. 

Arkadaşlar başkaca izahat emrederlerse... 
H. ŞARLAN (Ordu) — İtiraz vâki olur ve 

mahalline hakem heyeti göndermek suretiyle 
işi yerinde tahkik ve tesbittir ki, bu hususta 
gene mahallinde komisyon vukuf heyeti gön
deriyor. Oradaki -mahsulün miktarını tesbit 
ediyor. Ona ait bir izahta bulunmadınız zâti-
âliniz. 

MUVAKKAT En. M. Mi. Ş. DEVRİN 
(Zonguldak) — Vukuf heyeti mükellefiyetin 
tesbiti ile alâkadar değildir. Vukuf heyetince 
verilen rapor,tahmin komisyonunun mükellefi
yetin tesbitinde istiriadeceği anasırdan birini 
teşkil eder. Bütün bu maddeler mukayeseli bir 
şekilde tetkik edilmediği takdirde isabetli bir 
hüküm çıkarmak imkânı yoktur. Vukuf heyeti 
mahsulün idraki zamanında köylere gidip tetkikle 
meşgul olacaktır. Fetrtlerle meşgul olamaya
caktır. Hatıra şöyle bir sual gelebilir: Vukuf 
heyetleri meselâ: Şu köy yüz ton verir, dediği za
man bu neye yarayacaktır? Bu miktar mahsul 
beyannamelerine tevafuk ediyor mu etmiyor 
mu?.edip etmediğine göre biraz önce izah eyle
diğim esaslar tatbik edilecektir. Bilmem Hain
di Şarlan arkadaşımı tatmin edebildim mi? 

M. BİRSEL (İzmir) — Efendim, 19 ncu 
maddenin başındaki (her birliğe ait mahsulün . 
tahmini ve mükellefiyetin tesbiti) kelimelerin
de Şükrü Sökmensüer arkadaşımızın dediği ve 
muhterem İsmet Eker ' in ısrarla söylediği gibi, 
bu mükellefiyetin birliğe ait olarak anlaşılması 

çok varittir. Şimdi tahmin komisyonu müs
tahsillere ait mükellefiyeti ayrı ayrı tesbit eder 
mi, etmez mi? Etmiyebilir. Etmezse hiç bir şey 
yoktur. Ancak mükellefin itirazı halinde ha
kem suretiyle tetkik edecektir. Yalnız mazba
ta muharriri arkadaşımın buyurduğu gibi, bir
liğe ait mahsul miktarının binnetice tâyinidir. 
Bu suretle birliğe mensup mükelleflerin yekû
nunu da meydana çıkaracaktır. Amma, biraz 
iltibasa meydan verdiği için, biraz tavzih edil
mesi gerekir zannederim. Eğer tensip buyuru-
lursa, Encümen kabul ederse ki, kendi müta
lâalarına uygun olacağı kanaatmdayım, bunun 
« her birliğe ait mahsulün tahmini ve o birlik 
müstahsillerinin mükellefiyetleri * yekûnunun 
tesbiti » yani bu şekilde tavzih edelim. Bunun 
yanlış anlaşılmasının, tatbikatta ve mükellefi
yetin birliğe tahmil edilmesi gibi neticeler çıka
rılmasından ihtiraz etmek daha doğrudur. 

F. P. DÜŞÜNSEL (Binböl) — Efendim, Maz
bata Muharriri arkadaşımızın buyurdukları ve
cih üzere işbu tek maddenin mütalâasiyle tenev
vür edeme?:. Aşağıda maddeler vardır. O mad
deler vaziyeti tamamiyle aydınlatmaktadır. Me
selâ : 20 nci maddede müstahsilin vaziyeti, mü
kellef iyetmin şekli, ne suretle muameleye tabi 
olacak },vriyet beırak şekilde meydana çıkmakta
dır. Dikkat buyurulsun; 20 nci maddede-, müs
tahsillerin imza veya işaretlerini itirazsız olamk 
ihtiva eden cetvel; deniyor. Ona ait hüküm be
yan ediliyor. Bir de müstahsilin itirazı bulunan 
vaziyet vardır. 

Bunun, ferdî mükellefiyetin bünyesinde ol
duğunun katiyetle tebarüz ettirilmesini istemi
yorlar mı? Bu hâsıldır. Nerelerde? Bir kere 20 

•nci maddede müstahsil itirazsız ise şöyle olur, 
kesbi katiyet eder, diyor. İtiraz olduğu takdirde 
ne olacak? Şimdi 22 nci maddeyi okursak hiç bir 
tereddüt kalmıyaeak, vaziyet berraklaşacak. 

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

' A ) Mahallin en büyük mal memuru; 
B) Birlik namına mümessiller. 
Tahmin komisyonu nezdinde itiraz edebilirler. 
Gerek bu iki.halde ve. gerekse 15 nci madde 

muribince mahsul beyanına ait cetvelin tanzimi 
şırasında veya 21 nci madde hükümleri dâhilinde 
müstahsiller tarafından vâki itiraz üzerine tah
min komisyonları karar vermeksizin o birlice 
bir hakem heyeti göndermeğe mecburdur.» 

İtiraz vardır, mükellef itiraz etmiştir. Tah
min komisyonu oraya bir hakem heyeti gönder
meğe mecburdur. Hakem heyeti ne yapacaktır? 
Hakem heyeti; tetkik mevzuu olan sahaya evvel
ce gitmemiş olan vukuf heyetinden biri olur. 

«Hakem heyeti tetkikatını, köylerde muhtar 
ve ihtiyar meclisi, şehir ve kasabalarda 15 nci • 
nıacdede yazılı heyet huzurunda itiraz edenlerin 
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ve diğer müstahsillerin de iştirakiyle alenen icra 
edre. 

Yapılan itirazlar varit görüldüğü takdirde 
müstahsillere ve birliğe ait mükellefiyet mikta
rını yeniden ve katı olarak tesbit ederler.» Yani 
katiyen hiç bir tevzi şekli bahis mevzuu değildir. 
Encümen bu mevzu üzerinde en çok hassasiyetle 
durmuştur/Acaba giden bu hakem heyeti birlik 
yekûnunu eksik veya fazla bulursa bu seyyanen 
mi t«vzi edilecektir? Hayır. Tevziden tamamiyle 
ihtiraz etmiştir. Yeni arkadaşımızın ferdî mü
kellefiyetin tamamiyle emin bir şekilde masun 
olması hakkındaki noktai nazarları bütün metin
lerin tanziminde en dikkatli bir itinaya tabi tu
tulmuştur. Ve bu metinde bu suretle vücuda gel
miştir. Onun için ferdî mükellefiyeti aksatan 
bir tarafı yoktur, öbür taraftan asıl maksat, 
köyün yekun itibariyle vaziyetini tesbit ederken 
gözönünde tutularak her ikisi tevzin edilmiştir. 
Fakat köy topyekûn mükellefiyete tabi tutulması 
mevzuubahis olmamıştır. Yine ferdîdir. Kefaleti 
müteselsile kabul edilmemiştir. Bu suretle bütün 
itirazata mahal vermiyecek şekilde vaziyet hâsıl 
olmuştur. Ayrıca (müstahsiller) kelimesinin kon
masına hacet yoktur. Bütün maksatlar müteaddit 
maddelerle temin edilmiştir. Bunu arzetmek için 
çıktım. 

G. PEKEL (Tofcad) — Sayın arkadaşlar, ka-
tî olarak anlayamadığım bir şeyi Encümenden 
sormak lüzumunu duydum. Tahmin komisyonu 
bir birliğe ait tahmin miktarını artırabilir mi ve
ya indirebilir mi? Böyle bir hakka bizatihi ma
lik olacak mı? Yine en son giden vukuf heyetin
den sonra hakem heyeti gidecektir. Hakem he
yeti karar vermiş ve defterler geldikten sonra 
bunlar üzerinde müstahsillerin ferden ferda bi
risi veya bir kaçı için bunların vereceği miktarı 
artırabilecek mi, eksiltebilecek mi? Tahmin ko
misyonunun en son tesbit ettiği miktar budur. Bu
nun tesbit ettiği miktar birliklere ait olacaktır. 
Bunun zımnında müstahsillerin mükellefiyeti 
de tahmin edilmiş oluyor. Bunun üzerinde ne 
artırabilir, ne de indirebilir. Amma o bu miktarı 
tesbit ederken, gerek birliğe ait olsun, gerek 
fertlere ait olsun, onlara ait olan miktarları tez
yit veya tenkis edebilir mi? Bunu katiyetle an-
lıyamadım. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, arkadaşımızın sualinin ce
vabı 22 nci maddede münderiçtir. 

O. PEKEL (Toikad) — Onu da anlıyamadım, 
tavzihini rica ediyorum. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
yoruım. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

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

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Efendim 
dördüncü madde münasebetiyle bu hususta da 
maruzatta bulunmuştum. Bu 20 nci ve mütaakip 
21 ve 22 nci maddeler delaletiyle mükelleflere 
ait katileşecek mükellefiyetler üzerinde komis
yonlar oynıyabilir mi? Şimdi sırası geldi, tekrar 
arzediyorum, bu 20 nci madde ve mütaakip 21 
ve 22 nci maddelerle katileşecek mükellefiyet 
miktarı katî mükellefiyet miktarı mıdır? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon-
guldak) — Böylece bu mükellefiyetler katileş
miş olacaktır, bir daha değiştirilmiyecektir. 

Y. S. UZAY (Babtoesir) — Arkadaşlar, 20 
nci maddede, tahmin komisyonunun karan, ev
velce mahsulü tahmin komisyonunun verdiği ka
rara uygun olursa yani listedeki mahsul ay
nı olursa mesele kalmıyor. Yani gerek malme
muru ve gerekse sahipleri tarafından itiraz vâ
ki olmazsa kesbi katiyet ediyor deniyor. Amma 
maddede, ise müstahsillerin mükellefiyeti kati
leşmiş olur diyor. Katileşmiş olan müstahsile-

j rin mükellefiyeti değil, müstahsillerin mahsulle
ri miktarıdır. Mahsulü beyan komisyonu, falan 
veya filânın şu kadar mahsulü vardır diye bil
diriyor. Yoksa müstahsillerin her birerinin mü
kellefiyetini komisyon bildirmiyor. Yani komis
yon bildiriyor amma tammin komisyonu her şah
sın mükellefiyeti miktarı hakkında karar ver
miyor. Nasıl ki, vukuf heyeti de öyle yapıyor. 
Bir köyün, bir birliğin bir çiftliğin heyeti umu-
miyesinin mahsul miktarını bildiriyor. Bu ko
misyon da o köyün, o çiftliğin heyeti mecmua
sının mahsulü bundan ibarettir bunu bildiriyor. 
Kesbi katiyet eden, o köyün mahsulünün, yani 
çıkarının mecmuudur. Yoksa bunun içerisinde 
herkesin vereceği % 10 değildir. Şimdi bendeniz, 
bu maddeye tamamlamak için, şöyle bir fıkra 
ilâvesini teklif ediyorum: «Bu cetvele göre her 
müstahsilin mükellefiyeti miktarı kaza varidat 
dairesince tâyin ve tesbit edilerek birliğe imza 
mukabilinde tebliğ Ve birlikçe de müstahsillere 
ilân edilir». 

Yani, tahmin komisyonunun vermiş olduğu 
kararın, cetveli varidat memuruna verilir, vari
dat memuru da bu cetvelde yazılı eşhasın elde 
fittiği mahsullere mukabil ne verebileceklerini, 3 
kilo, 5 kilo, 100 kilo ne ise ki, 4 ncü maddede tar-
hetmek salâhiyeti varidat memuruna veriliyor, 
işte matrah budur. Binaenaleyh, mükellefiyetin 
miktarmı varidat memuru tâyin edecektir. Bunu 
varidat memuru yaptıktan sonra; işte sizin kö
yün insanlarının her birerlerinin vergi miktarı 
bundan ibarettir der, köyde de ilân eder, bu şekil
de tatbik olunur. 

I Bendenizee bu tamam olmak için arzettiğim 
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bu fdsraanı pıa^ienin sosuma- ilaT« edilmesi lâ
zımdır. Banım için bir takrir takdim ediyoorum, 
takdir Yüksek HejetİBİzmdir. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) -— Efeödim, sayın arkadaşım Şükrü 
S&kmensüer 'in mütalâasiyle sayın Yahya Se
zai Umy'in mütalâaları zannederim tam tezat 
halindedir. Muvakkat Encümen Şükrü Sök-
mensüer arkadaşımızın mütalâasınd&dır. Müs
tahsillerin mükellefiyeti artık katileşmiştir, va
ridat dairelerinin hiç bir salâhiyeti yoktur. Bit
tabi teklif cetvellerini ' hazırlayacaktır, bu bir 
muameleden ibarettir. Şu halde maddeye herr 
hangi bir kaydın ilâvesi bu esası ihlâl eder. 
Takdir Heyeti Celilenindir. 

REÎS —• Takriri okutuyorum: 
Yüksek BeMiğe 

Arzeyledi#îm sebeplerden dolayr 20 nci mad
denin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini tek
lif ederim: 

(Bu cetvele göre her müstahsilin mükellefi
yeti miktarı kaza varidat dairesince tâyin ve 
tesbit edilerek birliğe imza mukabilinde tebliğ 

ve birlikçe de müstahsillere ilân edilir.) 
Balıkesir Mebusu 

Y. S. Uzay 
REİS Takriri nazarı itibare alanlar... Al-

nııyanlar... Takriri nazarı itibare alınmamıştır. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim vakit gecikti. Müzakereye son ve

receğim. Fakat ondan evvel bir takrir vardır, 
onu okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun biran.evvel ikmalindeki lüzum ve 

ehemmiyete binaen yarınki toplantının saat 
14 te yapılmasını Yüksek Heyetin tasvibine 
arzedilmesini teklif ederim. 
V Ağrı Mebusu 

H. Tugac 
REÎS — Yarınki içtimain saat 14 te yapılma

sını tasvip buyuruyor musunuzf (Kabul sesleri). 
O halde yarm saat 14 te toplanmak üzree iç

timaa son veriyorum. 
Kapanına saati : 17,05 
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