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1. — GEÇEN TUTACAK ÖZETt 

Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'ın, öldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve iki dakika 
ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 

Sorulardan önce gündemdeki diğer maddele
rin görüşülmesi hakkındaki önerge bu Birleşime 
münhasır olmak üzere kabul olundu. 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi
ne ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklen
mesine, 

5398 numaralı Millî Savunma Bakanlığının 
Kuruluş ve Görevlerine dair Kanunun beşinci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan kanunlar, 
kabul edildi. 

Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadeleleri serbestleş
tirme amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memleket
ler arasında imzalanan (Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması) na katılmamız hakkındaki kanun ta
sarısı; ilgili Balkanın huzuriyle görüşülmek üze
re bir defaya mahsus olarak 16 Temmuz 1951 
Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

G-elir Vergisi Kanununun 91 nci maddesinin 
(B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 3 ve 4 nu
maralı cetveller sonunda mevcut hükümlerin yo
rumlanmasına mahal olmadığına dair Bütçe Ko
misyonu raporu, kabul edildi. 

Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci 

ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı gececi maddeler eklenmesine dair olan 
55^5 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile geçici 
3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
îlh^n Dizdar'm, aynı kanunun geçici 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin! reddine dair Bütçe Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, İs
tanbul'da tramvaylara asılan vatandaşlara yapı
lan i muameleye, yakalanan dilencilere tahsis 
olunan ikametgâh ile Mevlânakapı'daki Kim
sesizler Yurdunun durumlarına dair sorusuna, 
İçişjleri Bakanı cevap verdi. Millî Eğitim Ba
kanlığına taallûk eden kısmı için 18 Temmuz 
195İ Çarşamba Birleşiminde cevap verileceği 
bildjirildi. 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku 'nun, 
Istajnbul limanının tevsii hususunda Salıpazarı 
ve JHaydarpaşa'nın intihap edilmesinin hangi 
sebebe dayandığına, Salıpazarı ve Haydarpa
şa limanlarının tevsii şekline ve muhammen in
şaat ve tesisat bedellerine dair sorusu, Bayın
dırlık Bakanı oturumda hazır bulunmadığın
dan^ 16 Temmuz 1051 Pazartesi Birleşimine bı
rakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
askerden dönen P. T. T. memurlarının vazife
ye alınmaması sebebine, posta müvezzileri ile 
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^ataklı vagonlarda çalışan Türk memurlarının 
ve Devlet Demiryolları katar personellerinin 
durumlarına ve Polis Teşkilât Kazara» taaaia-
smm hazırlanıp hazırlanmadığına dair sorusu
na, Ulaştırma ve İçişleri Bakanları cevap Ter
diler. 

İstanbul Milletvekili Füruzan Tekil'in, İs
tanbul'da Ofis tarafından tâyin olunan un pa
çalından aşağı evsafta un imal eden bâzı değir
menlerle eksik ve bozuk ekmek çıkaran fırın
lar hakkındaki sorusu, Ticaret Bakanı Oturumda 
hazır bulunmadığından 18 Temmuz 1951 Çar
şamba Birleşimine bırakıldı. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, İs
tanbul'da Paşabahçe İspirto Fabrikasındaki 
asitkarbonik tesisatının kurulmasından niçin 
vazgeçildiğine; 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, muh
telif tarihlerde memleketimize iltica edenler 
hakkında yapılan muamelelere ve memleketi* 

mizde komünistliğin üreme ve yalamasına âmil 
olanlara dair soruları, kendileri Oturumda ha
zır bulunmadıklarından* gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelipğlu'nun. 
umumi bakımdan haricî vaziyet hakkında iza
hat verilmesine ve Atlantik Paktına girmek 
için yapılan teşebüsîere, bu Pakta dâhil olan 
veya olmıyan devletlerden Kore'ye asker gön
derenlerle göndermiyenlerin bulunup bulunma
dığına dair sorusu, ilgili bakan hazır bulunma
dığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

13 . VII . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili İstanbul Milletvekili 

F. ApoAfâm N. Tl&bar 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M. öndl 

Somlar 
Yazık sorular 

Öurdür Milletvekili Mehmet özbey'in, Gül-
hane Hastanesi Röntgen Servisi mesaisinin 
istatistikle bödjrümesiae bu istatistiğin Nu
mune Hastanesinin kayıtlariyle mukayesesi
ne, bu hastanelerde röntgeni idare eden 
doktorların hariste filim makinelerinin bulunup 
bulunmadığına, varsa bir sene içinde yaptıkları 
iş miktarına ve Gülhane Hastanesini daha verim

li çalıştırmak için ne düşünüldüğümle dair yâzlh 
soru önergesi Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına gönderil
miştir (6/395); 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'm, Vak
fıkebir ve Akçaabat iskeleleri inşasının hangi 
yıl programına alınmasının düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/396); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Tütün istihsalinin tanzimi hakkında 

Kanun tasarısı (1/222) (Tarım, Ticaret ve Güm
rük ve Tekel Komisyonlarına) 

2. 
önerge 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 

ve üç arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci maddesinin 4 neü fıkrasının yorum
lanması hakkında önergesi (4/167) 

Rapor 
3. — Atatürk Aleyhine İmlenen Suçlar hak

kında Kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa ko
misyonları raporları (1/167) (Gündeme) 



B İ R İ N C İ OT 
Açılma saati -15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili 

URUM 

Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul)» Nazlı Tlabar (istanbul) 

3 .— 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN Oturum açılmıştır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 
ve üç arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorum
lanması hakkında önergesi (4/167) 

BAŞKAN — Efendim, gelen evrak arasında 
bulunan bu önergenin İçtüzük gereğince, Ba
kanlıklarla mütenazır komisyonlardan seçile
cek geçici bir komisyonda görüşülmesi icabet-
mektedir. Esasen böyle bir komisyon halen 
mevcuttur. Bu önergenin o komisyona tevdiini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.-.. Kabul edilmiştir. 

önerge bu? komisyona tevdi edilecektir. 
önergeler var efendim, okutuyorum. 

13 . 7 . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Kanun teklif ve tasarılarının sorulardan 
önce görüşülmesi hususunun oya arzını rica 

edebim. 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 
Başkanlığa 

tçtüzük hükümlerine göre kanunların sözlü 
sorulardan önce görüşülmesinin reye konması 
arz0lunur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

B. M. M. Başkanlığına 
Bugünkü toplantımızda kanun tasarısı mü

zakeresinin başa alınmasını' teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Enver Karan 
BAŞKAN — Üç önerge de aynı mahiyette

dir. Bu Birleşime mahsus olmak üzere kanun 
taşanlarının sorulara takaddüm ettirilmesini 
tensibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabıfıl Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yükseköğretim Öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı m Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/202) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden-

[1] 229 numaralı basmayazt tutanağın sonnun-
dadı, 

Maddelere geçilmesi ler ..j. Kabul etmiyenler 
kabü). edilmiştir. 

Yüksek Denizcilik Okul ve Denizcilik Mes
lek Okul ve Kursları hakkındaki 3 . VI. 1946 

tarihli ve 4915 sayılı Kanuna ek Kanun 

4â.DDE 1. — 25 . IV . 1949 tarihli ve 5375 
8ayıÜ| Yükseköğretim öğrenci Yurtları ve Aşev
leri İCanunu ile yatılı durumu kaldırılan Yük
sek denizcilik Okulu tekrar yatılı hale konul
muştur. 
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B : 99 13. 7 . 1951 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 4915 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su - -
nuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yüksek Denizcilik Okulu ve 
Denizcilik Meslek Okulu ve Kursları hakkındaki 
4915 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerdeki kadrolardan., bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ: MADDE 1. — 5375 sayılı Kanu
nun geçici maddesi gereğince Millî Eğitim Ba^ 
kanlığına! intikal eden Yüksek Denizcilik Oku
luna ait binalarla döşeme, demirbaş ve sair eşya 
ve malzeme aynen Ulaştırma Bakanlığına devro-
lunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanıma bağlı 
(3) sayılı cetvelde yazılı hizmetliler kadrosu, 
1951 yıll Bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelin 
Ulaştırma Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakknda söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetveliyle bilikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — a) 1951 ylr Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Ulaştır
ma Bakanlığı kısmının (201) nci bölümünün 
(2) nci (iller memurları aylığı) maddesi ile 
(217) nci bölümünün (1) nci (ek gö>rev tazmi
natı) maddesine konulan ödeneklerden, bu ka
nunla alman kadroların yıl sonuna kadar gerek
tireceği miktarı aynı cetvelin Ulaştırma Bakan
lığı kısmının (202) nei bölümünün 2 nci (iller 
hizmetlileri ücreti) maddesine; 

b) 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 
416 nei bölümünün (9) ncu (Ulaştırma Bakan
lığı) maddesine konulmuş olan ödenekten bu ka
nunun yayımı tarihine kadar harcanmamış olan 
miktarlarını da aynı cetvelin Ulaştırma Bakan
lığı kısmının 416 nci yüksek (Denizcilik Okulu 
genel giderleri) bölüntüne; ^ 

Aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde hakknda söz istiyen 

var mı? Maddeyi cetveliyle bilikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birnci görüşmesi bitmiştir. 

2. — Gelir Yergisi Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Erzurum milletvekilleri Enver Karan 
ve Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir Vergisi Kanu
nuna bir madde ve M ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/206, 2/188, 
189) [1] 

BAŞKAN — Tümü sakkmda söz istiyen 
yoktur. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine 
bir f/kra eklenmesi hakkmda kanun tasarısı 

- MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 24 ncü maddesine aşağıdaki 11 nu
maralı fıkra eklenmiştir: 

11. — Çeşitli kanunlara göre bağlanmış olan 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü (Harb 

[1] 230 sayılı basmdyazı tutanağın sonun-
dadır. 
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malûllüğü ve son hizmet zammı dâhil), dul ve 
yetim aylıklarından tutarı 152 (Dâhil) liraya 
kadar olanların 75 lirası, (Bu aylıkları 152' lira
yı aşanların vergi çıktıktan sonra ellerine geçe
cek miktar, en az geçim indirimi bakımından 
kendileriyle! aynı grupa dâhil olup da 152 lira 
aylık alanların eline geçen miktardan az ola
maz.) 

Bu fıkra mucibince 75 liralık istisnadan 
faydalananlara ayrıca 32 nci madde hükmü uy
gulanmaz. Şu kadar ki mezkûr madde mucibin
ce yapılacak aylık indirim, 75 liranın üstünde 
ise, istisna yerine gereken indirim uyghlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takip 
eden ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 5269 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin deği§tirilme-
sine dair kanun tleklifi ve Maliye ve. Bütçe ko
misyonları raporları (2/13) [1] 

B : 99 13.7.1951! O : 1 
Bijrinci müzakeresine başlıyoruz. 
Tümü hakkında söz istiyen yök* 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo-

rum. (Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
Okuyalım. 

Bir de önerge var efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifimin ivedilikle müzakeresinin reye 

vaz'ını saygılarımla dilerim. 
Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Bu teklif îçtüzüke muvafıktır. 
Oyunuza arzediyorum: 

İvedilikle görüşülmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

[1] 231 sayılı basmayazi tutmağın sonun-
dad%r. 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üye* 
leriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi* 
rinci Döneminde bulunan üyelerine vatani hiz
met tertibinden aylık bağ'lanmasi hakkındaki 
Kanunun (4) ncü maddesini tadil eden Kanun 

MADDE 1. — 5269 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MMde 4. — Birinci madde hükmünce ay
lığa i müstahak olanlardan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyesi bulunanlarla 2847, 3656, 
3659,13661 sayılı kanunlara tâbi dairelerden 
resmî] veya hususi kanunlarla bankalar, özel 
idare İve belediyelerden (350) lira ve ikinci 
madde hükmünce aylığa müstahak olup da ay
nı dudumda bulunanlardan (175) Ura veya da
ha faizla aylık (Her çeşit zamları ile birlikte 
emekji, dul ve yetim aylıkları hariç vatani 
hizmet aylıkları dâhil) ücret ve ödenek alan
ların jbu vaziyet ve görevleri devam ettiği sü
rece bu kanun hükmünden faydalanamazlar. 
Aylığ^ müstahak olanların taaddüdü dolayı-
siyle (ikinci maddenin son fıkrası gereğince 
aylık i miktarı (175) liradan aşağı düşenlerden 
yukarda yazılı durumda olanların görevlerine 
ait aylık, ücret ve ödenekleri miktarı ikinci 
maddh gereğince hesap edilecek hisselerinden 
fazla ! olduğu takdirde bu kanundan faydalana
mazlar ve bunların hisseleri diğerlerine ilâve 
edilm|ez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•MJADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde! yürürlüğe girer. 

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

MJADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürünür. 

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

T&sarınm birinci görüşülmesi bitmiştir. ' 
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4. -~* Vergi T£ml Kanununun bâzı maddeleri 

ile kfmuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenme
sine dair kamın tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/208) [1] 

,. BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) —Muhte 
rem arkadaşlarım, vergi adaletinin tahakkuku 
için kanunlaştırılan Gelir ve Esnaf vergileriyle 
Usul kanunlarında kısa zamanda gözümüze çar
pan aksaklıklar âmme hizmetlerini sekteye uğ
ratacak ve birçok içtimai adaletsizliklere yol 
açacak kadar mühim bir mahiyet taşımaktadır. 
Bu hakikati gören Hükümetin duyulan endişele
ri bertaraf etmek, bozuklukları ortadan kaldır
mak maksadiyle Vergi Usul Kanununu medeni 
memleketlerdeki ceza müeyyideleriyle teçhiz 
ederek yüksek huzurunuza getirmiş olmasını 
şükranla karşılıyarak sözlerime başlamak isti
yorum. * 

Hakikatlar o kadar acı ve yürek sızlatıcıdır-
ki, bunun karşısında Hükümet ve Milletvekille
rinin lâkayıt kalmaları mümkün değildir.. Bir 
tarafta vergi ödeme kabiliyeti olmıyan küçük 
esnaf takatlerinin çok üstündeki vergi tarhiyat-
ları ile ezilirken, diğer yanda yılda on binlerce 
lira kazanan bâzı tüccarlar Usul Kanununun 
kifayetsizliğinden faydalanarak kendilerini ya 
Gelir Vergisinin dışına çıkarmak suretiyle ya
hut da gelir miktarlarına hileler karıştırarak 
vergilerini çok aşağılara düşürmek ve hattâ hiç 
vergi vermemek için zarar bilançolarını hazır
lamak için malı dalaverelere başlamış bulun
maktadırlar. 

Türkiyenin hür ve temiz havasında her tür
lü kanuni teminatlardan faydalanarak binlerce 
lira kazanan bir kısım tüccarın vergi kaçakçılığı 
yapması bu vatana ihanetten başka bir şey de
ğildir. Milletin parasını çalan ve böylece hırsız
lık ve dolandırıcılığın en âdisini irtikâptan çe-
kinmiyen bâzı vatansızlara karşı Meclisin icabe-
den katî işareti vereceğinde kimsenin şüphesi 
yoktur. Bu vicdansızların millete ve Devlete 
karşı vukubülan suikastlerinin ilk neticesi Ge
lir Vergisine tâbi mükelleflerden tahmin edilen 

[1] 232 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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14$ ö>ily<W vergi miktarının bir hamlede (55) 
ra-ilyojoa inmesi şeklinde tecelli etmesini üzüntü 
ile müşahede etmekteyiz. 

arkadaşlarım, içimde bir tvurlü dinmeyen 
bir endişe ve «ıstırap yar: Acaba alaeagımo,z ted
birlerle kaçakçıları kahre muvaffak olabîUö^k 
miyiz?.. Bunu düp-nmekte yerden göğe kadar 
kendimi haklı görmekteyim, tdam ve on. beş 
sene .ağır hapis cezalarını ihtiva «den Millî Ko
runma Ka^nuuu.n.un mevcudiyetime rağmen ^dün 
bu milletin kanını ve çanını emen mulıte]kteler 
bu memlekette maalesef milyonluk servetleri 
üzerinde çöreklenip oturuyorlar, Devlet otori
tesi ve kanunun hükümleriyle de alay ve istih
za etmekten çektomiyorlar. Bunlara kan, çşan 
veren zihniyet bugün dipdiri ayaktadır. DJtn 
ihtikâr yaparak milleti soyanlar, bugün de 
edindikleri tecrübelerle yine hasis meafjaatlgri 
için maskelerini değiştirerek karşımıza vergi 
kaçakçısı olarak çıkmış bulunuyorlar. 

Bu menfaat ve mide düşkünlerine vatan, 
millet ve memleket menfaatlerinden bahsetme
nin mânası yoktur. Onlar sadece paraya ve 
servete tapmaktadırlar. Vergi vermedikleri için 
âmme hizmetlerinin sekteye uğrıyacagrnı, Dev
let itibar ve otoritesinin sarsılabileceğini onlara 
duyurmak ihtimali yoktur. Zira bunlar bu gi
bi anlardan istifade edecek kadar betbaht ve 
aşağılık kimselerdir. 

Bu itibarla şu andan itibaren bu zümre ile 
gerek Meclis olarak, gerekse Hükümet olarak 
her türlü mücadeleye hazır olmamız lâzımdır. 
Meclis olarak Hükümeti en kuvvetli silânlarla 
teçhiz etmek vebalı omuzlarımıza yüklenmiştir. 

Hükümetin de onları dize getirmek için her 
türlü imkânlardan faydalanarak yepyeni bir 
zihniyetle ye açıktan açığa onlarla mücadele
ye girmesi zamanı gelmiştir. Allah bu meydan 
muharebesinde kendilerine yardımcı olsun. 

Müsaade buyurursanız bu noktada biraz dur
mak istiyorum. Meclisten cansız olarak çıka
cak şu kanuna hayat verecek Maliye teşkilatı
mızda, itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, bâ
zı illetler mevcuttur. Bu teşkilâtın mühim bir 
ekseriyeti bu ana dâvayı benimsemiş, onu ta
hakkuk ettirmeyi millî ve meslekî bir şeref ve 
namus borcu bilerek mel'un ihtiraslara karşı 
göğsünü kale yaparak çalışırken, bunların ya
nında bir kısım nemelazımcılar, korkaklar, 
bana dokunmıyan yılan kırk bin sene yaşasın, 
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düsturunu rehber ittihaz edenler de mevcuttur. , 
Bunlara mücadele azmi aşılamak, dâvada on
lara da hisse ayırmak vazifesi sayın Maliye Ve
kilimize düşmektedir. Bilhassa büyük yerlerde 
vazife görenler âdeta bu idarei maslahat siya
setini ahlâk haline getirmişlerdir. Bu illetler 
dâvanın yürümesini engellemektedir. 

Yine bir kısım memurlarımızın da hasis 
menfaatleri için bilhassa büyük ticaret merkez
lerinde kaçakçılarla elele vererek onlara yol 
gösterdikleri, hileli defterlerinin tanziminde 
mühim roller oynadıkları da bir hakikattir. 

işlerin yolunda gitmesi için sayın Maliye 
Vekilinin bilhassa İstanbul, îzmir, Ankara kad
rolarını ve faaliyetlerini çok hassasiyetle takip 
etmesinde faydalar ummaktayım. 

Yüksek müsaadenizle biraz da tasarı hak
kındaki görüşlerimi açıklamak istiyorum. 

1. Hükümetin Yüksek Meclise takdim etti
ği tasarının bariz vasfını âdetta muasır memle
ketlerde mevcut ceza hükümlerini ihtiva eden 
Gelir Vergisi kaçakçılığını men kanunundan 
ibarettir denebilir. Ne yazık ki kanun görüşül
düğü anda ne Adalet Bakanı ve ne de adalet 
mümessilleri bulunmamıştır. Gönül isterdi ki 
Hükümet ceza hükümleri yanında, kaçakçılığı 
önleyici idari bâzı tedbirleri de düşünmüş ve ta
sarıya koymuş olsun. Maalesef böyle bir hüküm 
göremiyoruz. 

Kanaatimize göre bugün İstanbul, Ankara, 
îzmir gibi büyük vilâyet merkezlerindeki top
tancı tüccarlar az vergi verebilmek için az satış 
yapmış görünmek maksadiyle faturasız mal sat
mak yolunu takip ederlerken aynı zamanda fa
tura ile mal satmaya mecbur kaldıkları ahvalde 
de satış fiyatlarını düşürmeye de gayret etmek
ten geri durmuyorlar. Küçük şehirlerdeki tüc-, 
carlar da devir miktarlarını 60 bin liradan aşa
ğılarda tutarak Gelir Vergisinin şümulünden 
çıkmak için mümkün olduğu kadar faturasız 
mal almaya veya faturaları mevhum veya ya
kınları namına tanzim ettirmeye çalışıyorlar. 

Bu türlü suiistimalleri önliyebilmek için 
Vregi Usul Kanununun 221 nci maddesinin 
vaz'ettiği birinci ve ikinci sınıf tüccarların sat
tıkları emtia ve yaptıkları iş için tücdar ve es
nafa fatura verme mecburiyetlerini genişlete
rek tanzim edilen faturaların birer suretini de 
mal satanla satmalanm bulundukları mahal Ma
liye memurluklarına göndermeleri hakkında hü-
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küm koymak zamanının geldiğine kaniim. Bu 
sistem kabul edildiği takdirde yukarda arzetti-
ğim şekilde işlenen vergi kaçakçılıkları önlen
miş ve murakabe de kolaylaşmış olur. 

2. ; Tasarının ek üçüncü maddesi, hileli ver
gi suçlarını işliyenlere bir yıldan üç yıla kadar 
hapis Icezası tertip etmiştir. Şu hükme göre yüz 
lira vprgi kaçıran bir kimseye bir yıl hapis 
cezasıj verileceği gibi, bu miktar yüz binleri aş
tığı takdirde de aynı ceza verilecektir. Burada 
bir nokta hatıra gelebilir: Hâkim takdir hakkı
nı kullanarak vahim hallerde âzami cezayı ve
rebilir. Derhal arzedeyim ki tatbikatta bu hale 
pek e^ıder rastlanmakta ve ekseriyetle asgari 
ceza rhiktarları hükmolunmaktadır. Bunun için
dir kij Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesiy
le hırsızlık suçlarında çalman eşyanın kıymetine 
göre ceza tâyin edilmiştir. Millî Korunma Kanu
nunun 61 nci maddesiyle de aynı prensip kabul 
edilmiştir. Kanaatimize göre vergi kaçakçılığının 

• pek hjafif, hafif, noısnal ve fahiş olmak üzere 
muayyen kategorilere ayırarak buna göre ceza 
tertibinde içtimai adalet tahakkuk etmiş olur. 

3. j Vergi kaçakçılığının kolaylıkla meyda
na çıkmasını temin için tasarıda bir hüküm ol
mayışını bir noksan olarak kabul etmesek dahi 
her hâlde üzerinde durulması ve münakaşa edil
mesinde fayda vardır. 

Nitekim 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun 
49 ncü maddesi ile Türk Ceza Kanununun 523 
ncü maddesi bu prensibi kabul etmektedir. 

4. ; Vergi kaçakçılığını ihbar edenlere de 
mahkemece hükmedilecek âmme para cezaların
dan b^r kısmını ikramiye olarak vermekde fayda 
ummajktayım. Tezviratı, iftirayı önlemek idin de 
Ceza ^Kanununda iftira ve suç tasniine ait hü
kümlerin bu kanun vesilesiyle tatbiki arttırıla
bilir. \ 

5. \ Tasarının, muhtelif maddelerinde ferî ce
za olarak ticaret ve sanat ve meslekten memnu-
iyet cezaları da verilmektedir. Çok yerinde olan 
bu hifküm bâzı memleketler için mahzurlar do
ğurabilir. Meselâ vergi kaçakçılığından mahkûm 
olan eczacının meslekten ve sanattan men'i, «c-
zahanbnin kapanması ile neticelenir, bunun mem
leket (sağlığında mühim aksülameller doğuracağı 
azade} izahtır. 

Bü sebeple hayati ehemmiyeti haiz olan hal
lerde i meslekten memnuiyet yerine âmme para 
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cezasının artırılması muvafık olur kanaatinde
yim. 

G. Noksan kördüğüm hususlardan birisi de, 
faturalar hakkındaki ceza hükümlerinin kifayet
sizliğidir. Nitekim ek birinci malde ile yalnız fa
tura vermek ve almak mecburiyetine riayet et-
miyenler için ceza tâyin edildiği halde vergi mu
rakabesine imkân vermiyecek surette fatura tan
zim edilmesi veya vergi kaçakçılığının tesbitine 
medar olmak üzere faturaların muayyen bir müd
det içerisinde mal satanlar, satın alanlar, ve var
sa aracılar tarafından saklanması gibi fiiller ce
zasız bırakılmıştır. Her halde bunların da ceza 
müeyyedec'ne bağlanmasında fayda mevcuttur. 

7. Kanunda yer almasını temenni edeceğimiz 
hususlardan birisi de vergi mevzuunda menfaat 
dalaverelerine esaslı şekilde set teşkil edecek hü
kümlerdir. Filvaki Türk Ceza Kanununda me
murlara rüşvet ve hediye verenler veya buna te
şebbüs ve tavassut edenlerle hediye veya rüşvet 
alan, irtikâpta bulunan ve memuriyet vazifeleri
ni suiistimal veya ihmal edenler hakkında hü
kümler mevcut ise de kanaatimizce bu hükümle
rin her bakımdan şiddetlendirilmesi zaruridir. 
öyle ki bu yolda yürümek cüret ve cesaretini ne 
bir vatandaş ve ne de bir memur kendisinde bu
labilsin. 

8. Vergi kaçakçılığına iştirak ve yardım 
husus1 ariyle vergi kaçakçılığı yapmak maksadiyle 
âdeta bir teşekkül vücude getirmiş olanlar için 
hangi hükümlerden' istifade edileceğim tasarıdan 
sarahaten anlamak kabil olmadığı gibi, ceza mu
hakemelerinden sâdır olacak âmme para cezala
rını ödemiyenler hakkında da 1918 sayılı Kaçak
çılık Kanunu ile 3479 sayılı Tütün İnhisarı ka
nunlarında olduğu gibi hususi hükümler konması 
lüzumlu ve faideli olur kanaatindeyim. 

9. Tasarının hazırlık tahkikatına taallûk 
eden hükümleri çok mühimdir, ibareler âdeta 
Müddeiumumilerin Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunun 151 ve mütaakıp maddeleri ile ha
zırlık tahkikatı sırasında haiz olduğu salâhi
yetleri tahdit eder bir mahiyet taşımaktadır. 
Filvaki vergi ile alâkalı, mevzunların defter
dar ve mütehassıslar tarafından daha etraflı 
ve mükemmel bir şekilde tesbit edileceği aşikâr 
olmakla beraber, neticesi 5 seneye kadar hapis 
cezasını istilzam eden bu gibi fiillerin hazırlık 
tahkikatında nâzım rolü yine müddeiumuminin 
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elinde bulundurmakta büyük faydalar mevcut
tur. ' 

Kaldı ki bir suçun meydana çıkarılması sa
dece defterlerin, faturaların kontrolü ile kabil 
olamaz, birçok ahvalde yüzlerce şahit dinle
mek; mütehassıslarına imza tatbikatı yaptır
mak da zaruri olabilir. Bunları müddeiumumi
lerin kifayetle başaracakları tabiîdir. Kaldı ki 
maliye memurlarının umumi hükümlere göre 
yeminli ifade almaları, arzu ettikleri yerlerde 
arama yaparak delilleri ortaya koymaları da 
mümkün olamaz. 

Arzettiğim bu sebepler her halde kanunun 
maddeleri konuşulurken üzerinde hassasiyetle 
durulmayı icap ettirecek kadar ehemmiyetlidir. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Ferid Melen. 
FEEÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, bâzı maliye kitaplarında vergiyi şöyle 
tarif ederler : Vatandaşın devlet masraflarına 
rızasiyle, gönül hoşluğu ile iştirakidir. 

Bu nazari olarak doğru olmakla beraber, 
tatbikatta hakikaten mükelleflerin hepsinin 
devlete ait vergi borcunu gönül hoşluğu ile ver
diği vâki değildir. Bilhassa fazlaca malma düş
kün olan mükellefler. 

Bu, sadece bizmı cemiyetimize mahsus de
ğildir. Dünyanın her yerinde böyledir. Bâzıla
rına göre vergi ahlâkı bâzı memleketlerde ge
ridir, bir kısmında ileridir. Ben biraz tatbikat
ta bulundum, başka memleketleri de gördüm. 
Dünyanın her yerinde mükellef mükelleftir. 
Ne İngiltere'de vergi ahlâkı bizden ileri, ne de, 
Türkiye'de İngiltere'den geridir. Bir Garb 
memleketinde mükellef bir kaçakçılık yapamı> 
yorsa, oradaki vergi rejimi ve sistemi buna 
imkân vermediği için yapamıyor. Yoksa aynı 
mükellefin Türkiye'de pekâlâ vergi kaçakçılığı' 
yaptığını görürüz. 

AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — t 
Neden yapıyorlar?. 

FERİD MELEN (Devamla) — Evet, bir ar
kadaşımız neden dolayı yapıyorlar, diyor. Bu, 
büsbütün başka bir dâvadır. Hükümet bu tasarı
yı sevkederken gerekçesinde bunun başlıca sebe
bini müeyyidelerin azlığında bulmuştur ve bunu 
başlıca sebep addetmiştir. Bu, bir bakımdan doğ
ru olabilir. Ama benim tamamen iştirak edemi-
yeceğim bir sebeptir, kaçakçılık sade müeyyidele
rin azlığından dolayı vuku bulmaz. Bundan ev-
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velki kanunlarımızda müeyyideler daha ağırdır, j 

Faraza Muammele Vergisi Kanunumuz gayet 
ağır müeyyideleri ihtiva ediyordu. Buna rağmen 
kaçakçıLk nispeti % 30 - 40 dan aşağı düşmÜyro-
du. Müeyyidelerin hafifletilmiş olmasına rağmen 
bugün; de aynı nispettedir. Şu halde müeyyideler 
başlı başına.bir sebep olamaz. Şüphesiz ki, bu da 
sebeplerden birisidir. Fakat başlıca sebep değil
dir. Ceza, Usul Kanunumuz da biraz hafif tutul
muştur. Aneak bu biraz da iltizamidir. Kanunda 
mükellef leKine birçok müsamaha hükümleri var
dır. Bunun esbabı mucibesi de : Yeni bir vergi 
rejimine giriyoruz, bu vergi kanunları yüzerce 
maddeyi ihtiva etmektedir, birtakım karışık hü
kümler meveuttur. Mükelleflerin kanunları daha 
çabuk kavrıyabilmesi için bu yerd sisteme mükel
lefi alıştırmak, ısmdırmak zaruri idi. Hükümet
ten gelen taşarı Meclîste uzun uzadıya müzakere 
ve rötuşa tâbi tutulmuş ve bu münasebetle ka
nunda birçok müsamahalı hükümler yer alınıştır. 

Bugün gelen tasarıda |se, aksine mevcut ka
nun,bir yıl meriyette kaldıktan sonra bâzı müey
yideler bir dereceye kadar ağırlaştirılmaktad.r. 
Tasarıda yer alan hileli kaçakçılığa hiçbir diye
ceğim yoktur. Bariz ve açık olan bu gibi kaçakçı
lığa karşı ölçülü bir takım cezai müeyyideler kon
ması da zaruridir. Yalnız ölçüyü taşırmamak şar-
tiyİe. Fakatı buna' makabil diğier hallerde, yani 
mükellefin kastının tesbit edilmesinin müşkül ol
duğu yerlerde vatandaşı bir kaçakçılık damgası 
aTtında tütniak ve gayet ağır müeyyideler tat
bik'etmek hakikaten yerinde olmaz. Bu hareket, 
verginin, muvaffa-kîyetini değil, belki de siste
min müvaffaikıy£tsizllğinı intaç ettirebilir. Fa
raza evvelce Hükümet tarafından sevkedilen 
Üstü Kaıîümı tasarısında kaçakçılık, kasten 
vergi ziyama sebebiyet vermektir, diye bir hük
mü ihtiva etmekte idi. Bu, geçici konfisyonda 
müzakere âdMrkeri gayet fenlikeli bir hüküm 
olarak telâkki edildi, kasten verginin ziyaina 

• sebebiyet verilmesi, ifadesi kolay bir şey ama o 
kadar geniş mâna taşımaktadır ki, bunun altın
dan çıkması her vakit mümkün olamaz. Vergi 
hâ'diseMtönrdfe ka'sît oltıp olmadığının tesbiti ek-
serfyar ıriütn&fth oia*mâz. 

Bir misal vereyim, ben 13 sene müfettişlik 
ve yedi yılda umum müdürlük yaptım. Bu müd
det zarfında Damga Resmi Kanunu elimden 
düşmemiştir. Buna rağmen ne vakit bir varaka
ya pul yapıştırılmak lâzımgeldi ise o zaman ka-
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nunu kçmak ve okumaktan kendimi alamadım. 
Bu sayede kendimi hatadan kurtardım. Bir va
rakaya iki liralık yapıştırılması lâzımgelirken 
yanlışlıkla bir liralık puf yapıştırılırsa bu tari
fe nazaran bu pulu yapıştıran vatandaş kaçakçı 
sayılacaktır. Yeni vergi kanunlarının eskilerin
den farkı vardır, eski vergilerde, mükellefin sa
dece ihbar vazifesi vardı. îşe başladığını veya 
bıraktiğinı ihbar etmekle vazifesini bitirmiş 
olurduv ondan sonra bütün muameleyi memur. 
yapardı. Memur, vergi matrahını ve vergiyi 
tarh viî tâyin eder. Beyannamesini doldurur ve 
mükellefe tebliğ eder ve hattâ kapısına kadar 
tahsildiarını gönderir ve parayı tahsil ederdi. 
Halbuki yeni vergi sistemi tamamen başka bir 
manzaj'a.mrzetmektedir. Evvelce devlete ait olan 
bütün vazifeler yeni sistem de mükellefe yük-
letilmijitir» Mükellef kazancını defterine kayde
der, sene sonunda mevcutlarını kendisi kıymet
lendiril', kanun esasları dairesinde bilançosunu 
kendisi hazırlar, safi kazancını, gelirini meyda
na çıkarır, vergisini hesaplar,, tahakkuk ettirir 
ve bunu bir beyanname ile vergi dairesine bildi
rir. Yajai baştan,sona kadar bütün bu muamele
leri mijkellef yapmak mecburiyetindedir. Bu iti
barla M işlerde mükellefin daima hata etmesi 
mümkiindür. Bir defa vergi nispetinde hataya 
düşebilir, muayyen vasıflarda kanuni masrafın 
kabul edip etmediği kısımları için hataya düşe
bilir. Böyle bir vaziyette, yani hataen vergi zi
yama sebebiyet verilmesi daima mümkün olur. 
Bu gibi hallerde mükellefin .alnına vergi ka
çakçısı i damgası vurulması hazin olur. Bu sebep
ledir ki bundan evvelki Mecliste Geçici Komis
yon bu. tarifi tehlikeli bulmuş ve vatandaşı her 
an kaçiıkçılık töhmeti altında bulundurmaya 
müsait olan tarifi. tehlikeli görerek kaçakçılık 
hallerini tâyin ve, tesbit etmiştir. Muayyen hal
ler haricindeki kalan hadiseleri kusur addetmiş
tir. 

Şimdi, Hükümetin getirdiği projede görü
yoruz ki, vaktiyle gelir komisyonu ve Yüksek 
Merclisîıh reddetmiş olduğu teklif, bugün, aşa
ğı yukarı, aynen projenin içerisine alınmış ve 
huzurumuza sunulmuş bulunmaktadır. Bunun 
haricinde, tasarıda, usulsüzlük cezalarının tarif 
ve saire sine ait maddeler vardır. Bunlar haizi 
ehemmiyet değildir. Mühim bir kısmı da yerin
dedir. Çünkü bir tatbik yılı zarfında kanunda 
görülen aksaklıkların izalesinden ibarettir. Be-
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nim ehemmiyetle . üzerinde durduğum nokta 
budur ve bu nokta çok şümullüdür. Çünkü ce-_ 
zayi hâkim değil, Maliye memuru tâyin eder ve 
her hâdisede evleviyetle kasıt va rd r . Bu takdir
de de her hâdisede herkesin alnına bir kaçakçı
lık damgası vurulacaktır. Bu kanun yürürlüğe 
girince belki ben bile senede birkaç defa bu 
maddenin mevzuu içerisine girebilirim, Şu se^ 
bepîe kanunun yeniden tetkik edilmesi için ko
misyona iadesinde fayda görüyorum. Bu nokta
yı arzetmek için huzurunuza geldim. 

BAŞKAN — Söz Ali Fahri işeri'mildir. 
ALI FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşar, birincisi vergilerde adalet yok
tur, ne adalet ne müsavat. Nispetleri çoktur, 
bütçeye de tesiri vardır. Bunları biz bütçe gö
rüşmeleri sırf asında da açık açık söyledik dur
duk, fakat bir netice vermedi. Söz tohumdur 
derler, işte çıktı. Şimdi jandarma baskısını kal
dırdık, onun yerine Maliye baskısını koyacağız 
dedim. Nasıl ki, dediğim -.oldu, cezalı kanunlar 
başladı önümüze gelmeye. Meselâ 100 bin lira 
kazanan bir adama 30 - 40 bin lira vereceksin, 
diyoruz. Ben biliyorum ve tekrar ediyorum, 
müslümanlığm bütün şartlarını yerine* getiren 
bir adam kırkta bir zekâtını veremiyor. Nanıa-
zmı kılıyor, orucunu tutuyor, bedenî bütün va
zifelerini yerine getiriyor, ama paraya geldi mi 
iş orada dayanıyor. Hem hacı, hem hoca... 100 
bin lira kazanan bir âdâma, kırk bin lirayı ver
medin diye cebir mi yapacağız1?.. (Tabiî sesleri) 
Arkadaşlar, kızmıyalım. Bu memlekette iki 
zümre var, bir zümreyi bütçe besliyor, bir züm
re de bütçeyi besliyor. Bütjçe ile beslenen 
zümre tabiî memur tabakasdır . Görüyorsunuz, 
Gelir Vergisi konuşulurken bir arkadaş burada 
ısrar etti ve bir takrir verdi. Meclis de dfcerlıal 
onun üzerinde durdu. Maliye Bakanı bunu tat
bik etmek istemedi. Ne yapsın. Meclis isteyince? 
Kabahat Hükümette olamaz. Kabahat Meclisin
dir. Bu istek fakir bütçemize 190 milyon liraya 
mal oldu. Memurlar ağlamadı, sızlamadı, bizden 
bir şey istemedi. Edremit'in Zeytinli Köyünden 
bir vatandaş bana: «Reoep Peker Hükümeti 
gibi gidip gelip memurların maaş" arma zam ya-
pasmız diye mi sizleri gönderdik?» dedi. 

Maliye Bakanı çok haklı idi. Ne yapsın Mec
lis ısrarla dayandı, kabul ettirdi. Fakat Gelir 
Yergisi de bize C. H. Partisinden mirastır. İngil
tere gibi bir memleket bunu 11 senede ancak 
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tatbik edebilmiştir. Bunu tatbik edersek çok na
muslu vatandaşlar terki sanat edeceklerdir. 
Bize'^ bundan fayda yerine zarar gelecektir. Bu 
verginin Hükümete fazla gelir temin edecek ta
raflarını ayıralım, şiddet ve ceza tarafına ;git-
miyelim. Onları teşvik edelim, tüccar, esnaf, 
serbest meslek sahibi vatandaş adedi memle
kette artsın. Herkes Devlet kapısına yüklenip 
memuriyet aramasın. 

Sonca, bunun nispeti çoksa nispetini azalta
lım. tl | iae >gücüne, eirostına>göre -bunu maktu 
olarak almak kabil ^e kolaydır. 2 - 3 esnaf, 
4 - 5 komisyoncu birbirinin işini çok iyi bilir. 
Bir banka herkesin durumunu nasıl bilir ve 
ona nasıl kredi verirse, Hükümet bunu güzel 
bir şekilde niçin tatbik edemesin? Ben âciz ka
famla bugüin, Hükümete, bu vergiden iki yüz 
milyon lirayı, vatandaşlar arasında hiçbir sı
zıntıya meydan vermeden, temin edebilirim, 
Hem de seve seve, güle güle verirler. Fakat 
böyle olursa hiçbir şey elde edilemez. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) ~ Na
sıl? Misal verin. 

ALÎ FAHRÎ IŞERÎ (Devamla) — Meselâ, 
bir esnafın 100 bin lira sermayesi vardır. Ona, 
sen maktu olarak 10 bin lira vereceksin, ver
mezsen sıkı kontrol edeceğiz, denir. O zaman 
iki üç misli ceza alınır. Esnaf, bu işleri ben 
yapamıyacağım, benden bin l i ra mı istiyorsu
nuz, üç bin lira alın, fakat beni bu mecburi
yete sokmayın, diyor. Halkımız cahildir^ bir
çoğumuz okumuş yazmış değildir. O kendi za
viyesinden,-pratik olarak iş 'görür. Esasen oku
muş yazmış insan, yüksek tahsil yapmış, .kül
türlü adamlar -hiçbir suretle serbest mesleke 
temayül etmemektedirler. Hepsi iş arıyor, o da 
Devlet kapısı. 

200 milyon lira çok rahat temin edilir, hem 
de hiçbir şikâyet, hiçbir sızıltı olmadan. Hükü
met bunun üzerinde durursa bu işi de halletmiş 
olur, vatandaşlar da gücenmez ve üzülmezler. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, he

piniz gibi Gelir Vergisinin tatbikma, bütün me
deni memleketlerdeki benzerleri gibi yurdumuz
da da bir an evvel tatbikatına .. taraftar olan 
arkadaşlarınızdan birisiyim. Bu verginin mem
leketimizde tatbikatını da kendi vilâyetimizde 
yakînen takip ettim. Maalesef tatbikatta şörclü-
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güm şey]er bu yerginin memleketimize adap
te edilirken birçok noksanlıkları, yanlışlıkları 
•olduğunu bana gösterdi. 

Derhal şunu ilâve edeyim ki, Seyhan İli bu 
sene Gelir Vergisinin tatbikatına sahne olduğu 
zaman Hükümetin yaptığı tahminlerden fazlası
nı tediye etmiştir. Fakat bu tediyelerin ne ıstı
raplar pahasına olduğunu ben yekinen gördüm. 
Bilhassa Esnaf Vergisi üzerinde yapılan tatbi
kat esnafın feryat halinde şikâyetlerine ve acı 
duyarak, memleket sevgisi ile vergiyi ödemeleri
ne rağmen ağır bir maddi mecburiyet haline 
getirdi. Bu vaziyeti gördükten sonra geldim, 
kendi yapabildiğim kadar etüd ettim, bir Mil
letvekili olarak. Neticede şunu gördüm: Batılı 
metotları ile Gelir Vergisini tatbik etmemiz lâ
zımdı?. Ben Ali Fahri İşeri arkadaşımın ka
naatinde değilim. Bu Gelir Vergisi tatbikatının 
millî hayatımız için bir medeniyet ölçüsü oldu
ğuna kaniim. Ancak kendi millî bünyemize, iç
timai ve iktisadi hayatımıza uydurmamız lâzım
dır. Yani; Gelir Vergisi Kanununu, millî Ha
zinenin, ana kaynaklarından biri o?an Gelir Ver
gisi Kanununu millî bir kanun haline getirme
miz lâzımgelirdi. Memleket ve cemiyetimizin 
realitelerine uygun olması icabederdi. Bu tet
kiklerim bana gösterdi ki ; bu kanun millî bir 
kanun haline • getirilmemiştir. ^ Geçmiş iktidar 
zamanında söylenmiş, yazılmış birçok şeyler 
okuduk işittik. Bu verginin propagandası faali
yetle ve şiddetle yapıldı. O zamanın şaym Baş
bakanı tarafından da vergi adaletine bir örnek 
olarak gösterildi. İyi niyetli vatandaşlar ola
rak, iyi niyetli mükellefler olarak biz bunlara 
inandık. Fakat bu defa tatbikatını yakından 
takip edince; maalesef kanunun Avrupai esas
lara uygun olmadığı ve bâzı esaslarda ayrılık
lar olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Sonra 
memleketimizin millî bünyesine uyacak seki"de 
tatbik edilecek hükümleri de ihtiva etmediğini 
acı acı gördük. Size bu hususta bir iki küçük 
misal vereceğim. 

Bunlardan birncisi; bu kanunla biz vergi 
adaleti tesisini çok söylediğimiz halde memle
ketteki sabit sermayeye karşı âdeta lâkayıt ve 
tam mânasiyle kayıtsızdır. Yani sabit sermaye
den vergi alınmasını hiçbir zaman istihdaf et
memektedir. Bu kanun aynı zamanda emlâk sa
hipleri için geçim indirimini başka türlü almış-
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.tır. fan i , emlâk ve akar sahipleri için vergi 
maflığı başka, bir de bedenen çalışan insanlar 

uçin yeya fikren çalışanlar için vergi muaflığı 
da başkadır. Sonra yine bu kanun başka mem
leketlerde tüccar sayılmıyan serbest meslek sa* 
hiplefini tıpkı tüccar gibi portesi içine almıştır. 
Nihayet bu kanun şoförlerden arabacılardan pe^ 

;şin vlergi alma garabetini göstermekte, az ka^ 
zançlu sınıfları ezen, buna mukabil yüksek ka
zançlı zümreleri himaye eden bir vaziyettedir4; 
Bugüjnkü ölçüleriyle. Meseİâ 5 bin lira ile İÖ 
bin lira arasında kazanç temin eden vatandaş
larda^ kesilen, daha doğrusu bunlara tatbik 
edilen ölçü nispeti başka memleketlerde bulun-
mıya*!ak kadar yüksektir. Halbuki 50 bin, 100 
bin ljra ve daha yukarı kazanç sahipleri için 
ise v<srgi nispetleri, başka memleketlerle kabili 
mukayese oimiyaeak kadar gülünç ve düşük
tür. Ali Fahri İşeri arkadaşımızın tam aksine 
olara|s: ifade ederim ki bugün dünyada ve Av
rupa j memleketlerinde 100 bin lira safi ka
zancı I olanlardan 30 bin lira vergi veren kimse 
yoktıir, bunun çok daha üstünde vergi ver
mektedirler. Başta İngiltere olmak üzere Onun 
için, yergi adaletini tesis eden bir kanun olma
dığın! bu yılki tatbikatının acıkli neticeleriyle 
gördük ki bu arada memleketimizde sermaye 
vergileri, veraset vergileri, zirai kazanç ver
gileri! bu Gelir Vergisinin çerçevesi içine Av
rupai] mânasiyle girmediği için, nihayet küçük 
kazanjçlar yüksek nispette vergi nispetine gir
diği için evvelâ pisikolojik olarak millî bünye
de, kajnunun tatbikatı esasında kendisindeki ada
let hissini kaybettirdi. Mükellefi r pisikolojik 
olarak! ; bana vergi adaletini temin ediyor diye 
gösterilen bu kanunun tatbikatta böyle olma
dığını anladık. Şunu arzedeyim ki; elime geçen 
Avrupa Gelir Vergisi kanunlariyle mukayese 
etmiş olarak arzediyorum ki, meselâ çocuk 
zamm} bizimkilerde başka, onlarda başkadır. 
Bizde dört çocuğa kadar bir nispet kabul edi
yor. IJ)ördüncüden sonra hepsi müsavidir. Hal
buki normal ve fiziyolojik olanı, Avrupa ka
nunlarında da aynen öyledir, çocuk sayısı art
tıkça, himaye, mükelleften yapılan indirme de 
o nispette artmasıdır. Mâkul ve adaletli olanı 
da bu<jlur. 

Kap-un bir taraftan karine esasını reddeder
ken ve geliri beyana tâbi tutarken diğer taraf
tan karine esasım kendiliğinden kabul etmiş 
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ve onu da pek sakat bir şekilde kabul etmiştir. 
Bütün esnaf vergilerinin matrahını tâyinde ki
rayı kabul etmiştir. Hâlbuki az kiralı bir dük
kânda yüksek sermaye ile iş gören bir esnaf, 
daha yüksek kiralı fakat az! sermaye ile iş gö
renden daha az vergi verecektir. Bu suretle de 
bu vatandaş yüksek kiranın acı acı cezasını 
çekecektir, zaten yüksek kira kendisi için bir 
Ceza olduğu halde. 

Sonra şunu da söyliyeyim; öyle vakalar 
oluyor ki, dükkâna hava parası vererek gir
miştir. Geleli maliye memuruna samimiyetle 
bunu söylemiş, fakat hava parası olduğuna 
söylememiştir. Bundan dolayı da bu vatandaş 
yüksek kira verenler durumuna geçmiş, maİiye 
memurunun yanma gittiği zaman bettim kiram 
80 liradır diyen vatandaşa nazaran. Bu arada 
kendi mülkünde oturan ve ticaret meslekini ya
pan vatandaşlar hususi himayeye tâbi olmuştur, 
bu vergi kanunu esasları ile, 

Bütün bunlarla tebarüz ettirmek istediğim 
şudur; yaptığımız her hangi tadiller ve müeyyi
delerin arttırılması veya eksiltilmesi ile Gelir Ver
gisi dâvas nı halletmiş olmıyacağız. Gelir Vergi
sinin esas:nı yeniden ele almak, Avrupai mâna-
siyle almak, metot olarak ele almak lâzımdır. , 
Tercüme bir kanun olarak tatbik edeceksek aslını 
Meclise dokunmadan tercüme edelim, yok mem
leket ve millet ihtiyaçları için yeni bir malî hü
küm getireceksek memleket realitelerini memle
kette çal şan kazanan her türlü memleketden olan 
insanların, kazançlarına göre, kabiliyetlerine göre, 
yeni baştan millî bir kanun olarak tanzim etmek-
liğimiz lâzımdır. Bendeniz yeni tasarı ile ceza 
müeyyidelerinin artırılması veya eksiltilmesiyle; 
yani dragonien bir rejimle ve vatandaşı daha sı
kı tehditler altında bırakmakla bu kanunun daha 
iyi yürütüleceğine kani değilim. Ve esas kanu
nun ruhuna mugayir olduğu kanaatindeyim. 
Ferid Melen arkadaş mızm çok güzel belirttikleri 
gibi bu kanun, daha ziyade vatandaşın namusuna 
ve idealine hitap eden bir kanundur. O vatandaş 
ki vergi vermeyi kendisi için yüksek bir iftihar 
sayacak ve vatanın umumiJ hizmetleri için millî 
müdafaası için yapılan masraflara ben de iştirak 
edeceğim diyecektir, öyle vatandaşlarımız da 
vard r. Hattâ burada bir arkadaşımız çıktı, ben 
ziraate kanıyorum niçin benden vergi almıyor
sunuz, dedi. Tüccar ve esnaf içinde de hakikaten 
bu tip vatandaşlarımız çoktur. Tüccar vatandaş-
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larımızdan samimî olarak normal vergisini seve
rek vermek istiyenler de vardır. Ama evvelâ vergi 
adaletini tesis etmeye mecburuz: Bir tarafta 
yüksek sabit sermayeli vergi vermezken öte y&vL-
dan küçük bir esnaftan bir şoförden, işçiden ver
gi almak, bir yandan yüz binleri aşan kazançlar
dan tenzilâtla vergi tahsil ederken küçük bir es
naftan on bin liral k kazancının 3 - 4 bin lirasını 
elinden almak vatandaşlar arasında bir adalet
sizlik hissi yaratmaktadır. 

Şunu arzedeyim ki, her harbden sonra her 
memlekette Hükümetler vatandaşlardan âzami 
vergi alma yoluna gitmekte, mükelleflerin âdeta 
iliklerini emmektedir. Bu, her memlekette böyle
dir, arkadaşlar. Bizim de harbden evvelki mev
zuatımızla harb içinde çıkan mevzuatımızı mu
kayese edecek olursanız, bunun hukuk felsefesi 
bakımından, idare felsefesi bakımından ne ka
dar doğru olduğunu zannederim, kolayca tasvip 
edersiniz. Her harbde bürokrasi büyür. 

Bizim mevzuatımız, son on sene zarfında va
tandaş mükellefiyetini artırmak ağırlaştırmak 
bakımından, Devlet bürokrasisini gittikçe bü
yütmüştür onun sömürme kabiliyeti fazlasiyle 
artmıştır. Bunun neticesi alarak şu ciheti ar
zedeyim: Gelir Vergisi tatbikatına başlanırken 
gayet enerjik propagandalar, temrinler yapılır
ken, Yeni iktidarın ilk altı ayı zarfında bütün 
malî kontrol işleri durdurulmuştur. îlk yedi ay 
içinde muayenehanelerden tutun da tüccar def
terlerine kadar hiçbiri yakînen gidip tenvir 
edilmemiş, ancak son aylarda kontrollar, kontrol 
memurları devreye çıkmışlardır. Bundan sonra 
faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bade ha-
rabül Basra... Aylarca kazançlarını yazmamış 
kimseler, hafızalarını işleterek defterleri yazma
ya çalışmışlardır Bu hal pisikolojik olarak ha
tadır. Unutkanlık olabilir. Vergi fazla gelecek 
diye korkar ve bu sebepten kazançlar eksik 
gösterilebilir. Arzım şudur: 

Devlet bürokrasimiz bidayette Gelir Vergisi
ni iyi tesis ve propaganda ettiği halde tatbika
tının başlangıcında feci bir gevşemeye tâbi ol
muş sonunda bu neticeye varmıştır. 

Netice »olarak arzetmek istiyorum ki, memle
ketimizin Gelir Vergisi esasında bu seneki bütçcr 
deki miktarlar üzerinde gelecek yıllarla yüksek
lik temin edilecektir. Gelir Vergisinin adaleti
ni tesis etmek lâzımdır, bunun için de en aşağı 
geçim indirimindeki adaletsizliği, çocuk hadle-
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rindeki adaletsizliği, ticari olan, ve olmıyan mes
lekler arasındaki adaletsizliği peşin vergi alma
daki adaletsizliği kaldırmak, ondan sonra bu 
esasları sıkı takip ile tedvin etmek ve yine neti
ce alınmazsa cezai müeyyideyi ondan sonra dü
şünmek lâzımdır. Aksi takdirde kanunların 
tatbikatı cezai müeyyidelerle yürümez. Ahlaki 
olan kıymetleri inanışları artırmakla yürür. 
Zecrî tedbirlerin artırılması suiistimallerin art
masına sebep olur. Muamele Vergisinin çok 
kuvvetli olduğu devirlerde dahi büyük mikyas
ta Muamele Vergisi kaçakçılığı yapılmıştır. Baş
ta un fabrikaları ye değirmenleri olmak üzere. 
Bugün de bu hâdiseler devam ederken yeni tec
ziye tedbirleri almak doğru olmaz. Normal ver
gi olarak alacağımız yüz milyonların yolu bu 
değildir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, burada 
tecrübe edilmemiş ve yeni hazırlanmış ilk Gelir 
Vergisi Kanununu müzakere etmiyoruz; bura
da evvelce çıkmış ve ilk tatbik yılını tamamla
mış olan bir kanuna ait tadilâtı müzakere et
mekteyiz. 

îleri memleketlerde Gelir Vergisi âmme ge
lirleri arasında en mühim mevkii işgal etmek
tedir. Bizde de buna uyularak malî, ekonomik 
ve sosyal düşüncelerle Gelir Vergisi, hem de 
4 - 5 sene süren tetkikattan sonra, kabul olun
muş ve yeni Hükümetimiz 'Gelir Vergisini tat
bik halinde bulmuştu. Çünkü Gelir Vergisi 
1.1.1950 tarihinde tatbika başlanmıştı. Onun 
için biz hâdiselerin i^ine girdik. Ben burada 
Ferit Melen arkadaşımızın bu tasarıyı komisyo
na iade teklifinde bulunmasını değil, bilâkis 
bir eski Gelirler Genel Müdürü olarak, kendi za
manında tetkikatı yapılmış, hazırlanmış ve ka
nun tasarısı halinde Meclise şevkedilmiş olan 
bu kanunun bir yıllık tatbikatı neticelerini gör
dükten sonra, böyle bir tâdil tasarısını getirdi
ğimiz için bize teşekkür etmesini beklerdim. 
^Soldan bravo sesleri). Fakat tasarının komis
yona iadesini teklif ettiler, ki verdikleri takrir 
de herhalde bunun için olacak. 

Arkadaşlar; bugün kanundaki müeyyideler 
o dereee zayıf, o derece karışık, usulsüz ve yer
sizdir ki, tasarının Hükümet gerekçesini oku
mak fırsatını bulabilen arkadaşlar bunlara ait 
misalleri orada görmüşlerdir. Meselâ 2.600 li-
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ralıik bir matrahı sene içinde dört muamelede 
gizjiyen bir mükellef kaçakçı sayılmaktadır, 
fafeiat 100 bin lirayı gizliyen bir mükellef ka
çakçı sayılmamaktadır. Evet, 2.600 lirayı se-
necje dört defa gizliyen kaçakçı sayılıyor da, 
100 bin lirayı bir defa saklıyan kaçakçı sayıl
mıyor. Bu nasıl şeydir? Daha bunun gibi bir
çok; misaller mevcuttur. 

Arkadaşlar, biz sadece müeyyideleri ağır
laştırmak yoluna gitmiş değiliz; bu kabîl bâ
zı usulsüzlükleri de ıslah etmek yoluna gitmiş 
bulunuyoruz. Gerekçemizi okuyan arkadaşlar 
göntnüşlerdir ki, Amerika'da, İngiltere'de, Bel
çika'da, Fransa'da ve Almanya'daki bütün Ge
lir Vergisi mevzuatı tetkik edilmiş ve gerek-
çedjs buralarda ne şekil cezalar tatbik edildiği 
açıkça gösterilmiştir. Hâdiseyi şu veya bu ta
rafa sürükleyip götürmeğe mesâ yoktur. Mü-
eyipeleri ağırlaştırmakla vergi kaçakçılığının 
mutlak şekilde önleneceğine kaani değiliz. Biz 
de [biliyoruz ki ; Gelir Vergisi, Esnaf, Kurum
lar] ve saire gibi topyekûn kanunları kastet
mektedir. Bu kanunlardaki açık kapılar sade
ce jpıüeyyidelerin zayıflığından ibaret değildir. 
Fa|:at biz bu müeyyidelere ait tasarıyı ikmal 
edip bir an evvel Yüksek Meclisin huzuruna şev
ke i çalıştık. 

Ahmet Başıbüyük, Cezmi Türk ve Ali Fahri 
İşeri arkadaşlarımın temas ettikleri hususlar; 
daha ziyade Gelir, Esnaf ve Kuramlar vergile 
riyj.e alâkadandır. Bu noktaları ayrıca gözden ge-
çirjais ve icabeden tadillerin hazırlanması için 
İstanbul'da bir komisyonu faaliyete geçirmiş va
ziyetteyiz. 

; Bunlara ait tadil tasarılarını Yüksek Mecli
se ]3kım ayında sunmuş olacağımızı kuvvetle tah-
mitı ediyorum. 

jFerid Melen arkadaşımız bâzı maliye kitapla
rında verginin tarifinde «gönül rızasiyle iştirak» 
in yazılı olduğunu söylediler. Bendeniz maliye 
kitaplarında böyle bir tarife rasgelmedim. Şimdi 
dalia iyi anlıyorum ki, muhterem eski Gelirler 
Genel Müdürü Ferid Melen, Gelir Vergisini ve 
Usul kanunlarını gönül rızasiyle iştirak zihniye
tiyle hazırladıkları için, bugün ancak 55 milyon 
lira tahsil edilebilmiştir. (Gülüşmeler) Cemiyet 
içaresinde iyi niyetli vatandaşlar olduğu gibi, kö
tü ıniyetli mükellefler de vardır. (Maalesef daha 
çokj sesleri) Şunu açıkça arzedeyim ki, eğer ka
mışlar mükelleflerin yıllık gelirlerini ilândan 
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menetnıemiy, böyle bir memnuiyet koymamış ol
saydı yani aranızda pek çok arkadaşlarımızın ta
nıdıkları şöhretli firmaların ve bâzı mükelleflerin 
zarar mı yoksa kazanç mı gösterdiklerini ve ne 
nispette ve miktarda kazanç gösterdiklerini size 
söyliyebilmiş olsaydım, hepinizin hayret, içinde 
kalacağınıza şüphem yoktu. Fakat maalesef şim
di bunları açıklıyamamaktajım. 

Muhterem Ferid Melen arkadaşım, küçük bir 
meseleyi, pul cezasını ele almak suretiyle işi ceza
lara intikal ettirdiler. Hakikaten bu cezalar bir 
kuruş noksan pul yapıştıranlara tatbik edilecek
tir düşüncesiyle mütalâa edilecek olursa bu, in
sana korku verebilir. 

Scnra Ali Fahri işeri arkadaşımın, bu kürsü
den muhtelif vesilelerle, vergi kaçakçılığından en 
acı şekilde şikâyet ettiğini ve en sert tenkidlerde 
bulunduğunu hatırlamaktayım, kendileri bittabi 
benden daha iyi hatırlarlar. Müeyyidelerin ağır-
laştırjlmış olması bir kısım mükelleflerin ka
çakçılarla rekabet edememeleri yüzünden terki 
sanat etmesini önlemek içindir. Bu suretle mü
kelleflerin sanatlarını terketmeleri değil na
muslu ve* dürüst mükelleflerin bilâkis ticaret iş
lerini inkişaf ettirmeleri temin edebilecektir. 
Aksi takdirde dürüst bir mükellef vergisini ve
recek, ona mukabil kaçakçılığı itiyat edinen 
kötft niyetli bir tüccar en geniş şekilde rekabet 
imkânını bulacaktır. Dürüst mükellef, böyle kö
tü riyetle hareket eden esnaf karşısında daya
nabilmek imkânım bulamıyacaktır. Müeyyide
lerin ağırlaştırılmış olması bâzı tüccar ve esna
fın sanatlarını terketmesine değil, bilâkis cemi
yet içinde çoğalmasını her zaman arzu ettiğimiz 
dürüst ticaret erbabının daha çok inkişaf etme
sine ve daha rahat ve serbest ticaret yapabilme
lerine yarıyacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Ali Fahri işeri arkadaşımız, müeyyideleri 
toptan kaldırıverelim daha iyi olur diyorlar ve 
bu suretle bir kalemde 200 milyon lira kazana
cağımızı bildiriyorlar. Arkadaşımız bunun yo
lunu ve usulünü bendenize bir dost olarak lüt
federlerse çok memnun kalırım. 

ALI FAHRİ IŞERÎ (Balıkesir) — Hususi 
olarak gelirim. Yalnız maktu olacak. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar; Gelir, Ku
rumlar ve Esnaf Vergisi ile Usul Kanununda 
topyekûn yapacağımız tadillerin bu ilk kademe
sini teşkil etmektedir. Burada konuşan arkadaş-
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larımm konuşmalarının mesnedini teşkil eden 
ve şikâyetlerini mucip olan noktalar bu kanu
nun, bilhassa bugünkü getirdiğimiz müeyyideler 
kısmına-., temas etmemektedir, Gelir ye Esnaf 
vergilerinin diğer kısımlarına temas etmekte
dir. Biraz önce arzettiğim gibi, bu hususta teş
kil ettiğimiz komisyon bunun üzerinde çalış
maktadır. Büyük tasarı Ikinciteşrin ayında 
Yüksek Meclise takdim edilmiş olacaktır. 

Bu kanunun bir an önce müzakere ve kabulü
nü ı:'ca. ederim. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyaeıgiller 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

g u l d a k ) — Muhterem arkadaşlar; vergi veren 
mükellefler içinde iki kısma ayrılan bir grup 
görmekteyiz. Bendeniz istanbul'a gittiğim za
man yaptığım tetkiklerden ve birçok arkadaş
larımdan edindiğim malûmata göre şunu belirt
mek isterim : Bilhassa merkezi istanbul'da 
olan bâzı imalâtçı ve ithalâtçılar vergi kaçır
mak için orta tüccara fatura vermemek sure
tiyle vergi kaçakçılığı yapmaktadırlar. Maliye 
Bakanı arkadaşımızın bu husustaki bilgilerine 
kısaca ben de bu malûmatı eklemiş olayım. 

Namuslu tüccar, namuslu mükellef zaten 
vergi kaçakçılığı yapmak istemez. O, kanuna 
tâbi olur. Müeyyidelerin azlığı bilhassa dürüst 
çalışmayı şiar edinmemiş olan insanlara cesa
ret verir. Başka memleketlerde de Gelir Vergisi 
kaçakçılığını meslek ittihaz eden öyle büyük 
firmalar vardır ki kendilerinin hususi mütehas
sısları vardır. Bilhassa Amerikan filimlerde de 
görmekteyiz ki, vergiyi kaçırmak' için geniş 
şekilde çalışmalar vardır; vergiyi kaçırmak 
için hususi müesseseler teşekkül etmiştir. Biz
de de hesap uzmanları, hesap ve malî işlerden 
anlıyan mütehassıs avukatlara müracaat edile
rek vergiyi ne şekilde kaçıracaklarına dair 
malûmat alınmaktadır. Bunun sebebi verginin 
fena tatbiki olduğu kadar biraz. da cezaların 
azlığıdır. . 

Bir arkadaşımız vergi tahsilatında açık ol
duğundan. bahs ettiler. Biliyorsunuz ki biz, 
Gelir Vergisini tatbik etmek vazifesiyle karşı 
karşıya bırakıldık. Bizden evvelki iktidar Ge
lir Vergisini memur ve müstahdemlere 1950 
başında tatbik etmedi. Bunu tatbik etmek bize 
nasip oldu. Hükümet ve Meclisiniz nihayet 

i işçi, memur ve müstahdemlere tatbiki kabul 
' etti, memur ve işçiler bundan dolayı minnet-
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tarlıklar izhar ettiler. Görüyorsunuz ki me
murlara yeni bir maaş zammı yapılmamıştır. 
Birçok yarlerde birçok vesilelerle aleyhimize 
propagarida yapılmaktadır. Biz bu vergiyi tat
bik etmekle, memur ve işçilere vergi adaletini, 
dolayısiyle Demokrat Partinin programında 
yer almış olan vergilerde adaleti temin etmiş 
olduk. Yoksa yapılan propagandalar gibi, me
mur vatandaşlarımızın maaşlarına bir zam yap
mış değiliz. Kaldı ki memurlar, senelerden beri 
zam da almış değillerdir. Ve hayat pahalılığına 
en çok göğüs geren bunlardır. Vergiyi bu va
tandaşlara tatbik etmekle, onların yaralarına 
bir parça merhem sürmüş olduk. Binaenaleyh, 
bunu çok görmemek lâzımdır. Arkadaşlar! Ver
gi açığını kapatmak için müeyyideyi artırmak 
ve maliye teşkilâtımızı vergi kaçakçılığı ile 
mücadele edecek şekilde teçhiz etmek ve aynı 
zamanda bir iki arkadaşımızın tanzim etmiş 
olduğu büyük ziraat yapan çiftçileri bu vergiye 
tâbi tutmak işin kamu tekliflerini kabul etmek 
suretiyle, mümkün olur. Bu arkadaşların ver
diği teklif Meclise geldikten sonra göreceksi
niz ki vergi açığının mühim bir kısmı kapan
mış olacaktır. O halde mesele şuradadır : Hü
kümetin hazırlamış olduğu kanun tasarısını 
bendeniz memnuniyetle telâkki ediyorum. Ver
gi kaçakçılariyle şiddetli bir mücadele açılma
sını görmek istiyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Ferid Melen buyurun. 
FERID MELEN (Van) — Sayın Maliye Ba

kanı arkadaşımız bu tasarıyı getirdiklerinden do
layı kendilerine teşekkür vazifesini ihmal ettiğim
den bahsettiler. Ve bundan şikâyet ettiler. Belki 
haklıdırlar. Bu vazifeyi ihmal etmiş olabilirim. 
Yalnız ben de bu kanunun tehlikeli bir noktası
na işaret ettim ve yapıcı bir tenkit yaptım. Ken
dileri de bendenize bu tenkidimden dolayı teşek
kür etmeli idiler. Yapmadılar, ödeştik. 

ikinci bir noktaya işaret ettiler. Maliye kitap
larında «Gönül rızasiyle Devlet masraflarına 
iştirak» suretinde bir vergi tarifine rastlamadık
larını ifade ettiler. Maliye kitaplarında böyle bir 
tarif görmedik, dediler. Zamanla görürler, bu 
bir saç ağartma meselesidir. (Seninki iyi ağar
mış sesleri.) Başında da arzettim; bendeniz bu 
kanunda tehlikeli bir nokta görüyorum. Devletin 
hakkı yanında, vatandaş şeref,, haysiyet ve namu
sunun korunması lâzımdır, misal verdim. Ufak 
tefek hâdiselerle vatandaşa kaçakçılık damgasını 
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basmamak lâzımdır. Bu türlü kanunlarda bu ne
vi zaafları bertaraf etmezsek vatandaş bu şekil
de damga altında kalabilir. Eski Kazanç Vergisi 
Kanununda bir hüküm vardı; bu hükme göre, 
blânçolarma amortisman cetvellerini bağlamamış 
veyahut amortisman cetvellerini tasdik ettirme
miş olan mükellefler, yıllık vergilerinin % 50 si 
nispjetinde ceza vermeye mecburdu. Bu hüküm 
nasılsa tedvin edilmiş ve bir müeyyide olarak 
mevzuatımıza girmiş. 

(&ünün birinde önümüze bir hâdise geldi. Hâ
dise şu: İzmir'de bir ihracatçı beyannamesine 
her nasılsa amortisman cetveli eklememiş. Amor
tismana malları bir masa ile telefon - belki ken
disinin de değil - 4 tane sandalyadan ibaret idi. 
Seni îlik amortisman miktarı 10 lira fakat yıllık 
verdisi 400 bin lira. Kanuna göre bu mükelleften 
10 liralık bir amortisman için 200 bin lira ceza 
almamız icabediyordu. 

İTine bir müessese, eski Kazanç Vergisi Ka-
nunjunun yürürlüğü zamanında defterlerini tas
dik ettirmemiş. Defterlerini tasdik ettirmiyen-
lerdjen vergi bir kat zammı ile alınırdı. % 

3ir müessese muhasibinin ihmali yüzünden 
senti başında defterini tasdik ettirmemiş, eski 
deftere devam etmiş ve bu cezayı Devlet Şûrası 
dâhi kaldırmamıştır. Bu türlü misaller bu mevzu
lar üzerinde hassas olmam:zı icabettirir. Biz bu 
hassasiyeti gösterdikse mazur görsünler. 

3EDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — VarLk Ver
gisi. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Varlık Vergi
sini ben ihdas etmedim. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Ceza ver-
miyelim mi?. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, müzake
reyi muhavere şekline sokmıyalım. 

FERÎD MELEN (Devamla) — itiraf edeyim 
ki bu hüküm o kadar umumidir ki, gelir umum 
müdürü olsaydım, elime böyle bir hükmün veril
mesinde mahzur görmezdim. Fakat Meclis verme
di. Elbette ki Maliyenin böyle sert yetkilerle teç
hizi lâzımdır. Fakat vatandaşın hakkını ayrıca 
gözibtmek lâzım mı, değil mi; takdrinize bırakıyo
rum. 

Bir damga misalini arzettim , dedim ki: Beş 
kurjuşluk Damga Resmini noksan yapıştıran bir 
kinişe bu kanuna göre kaçakçı olacaktır. Belki 
diyeceklerdir ki; beş kuruşluk noksan pul ilsakı 
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kasden vergi kaçakçılığı değildir. Fakat tatbikat 
şudur : Bir varaka tetkik edilir, başka yerde de 
bir tetkik memuru bir varakayı tetkik eder, ka
nuna nazaran 5 kuruşluk <Mpaga pulu noksan ya-

•i pıştırılmışsa, o derhal raporunu tanzim eder, 
vergi dairesine verir, dairede ceza beyannamesi 
kesilir. İhbarnamenin üstünde suçun vasfını gös
teren sütuna «vergi kaçakçılığı» der. Mükellefin 
suiniyet veya hüsnüniyetle hareket ettiğini ara
maya imkân yoktur. Bu zat komisyonlarda gelip 
aksini ispat edinceye kadar vergi kaçakçısıdır. 

Başka bir misâl daha arzedeyim, belki arka
daşlarım Damga Kanununa ait kısmı fazla karı
şık bulmuşlardır. 

Sonra arkadaşlar, kanunda bir de asgari 
hadler vardır, 325 nci maddede. Mükellefler sı
nıflandırılmıştır. Birinci sınıf tüccarsa asgari 
ceza şudur. Serbest meslek erbabı ise ceza 
şudur, tüccar olmıyanlardan ceza şudur, 
diye bir tasnif yapılmıştır. Beş kuruş
luk Damga Resmi noksanı için alınacak ceza her 
sınıf mükellef için ayrıdır. Yani birinci sınıf 
tüccar için şu ceza kaçakçılıkta, serbest meslek 
erbabı için, ve tüccar olmıyanlara şu ceza veri
lecek. Beş 'Kuruşluk Damga Resmini birinci s nıf 
tüccar noksan yapıştırdı mı, bu hataen dahi olsa 
2 500 lira para cezası verecektir. Aksini ispat 
ederse bilâhara" komisyonda yakayı kurtaracak. 
Bunun haricinde, arzettiğim gibi, amortisman he
saplarında bilmem beyannamenin yanlış tanzi
minde ve saire de hep aynı muameleyi görecektir. 
Bendeniz bu gibi tehlikeli vaziyeti ortaya koyuyo
rum, bu kadar senelik tecrübeme binaen. Hiç 
şüphesiz takdir yüksek heyetindir. 

BAŞKAN — Hüseyin Balık... 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sayın 

Ferid Melen, bir taraftan bizim vergi adaletin
de geri olmadığımızı söylerlerken başka mem
leketlerde vergi usullerinin teminat altına alın
dığını ifade buyurdular, öbür taraftan da 
vergi ahlâkından bahsederek mükellefi gönül 
rızasiyle vergi vermeye davet ettiler. Bende
niz bunda bir tezat gördüm. Başka bir sistem
den de bahsetmediler. Yalnız gönül rızası, de
diler. 

Yalnız, Maliye Bakanının bahsettiği İstan
bul'daki komisyon biran evvel işini bitirsin ve 
Esnaf ve Kurum • vergilerine ait tasarı da bu
nunla beraber Meclise sevkedilsin. Çünkü ke
sif bir esnaf tabakasını teşkil ıeden mıntaka-
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mızda vergi adaletsizliğini teşkil eden sebeple
ri dinledik, bu geç kalmıştır. Yine Maliye Ba
kanından rica ediyorum, ilk tatbikte bu vergi
den ne beklenmişti, ne elde edilmiştir ve şim
diki tadille ne bekleniyor? Bunu da lütfeder
lerse minnettar kalırım. 

Esas olarak getirilen tasarı hakkında muta
bıkım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Evvelâ Ferid Melen arkadaşımın 
ifadesine temas etmezsem noksan kalacak. (Gü
lüşmeler). Ferid Melen arkadaşımın saçı si
yah olduğuna göre, bunu saçı ağarmış olan bi
risinden duymuş olacak. «Gönül rızasiyle» ta
rifi ile benim de saçımın ağarmasını temenni 
etti. Bir insan politika hayatına saçı siyah 
olarak başlar ve o uğurda saçını ağartırsa bu 
kendisi için bir şeref sayılır. Bunu arkadaşım 
için ben de temenni ederim. 

Arkadaşlar, Ferid Melen arkadaşım tasarı
nın müzakeresine başlanmaması noktasından 
hareket ettiğine göre, elbette ki konuşmaları 
bunu temine matuf olacaktır. Onun için misal 
veriyorlar. On binlerce mükellefi alâkadar eden 
bir tasarı müzakere olunacağı zaman, geçmişte 
şöyle bir mahzur doğurmuştu ve bu yüzden 
İzmir'de şöyle bir hâdise meydana gelmişti diye, 
bir tek misal almak suretiyle, bir tasarı hak
kında hüküm vermek caiz olmaz. 

Sonra; mütemadiyen Damga Resmi üzerinde 
durmaktadırlar. Arkadaşlar Damga Resminde 
öyle bir muafiyet kapısı, öyle bir açık kapı, af 
kapısı vardır ki, bunun karşısında Ferid Melen 
arkadaşımın mütemadiyen Damga Resmi Ka
nununu misal almalarını ben muvafık telâkki et
miyorum. Çünkü Bakanlık Dajılga cezasını affet
mek salâhiyetini haizdir. Kendileri de Gelirler 
Genel Müdürlüğünde bulunduklarına göre, her 
halde birçok Damga Resmi cezalarını affetmiş-
lerdir. Biz Damga Resmi Kanunu üzerinde de 
uğraşmaktayız. İnşallah yakın zamanda onu da 
huzurunuza takdim imkânını bulacağız. 

Vatandaşlar kanun metnine bihakkın vâkıf 
olmadıkları için, birtakım kusurlar yapılmak
tadır ve bu sebepten ortaya çıkan cezanın affı 
için Bakanlığa mütemadi müracaatlar yapıl
makta, bunlar tetkik edilerek haksız ve yersiz 
/görülenler affedilmektedir. Onun için Ferid Me
len akradaşımın bu bakımdan mütemadiyen 
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Damga misalini almamasını bilhassa rica ederim. 

Hüseyin Balık arkadaşım, bir an önce 
diğer tasarıların getirilmesinin iyi olacağından 
bahsettiler. Arzettim, ikinci Teşrin ayında Mec
lis açıldığı zaman Yüksek Heyetinize tasarı 
gelmiş olacaktır. 

Bir de muhterem arkadaşım bu tadilâtla ne 
gibi bir netioe ümit ettiğimizi sordular. Ar
kadaşlar bu bir varidat tasarısı değildir, bu 
müeyyideleri tadil tasarısıdır, kaçakçılığı önle
meye ve kaçakçıları tecziyeye matuf bir tasa
rıdır. Bu sebeple bu müeyyidelerin tatbiki şu 
ikadar gelir temin edecek diye bir şey söylemek 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 
önerge vardır, okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen ve lü-

zulmu tetkikat yapılmak üzere Vergi Usul Ka
nunu tasarısının komisyona iadesini arz ve tek
lif ederim. . 

Van 
Ferid Melen 

MALÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAY
RETTİN ERKMEN (Giresun) — Efendim; Fe
rid Melen arkadaşımızın işaret ettiği tehlikenin 
varit olmadığını, maddenin ikinci fıkrasını oku
mak suretiyle, Huzuru Âlinizde arzetmek iste
rim. Bu itibarla da komisyonun bu husustaki 
fikrini değiştirmesi için bir sebep bulunmadığı
mı arzederim. 

BAŞKAN — Bu önerge, tasarının komisyona 
iadesi talebini tazammun etmektedir, önergeyi 

..yüksek oyunuza arzediyorum: Nazara alanlar 
lütfen işaret versinler... Almıyanlar... önerge 
reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arze
diyorum : 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Usul 
hakkında arzedeceğim, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen

dim, Sayın Maliye Bakanının ifade buyurduk
ları gibi, mevzu, tamamen vergi kaçakçıları 
hakkındadır ve kaçakçılığı önleyici tedbirleri 
ihtiva etmektedir. Maddelerin hemen hepsi ya 
bir ceza maddesidir yahut zaman aşımı ve sai-
reye taalluk etmektedir. Görüyoruz ki, Ceza 
Kanunu ile ilgili bakan, Adalet Bakanı veya 
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mütehassıslardan ortada kimseler yoktur. Bu 

e Adalet Bakanının huzuriyle görüşülme-
imkân sağlamak üzere, maddelere geçil

dikten sonra, kanun maddelerinin görüşülmesi-
gelecek birleşime tehirini riea ederim. 

â U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Lüzum 
efendini, idari bir kanundur. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Değil 
efendim, tamamen cezai hüküm ve müeyyide -

ihtiva ediyor. 
ŞKAN — Efendim, maddelere geçilme-

jyüksek oyunuza arzediyorum. Kabul bu-
ajnlar... Etmiyenler... Maddelere geçilmesine 

karair verilmiştir. 

BAS 

Ver^i Usul Kanununun bâzı maddeleri ile ka
nuni bağli cetvelde değişiklik yapümasina ve 
bu İanuna bâzi maddeler ve fıkralar eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 314, 318, 325, 332, 333, 346, 351 nci 
madjMeri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

üıjladde 314. — Tüzel kişilerin idare ve tas
fiyecinde Vargi Kanununa aykırı hareketler
den tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler 
adına kesilir. 

Tüzel kişilerin kanuni, temsilcilerinin vergi 
sorumüuluğu hakkındaki bu kanunun 10 ncu 
maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da 
uygtüanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktjur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil-
miştlir. 

' i • • 

Fiil ayrılığı 
Madde 318. — Ayrı ayrı yapılmış olan ka

çakçılık, kusur veya usulsüzlükten dolayı ayrı 
ayrı j ceza kesilir. Şu kadar ki, 333 neü madde
de y#zıh usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı için
de şym neviden birden fazla yapıldığı takdir
de birden fazlasının her biri için, birincisine ait 
cezanın dörtte biri kesilir. 

Aynı nevi usulsüzlükten maksat, fiillerin 333 
ncü [maddede gösterilen derece ve fıkralar iti
bariyle yekdiğerine mutabakatidir. 

üf AŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabud bu-
yuratnlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Kaçakçilığırı tarifi 

îtfââde 32Ü-. — Köfak^hk, n*ükell«f veva sth 
rattılu taiâfoııdaK kasleaı v̂ ergi ziyama sebebi
yet ver4l«»eii#», 

Aşağıdaki şekillerden herhangi birisi ile ver
gi ziyama sebebiyet verflKiesi halleri, kasıt aran
maksızın kaçakçılık sayılır. 

1. Beyannamede noksan veya hakikata ay
kırı bildirmede bulunulmasa. (verilen beyanna
mede Mç beyanda bulunulmaması veya 30 neu 
maddenin 2 Ve 3 neü fıkralarındaki sebeplerle 
beyannamede bildirilen miktardan fazla re'sen 
takdir edilen matrah da noksan beyan hükmün
dedir'.) 

2. Beyana dayanmakla beraber bildirmele
ri beyanname ile yapılmıyan vergilendirmelerde, 
hiç beyanda bulunulmaması veya noksan veya 
hakikata aykırı beyanda bulunulması; 

3. Vergilendirme dönemi geçtiği halde iş ve 
teşebbüsün veya beyan esasına dayanan vergi
lerde muaflıktan, mükellefiyete intikal hallerinin 
vê rgi dairesinin ıttılaı haricinde bırakılması (ka
zançları götürü, olarak tesbit edilen serbest mes
lek erbabı ile sabit iş yeri olan esnaf da, ver
gilendirme dönemi yerine tarh zamanı nazara 
alınır); 

4. Şahsi, medeni haller veya aile durumu 
hakkında gerçeğe uymıyan şekilde tanzim edil
miş vesikadan faydalanılması. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, bendeniz bu kanunun komisyona iadesi 
hakkında el kaldırmış bit arkadaşınızım. Sebebi 
de bilhassa şu madde idi. 

Vergi kanunları, üzerinde lâzamgeLen tetkik
ler yapıldıktan sonra Büyük Millet Meclisine 
gelince, her memlekette parlementoya gelince, 
en çok didiklenen, uzun tetkike tâbi tutulan ka
nunlardandır. Halbuki bu tâdil kanunu, geçen a-
ym 26-gffida Hükümet tarafından Meeüse sunul
duktan sonra bir geçici komisyonda alelacele tet
kik edilmiş kanunlardan olmak bakımından hav-
kikaten tehlikeli durumunu şu madde de gösteri
yor: 

Madde « kaçakçılık » diyor mükellef veya 
sorumlu taraf ından kasten vergi ziyama sebebi
yet vermektir. « Güzel; fakat aynı madde aşa
ğıdaki şekillerden biri ile yapılmış olan kaçak
çılığı kasıt ayısmadan kaçakçılık addedilir > di
yor. 
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Kanunda hakikate uymıyan veya noksan, 

beyanda bulunmuş- olmak, bir miktar masrafı 
vergi şümulü içerisine alınıp alınmam asını dü
şünmek hataca bir ufak kısmı yanlış geçirmek 
gibi sebeplerin hepsi kasta alınmakta, kaçakçı
lık fümulüne girmektedir. Bu itibarla bu kadar 
şâmil tehlikeli bir yolda bütün vergi ihtilâfları, 
bütün vatandaşlara* vergiden dolayı Maliyeye 
karşı olan ihtilâfları karşısında bütün vergi 
mükelleflerine kaçakçı damgasını vuran böyte 
bir tasarıma Meclisten geçeeeğine ihtimal ver
miyorum. Bütün Vergi mükellefleri kanun na
zarında kaçakçı olamazlar. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... An
laşılmadı efendim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz istiyor, 
buyurun.' 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen
dim, affmızı istirham ederim. Ahmet Başar ar
kadaşımız, Ferid Melen'in temas ettikleri nok
tayı tekrar huzurunuzda daha acıklı bir maz-
zara şeklinde canlandırdıkları için söz aldım. 
Arkadaşımızın buyurdukları varit değildir. 
Çünkü bu tasarı hazırlanmakta iken Demokrat 
Parti Grupu Maliye İhtisas Komisyonuna dâ
hil olan arkadaşlar vekâletle birlikte çalıştılar. 
Gene o arkadaşlar; muhtelif Komisyonlardan 
gelerek tasarıyı ineeliyen Geçici Komisyona 
iştirak ettiler. Binaenaleyh, bu iki aydan beri 
üzerinde çalıştığımız bir mevzudur. Ahmet Ba-
şıbüyük arkadaşımızın temas ettiği bir nokta 
vardır. Adalet Bakani hazır lOİmadan tasarının 
görüşülmesine cevaz yoktur dediler. Geçici Ko
misyona Adalet Komisyonuna dâhil arkadaşla
rımız da katılmışlardır. Binaenaleyh, bu nokta
dan da bir aksaklık mevzuubahis değildir. 

Buyuruyorlar ki, kaçakçılık maddesi vatan
daşlara kolaylıkla kaçakçı damgasını vurmaya 
müncer olabilir. Arkadaşlarım, madde gayet sa
rihtir. Kaçakçılık, mükellef veya sorumlu tara
fından kasden vergi ziyama sebebiyet vermek
tir denildikten sonra aşağdaki şekillerden her 
hangi birisi ile vergi ziyama sebebiyet verilme
si halleri de kasıt aranmaksızın, kaçakçılık sa
yılır deniliyor, Bu şu demektir. İdare; vatan
daşın, mükellefin: kasden vergi kaçırdığını ispat 
edecektir. Kasıt aranmadan muamele yapılacak 
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haller ise kanunda sırasiyle ve sarahaten göste
rilmiştir. (O haller nedir sesleri) 

. Ancak o hallerdedir ki mükellefin kasdj mev
cut farzedilerek muamele yapılacaktır.. 

Sonra Ahmet Hamdi Başar arkadaşımız bu
yuruyorlar ki, ufak bir hata vatandaşları ka
çakçılık damgası altında bulundurabilir. 

Arkadaşlar, tereddüt herkes için varittir. 
Kanun tereddüde düşen vatandaşlara bir yol 
açmıştır. Vergi Usul Kanununun 390 ncı mad
desi mükellefe tereddüt ettiği her hangi bir hu
susta daima Maliyeden fikir sormak ve mütalâa 
almak imkânını vermektedir. Binaenaleyh bu 
maddeye ayarak yapılacak ^muameleler halinde 
vatandaşlara kaçakçılık yahut her hangi bir 
vergi cezası tertip edilmesi varit olamaz. Bu 
kapı da ikinci bir emniyet kapısı olarak mevcut 
olduğuna,göre bu madde vatandaşı kaçakçılar 
arasına kolaylıkla atacak şedid bir madde ve 
hüküm olmaktan çıkar arkadaşlarım. . 

Komisyon olarak bu madde hakkındaki dü
şüncelerimizi arzettim. îadesi halinde yapılacak 
bir değişiklik lüzumuna da kani değiliz. 

BAŞKAN — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Efendim, hakika

ten çok tehlikeli bir nokta üzerinde olmasak 
sizi sık sık rahatsız etmezdim. Maddenin birin
ci kısmını arzettim. Orada nihayet kasıt aran
maktadır. Bu, kimin tarafından tesbit edilecek
tir? Memur tarafından mı? Yoksa mükellef mi 
aksini ispat edecektir? Bunu bırakıyorum. Fa
kat kasıt meselesi fıkrada müphem geçiyor. 
Hükmü aynen okuyorum: «Beyannamede nok
san. .» Binaenaleyh beyannamede noksan gös
termek halinde, ister bilerek, ister bilmiyerek 
olsun, beyannamede bir kuruş noksan gösterir
se bu kanuna göre kaçakçıdır. Hataen dahi ol
sa, bilerek, bilmiyerek dahi olsa kaçakçı adde
diyorsa, komisyon, bunu tavzih etsin, tatbikat
çıların işine yarar. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Sayın 
arkadaşlarım, «kaçakçılık, mükellef veya sorum
lu tarafından kasden vergi ziyama sebebiyet ve
rilmesidir» diyor, kanun. Tasrih etmiş olduğu 
maddede yazılan bâzı hususlar »da zahirdir. Bir 
kimse beyanname verdiği takdirde, benim şu-
kadar vergim vardır deyip de, bunun da aksi sa
bit olursa mutlaka, kasıt var mı, yok mu diye 
aranır mı? Bir misal; icrada mal beyanında borç
luya tebligat yapıldığı vakit borçlu mal beyanın
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^(ulununca o malının beş kuruşunu daiıi iket-

olsa, bu da tezahür etse bunda kasıt var 
mu diye aranır mı? Asla aranmaz, der-

dnahkûm edilir. Binaenaleyh burada da ka-
aramaya lüzum yoktur. 
BAŞKAN — önefge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3İ24 ncü maddeden (kasıt aranmaksızın) kay

dının kaldırılmasını teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 
Ahmıet Hamdi Başar 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN: ERKMEN (Giresun) — Efendim kasdın 
buluiımadığı haller kusurdur. O ayrı bir mad
de, ayrı bir fiildir. Kasdı kaldırdığımız takdirde 
kaçakçılık fiilini ortadan kaldırıyoruz demektir. 
Usuıluüzlük, kaçakçılık ve kusur diye üç müesse
se var, bu maddeden kasıt kaldırılırsa suçlardan 
birini izale etmiş, suç sayısını ikiye indirmiş 
bulunuruz. Bu itibarla kasdın buradan kaldırıl
masına imkân yoktur. Esasen biraz evvel de ar-
zetmiştim, kasdın ispati tamamen idareye te
veccüh etmektedir. Kanunda gösterilen muay
yen jıaller haricinde idare kasdın mevcudiyetini 
ispatla mükelleftir. Baybura arkadaşımın bu-
yurdiığu gibi beyannamesinde matrahını eksik 
göstepen bir insanın bunu sehven yaptım deme
sine, | bilmiyorum mantıkan imkân tasavvur olu
nabilir mi?... 

BİAŞKAN — Kirazoğlu. 
İŞRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — E-

fendim; 324 ncü maddede tamamen kasıt unsu
ru esas olarak alınmaktadır. Bu kanunun bu 
maddesinin ruhu, kasıt unsurunu ihtiva etmek
tedir Halbuki arkadaşlarım, tadadi fıkralar
da zikredilen ve hemen birinci fıkrada bahsedi
len b(u kaşıt unsuru bendenize göre, tamamen 
kamufle ediliyor. İkinci fıkrada kasıt aramak
sızın,! beyannamede noksan, alelıtlak kasıt olsun 
olmasın, kaçakçılık addolunmaktadır. Bir misal 
arzedjeyim. Bir fabrika tasavvur edelim. Bu 
fabrikanın makinelerinin istimalinde zeytinyağı 
kullanılır. Bir tüccar, bir fabrikanın sahibi evi
ne aihğı üç teneke zeytinyağını zühulen be
yannameye masraf olarak ithal etmiş olsa, kas
den koymazya, korsa bunun masrafında fazlalık 
görülecektir. Her hangi bir zühul, her hangi bir 
ihmal, her hangi bir atlama mükemmelen beyan
namece bir noksanlık intaç edebilir. Bu vaziyet 
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DU maddenin bu fıkrasına mükemmelen girer. 
Kasıt aranmaksızın beyannamede noksan almı
yor. Bu zühul yoliyle fabrikatör, tüccar kaçak
çı olur. Binaenaleyh arkadaşlarımizin ikazı ga
yet yerindedir. Bu kasıt unsuru, beyannamedeki 
noksanlık vardır yolundaki ifade her hangi bir 
haksızlığa sebebiyet verebilir ve hattâ vatandaşı 
türlü malî kaza mercilerinde süründürmeye mâ
ruz bırakabilir. Şu anda şunu da arzedeyim ki, 
buna benzer bir hâdise yüzünden 1,5 milyon 
lira gibi bir teklif altında bulundurulan bir fir
ma, belki de bu tekliften 15 bin lirasını dahi 
ödemeden, kaza mercilerine baş vurarak bun
dan kurtulmuş bulunmaktadır. Bu itibarla ri
cam bu yollara böyle kapalı ifadelerle gitmiye-
lim. Biz cezanın artırılmasını hüsnüniyetle kar-
şılıyabiliriz., Fakat ticaret erbabının da her han
gi bir şekilde suiniyet sahiplerinin tezvir ve ga
razlarına mâruz bırakılması gibi çok tehlikeli 
bir yola gitmiyelim. Hattâ bendeniz Af Kanu
nunun görüşülmesi sırasında, tamamen malî ol
makla beraber, eskiden verilmiş bu çeşit vergi 
cezalarının da. affını ve yeni Gelir Vergisi Ka
nunu ile yeni bir şekle girmekte olduğumuzdan 
bahsile eskilerin tasfiyesini istemiştim. Fakat 
kabul edilmedi. Bunun için de hepsi birbirine 

.karıştı ve vatandaş Gelir Vergisiyle getirdiği
miz yeni sistemi anlıyamadı. Bunda bizim de ku
surumuz bulunduğunu itiraf etmek lâzımdır. Af 
Kanunu ile evvelce yapılan hataların telâfisini 
sağlamadığımız için bu yolda düşünmeye ken
dimi mecbur addediyorum. Binaenaleyh çok 
tehlikeli yollara götüren böyle bir kapalı ifade 
kasıt unsurunu ortadan kaldırmaya matuf ra
poru komisyon yeniden teemmül etsin, belki bu 
nokta üzerinde büşünmemiştir. Arkadaşımın 
ifadeleri tatminkâr olmaktan uzaktır. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Bu, 
kaçakçılığı tarif eden maddenin inşa şekli Gelir 
Vergisinin ilk senesinde istihsal edilen vergi 
miktarının azlığından dolayı Maliye teşkilâtı
mızın duyduğu aksülâmelin şedit bir ifadesi 
şeklinde tezahür ediyor. 

Gelir Vergisi tatbikatı başka memleketlerde 
uzun senelerde ancak muvaffakiyet sağlıyabil-
miştir. İlk senedeki muvaffakiyetsizliğin bu 
kadar sert ve şümullü bir aksülamel yapması 
doğru olmaz. Daha mülayim ve daha etraflı 

. İÖÖİ Ö : İ 
bir düşünce ile vatandaşı kaçakçılık töhmeti 
altında daha güçlükle bırakacak hesaplı bir va
ziyette bulunmamız ve daha hesaplı bir madde 
inşa etmekliğimiz icabeder. Bize yakışan da 
budur. Bence 324 ncü maddenin inşa şeklinde 
bir tezat da vardır., Evvelâ maddenin birinci 
fıkrasında kasıt ileriye sürülmüştür. Fakat aşa
ğıdaki dördüncü fıkrada bu kasıt unsuru fev
kalâde darlaştırılmıştır. Şimdi, bu maddeyi inşa 
ve kabul etmiş olan komisyondan şunu sormak 
isterim : Niçin bu kadar şümullü bir istisnayı 
kabul etmiş oluyorlar? Kasdı ileriye sürdükle
rine göre ve kasdı kabul ettiklerine göre, ka
çakçılığın her unsurunda kasdı aramak lâzım-
gelir. Doğrudan doğruya böyle birtakım şeklî 
suçları ortaya koymalarmdaki hakiki sebep 
nedir? Mademki kasdı ileriye sürmüşlerdir, 
fiilde kasdı aramak mantıki ve hukuki olur. 
Kasdı ileri sürdükten sonra bu kasdm şümulü
nü ifade ve asıl kaçakçılığın tam şeklini bir 
suç haline ifrağ etmek tezatlıdır. Bence bu 
maddenin komisyona iadesi ve dikkatli bir 
şekilde deşilip tartılması icabeder. (Alkışlar) 
Maliye teşkilâtının eline, vatandaşların ve mü
kellefleri son derecede muztarip edecek böyle 
keskin bir bıçağı veremeyiz arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmunuzdur 
ki, Gelir Vergisi vergi sistemlerinin en mütekâmil 
şeklidir. Bu vergi iktisadi ve malî bünyesi en 
mütekâmil memleketlerde tatbik edilebilmiş ve 
uzun yıllar tecrübelerden sonra muvaffak ol
muş bir vergi sistemidir. 

Bizim maliyemiz, yıllardan beri Cumhuriyet 
maliyesi için cidden bir şin olan en iptidai bir 
vergi şekli olan Kazanç Vergisinden birden
bire bu en mütekâmil vergi sistemine atlamış 
bulunmaktadır. Kazanç Vergisinin ne kadar 
gayriâdil bir vergi olduğunu hepimiz biliriz. 
Bilhassa maliye memurları ile mükellefler ara
sında ne kadar büyük ihtilâflara yol açtığını 
ve mükelleflerin haksız ve yersiz türlü mahkû
miyetlerine, türlü ıstıraplarına meydan verdi
ğini, acı misalleri ile hâtıralarımızda şu anda 
canlandırabiliriz. 

Bu böyle iken, şüphe yok ki, yıllardan beri 
gayrimütekâmil vergi sistemi içinde, bir türlü 
doğru dürüst hesap tutmaya alışamamış olan 
muazzam bir mükellef kütlesinin, mütekâmil bir 
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Vergi sisteminin usul ve kaidelerine uymalarını 
icbar etmekteyiz. 

Başjja, memleketlerde vergi mükelleflerini, 
vergi kanunlarının hüsnü tatbiki için hesap 
ve kitaplarını vergi kanunları ahkâmı dairesin
de tanzim ve idare edebilmelerini temin için 
kurulmuş müesseseler vardır, yeminli muha
sipler vardır, fiduciaire şirketleri vardır. 
Hükümetçe resmen tanınmış müesseseler 
vardır. O müesseselere defterlerini bir ke
re tasdik ettirdiler mi artık mükellef 
vergi bakımından kendini devlet otori
telerine karşı hiçbir mesuliyetle karşılaşmıya-
cağına emin olur. Düşünmek lâzımdır ki, bu en 
mütekâmil vergi sistemi türlü beyanname for
malitelerini tahmil ettirdiğimiz mükellef züm
resine,. bu külfetleri kolaylıkla yapabilecek 
imkân ve vaziyetler henüz hazırlanmış- veya 
hazırlamak için zaman vermiş bir durumda 
değiliz. 

Mükellef bu formaliteleri yaparken birçok 
noktalarda yanılabilir. Yanılması her vakit 
kaçakçılık mânasını ifade etmez. Bilhassa şu 
maddenin birinci fıkrasında kaçakçılığı tarif 
eden bir hüküm olduğuna göre artık o tariften 
gayri birtakım maddelerde kasta makrun olsun 
olmasın her türlü yanlışlığın kaçakçılık adde
dilmesi zannederim ki ne kanun tekniğine ve 
ne de mantığına uygundur. Bunun tatbikatta 
tevlit edeceği vahim neticeler emin olunuz ki 
çok korkunç olur. Bilhassa Hükümetin her han
gi bir hata ve küçük bir yanlışlık yüzünden ve 
tasavvur buyurursunuz ki bu hatayı, bu yan
lışı tashih edecek, bir muhasebe sistemine vâ
kıf elemanlardan mahrum olan bu memlekette 
yüz binlerce vatandaş da bu bilgiden mahrum 
olduğu için hazırlayıp Hükümete vereceği be
yannamede birçok aksaklıklar, olabilir. Bütün 
bunların kasta makrun olmadığı da sabit ola
bilir. Ama bir yanlışlıktan dolayı vatandaşa 
kaçakçılık damgası vurmak Hükümetin vatan
daşa karşı daima nazara alması lâzımgelen şef
kat, rikkat ve adalet hisleriyle kabili telif de
ğildir. Devlet otoritesine hürmet etmek her 
vatandaşın vazifesidir. Devlet hazinesinin hak
kim siyanet etmek her vatandaşa düşen bir 
borçtur. Fakat Hazinenin zararını intaç etmiş 
bir hatadan dolayı bir vatandaşa kaçakçılık 
sıfatını vermek hiç bir devletin kabul etmiye-
ceği bir harekettir. Bu itibarla bu kanunun bu 

rica 
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maddesinin bu noktaları nazarı dikkate alarak 

syona iade edilmesini ve yalnız birinei 
maddesiyle iktifa edilecek bir şekilde bir tadi
le uğratılmasını yüksek huzurunuzda bilhassa 

;ve istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
RESMET DAÎM SÜADP (Sürd) — Efen-

görüşülen maddenin esası yani kaçakçılı-
: esası kasta dayanmaktadır. Esas kasıt 

.unsurunu kaldıracak olursak işin mahiyeti de-
0 vakit kusur demek ieabedeCektir. Bu-

kasıt şart konmuştur. Aşağıdaki hallerde 
kasıt aranmaz, denmesinin sebebi aşağıdaki şe
killerde kasıt barizdir, demektir. Kasıt batimi 
olur] zahirî olur. (öyle şey olmaz sesleri). Olur 
arkadaşlar. Endişe eden arkadaşların endişele
rine! parantez içindeki ifade cevap veYr^ktedir. 
Verilen beyannamede hiç beyanda bulunulma-
maslnda mutlak kasıt vardır. 

drerçeğe uymıyan vesika tanzim etmek fii-. 
lindiî kasıt barizdir. Sonra, btt cezaları tatbik 
ededek makamlar idari makamlar olduğu için 
kasışt açık ve bariz olduğu hallerde bunları ka
sıt aramak külfetinden kurtarmak maksadiyle 
konulmuştur. Onun için kasıt bariz olan dûît 
halde ayrıca kasıt aramaya lüzum görülmemiş
tir. Vaziyet bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 
dJEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 

ŞEfKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — Sayın arka
daşlarım, bu madde komisyonda müzakere edilir
ken üç komiyonu temsil eden arkadaşlar, t>u mad
de üzerinde, şimdi arkadaşların durduğu gibi, 
âzaıiıi hassasiyet ve itina ile durdular. Netice de 
kanjmun kül halinde tetkik ve mütalâası komis
yonumuza ışık olmuştur. 

Arkadaşlarımızın, en ziyade üzerinde ısrar et
tiği! nokta şudur : Muamele ancak bir ihmal ve
ya jıata neticesi noksan olsa dâhi bunun aynen 
kas<Hı mahsusiyle hareket etmiş insanın hareketi 
gibi telâkki edileceği vaziyeti mevzuubahs olmuş
tur.! Arkadaşlarımızın bu endişesi zahiren yerin
dedir, fakat bunun bir 390 n,cı maddesi vardı*. 
Biz komisyon olarak, bu işi tetkik ederken Usul 
Kanununun 390 ncı maddesini de göz* önünde 
tutıjıuŞj, onu da tetkik etmiş ve onun ışığı altında 
bu ^maddenin böylece yürümesi gerektiğine ka-
naal; getirmiş bulunuyoruz. Müsadenizle 390 meı 
maddeyi okuyayım : «Mükellefler Maliye Bakacı-
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lığından veya Maliye Bakanlığının bu hususta 
yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve 
vergi uygulanması bakımından müphem ve tered
düdü mucip gördükleri hususlar için izahat is-
tiyebilirler. Yetkili makamlar yazı ile istenecek 
izahat en kısa bir zamanda cevaplamak mecburi
yetindedirler. Alacakları cevaplara göre hareket 
eden mükelleflere cezayı müstelzim muameleleri 
hakkında bu kanunun yanılma hükmü uygulanır.» 

Şimdi arkadaşlarım, demek ki, eğer mükellef 
hüsnüniyet sahibi ise, mükellef suiniyetten uzak 
bir şahsiyet ise, kasdı mahsus bahis mevzuu de
ğilse, sadece bir ihmâl ve hata bahis mevzuu ise 
o zaman kendisini bu hataya, bu ihmale götürme-
mek için Maliye Bakanlığına müracaat edecek, 
tereddüt ettiği hususlar hakkınca izahat alacak 
ve tenevvür edecektir. 

Binaenaleyh beyannameye noksan geçirdi, ha
kikata aykırı bir vaziyet ihdas etti diye tazyika 
mâruz tutulacak bir mükellefi göz önünde bu
lundurmanızı rica ederim. 390 ncı maddenin bah
settiği imkâna rağmen, beyannamesini noksan 
dolduran ve hakikata aykırı hareket eden mükel
lefte hâlâ kasıt varmı, yok mu diye arıyacak olur
sak bu maddeyi yürürlüğe getirmemize asla im
kân yoktur. O takdirde her kötü niyetli mükellef 
bunu Demeklesin kılıcı gibi Maliyenin başı üs
tünde tutabilecek ve hakikata aykırı hareketinin 
her müşahedesinde de eyvah hata ettim, eyvah 
Hİsyan ettim diyecektir. (Bravo sesleri, akışlar). 

Bu itibarla arkadaşlarım, namuskâr vatan
daşlar, Devlete, millete, fazilete bağlı bulunan
lar, hata etmeye ve hatayı gerektiren noktalarda 
390 ncı madde mucibince Maliye Baanlığmdan 
izahat almaya mecburdur. Bütün bunları ih
mal ve nisyandan sonra kasdı mahsusla hareket 
edip deftere bilerek noksan kaydedip veya 
hakikata aykırı hareket edenlerin, ada
let ve hak yakasına yapıştığı zaman, yine 
« affedersiniz hata etmişim » derse Türk Mil
leti ve Türk Adaleti onu asla affetmemelidir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

AHMET HAMDI BAŞAR (İstanbul) — 
Şevki Çiçekdağ arkadaşımız galiba vergi işle
riyle hiç meşgul olmamış. Biz, hayatımız bo
yunca vergi işleriyle uğraştık, Verginin nasıl 
tahakkuk ve nasıl tahsil edildiğini biliriz, içi
miz yanıktır. Bilhassa Gelir Vergisi gibi be
yana dayanan bir verginin bizim memleketi
miz için kabiliyeti tatbikıyesinin bir intikal 
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devresinden sonra mümkün olabileceğini iddia 
etmek suretiyle, bu hususta ne kadar mücade
le mümkünse onu yapmış bir adamım. Şunu 
kendilerine hatırlatırım ki, 390 ncı madde ile 
yapılan soruşturmalar şöyle olur, bir tek misal 
vereceğim: Gelir Vergisi Kanununda fabrika 
mümessillerinin Kazanç Vergisi nasıl tahakkuk 
edecek diye mümessiller defterdarlığa 390 ncı 
madde mucibince sormuşlardır. Almanya'da 
bir fabrikanın Türkiye'deki mümessilinin al
dığı cevap şudur: Fabrikanın kârı nispetinde 
vergi ödiyeceksiniz. Aman Türkiye'deki kârı 
olmasın deyince de, hayır fabrikanın kârı nis
petinde diye cevap vermişlerdir. îgte 390 nca 
maddeye istinaden vâki sual karşısında mükel
lefler vergi dairesinden böyle cevap aldılar. 
Beyefendi. Bendeniz Tüccar Derneği Kâtibi 
Umumisi iken fabrika mümessilleri geldiler, 
toplantı yaptık, birlikte defterdar muavinine 
gittik. Sonra Bakanlığa müracaat ettiler, 
etmediler bilmiyorum. Fakat 390 ncı madde 
mucibince mükellefin Maliyeden sorabileceği 
sual hususunda keserin hangi tarafa yontâbile-
ceğine bir misal olarak arzediyorum. Bu iti
barla Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımızın, 
bir teminat mevcuttur, mükellefler sorar, eder, 
kanuna bakar, doğru ise beyannamesine ko
yar şeklindeki ifadelerini hakikata uygun gör
müyorum. 

Arkadaşlar; bir adam 5000 lira kazanıyor ve 
bunu defterine geçirmezse kaçakçıdır. Bir adam 
kazancını, muamelesini, işini defterine geçirme
di mi, kaçakçıdır; bunda kasıt aramayız. Ama, 
T)ir adam kendi demirbaşını % 5 amortismana 
tâbi tutacağı yerde % 10 amortismana tâbi tut-
muşsa, geçirmemesi lâzımgelirken, kahve para
sını deftere geçirmişse, memur parası şöyle, böy
le olmuş, yapılmaması lâzımgelen masraflar ya
pılmışsa bunları kaçakçı kabul etmek kanuna 
uygun bir hareket olmaz. Usul Kanuniyle bir
likte bunlar 7 - 8 yüz maddeyi bulmaktadır. 
Bunları ben baştaaı başa okudum, tenkid ettim 
ve hakkında kitap yazdım. Böyle olduğu halde 
vaktinde bir ihbarı yapmadığım için Gelir 
Vergisinden nakdî cezaya çarpıldım. Bu kadar 
muğlak olan bir kanun kasda makrun olmadan 
dahi yapılan usule mütaallik hataların hepsini 
kaçakçılık addederek bir maddeyi müdafaa et
mek yanlıştır. Mükellefin 390 ncı maddeye göre 
sormak hakkı var diye kasdi olmıyan mükellefe 
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kaçakçılık damgasını vurmak* niye varacak bili
yor musunuz? Mükellef, 25 lira, 30 lira ve 50 
lira maaş alan Maliye memuru ile karşı karşıya
dır. Maliye memuru kaçakçı dedi mi mükellefin 
kaçakçı olmadığını ispat etmesi için uğraşması, 
avukat tutması ne demektir. Elhamdülillah git
tikçe fazlalaşan vergi müşavirleri var, avukatlar 
var, onlara gidilecek, Ankara'ya müracaat öteye 
beriye gitmeler... Ve nihayet vergiden, vergi is
teyen Hazineden, Hükümetten nefret başlıyaeak. 

Gelir Vergisinde kasdi isbat mecburiyeti Ha
zineye aittir. Bunu önleyici hükümlere dayana
rak bu vergiyi tatbika kalkışmak bu verginin 
prensibine uymuyor. Gelir Vergisi Kanunu tasa
rısı Mecliste incelenirken bu gibi hükümler o 
zaman verginin prensiplerine, usullerine uyuyor 
mu, uymıyor mu diye tetkik olunurdu. Fakat 
böyle bir madde, 26 Haziran'da Meclise sevkedi-
lip 13 Temmuz'da alelacele müzakeresi yapılan 
bir kanunda ancak çıkabilir. Böyle bir madde, 
vergi adaleti prensiplerine, bizatihi Gelir Vergisi 
prensibine mugayirdir. Ve bu madde konduğu 
zaman arkasından bir madde daha koyarak buna 
Gelir Vergisi değil, baş belâsı demek lâzımdır, 
demeliyiz. Çünki bu madde ile en büyük felâket 
olacaktır. Bu itibarla ben takririmi geri alıyor 
ve diğer bir arkadaşımın maddenin komisyona 
iadesi hakkındaki takririne iştirak ediyorum. 
Bunu komisyona iade edelim. Komisyon arkadaş
larımız İsrar etmesinler. Bu, bir izzeti nefs me
selesi değil, memleket meselesidir. Daha iyi şek
lini bulalım ve daha iyi yapalım. (Alkışlar). 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; hâdiseleri 
hissi olarak izah ettiğimiz zaman bunların tesiri 
altında kalmamak mümkün değildir. Fakat bu
rada, bu maddenin aleyhinde konuşan arkadaş
larım, Maliye Bakanlığında bu işlerin sıkıntısını 
fiilen çeken insanlar arasında bulunsalardı, ka
tiyen böyle konuşmayacaklarına kani idim. 

Sebebi, biz, eski kanunun kaçakçılık madde
sini tatbik edemedik arkadaşlar. Kaçakçılık mad
desini tatbik etmek mümkün olmadı. Neden?.. 
Bunun, sebepleri var. Bizde kasdm ispatı Dev
lete düşer; halbuki başka milletlerde böyle değil
dir. Bu bir. 

İkincisi; burada bu maddenin aleyhinde konu
şan arkadaşlarımız kahve masrafını hesap ge
çirmekten bahsettiler. Eğer, bizim bu müeyyede
leri getirmekten maksadımız, yalnız kahve 
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veya seyahat masraflaarmm hesap geçirilmesi
ne tuallûk etseydi, bunun üzerinde durmazdık, 
fakat 200 000 liralık bir komüsyonu geliri ara
sında göstermiyen bir mükellefin bu hareketini 
nasıl olur da unutkanlıkla vasıflandırabiliriz•?-. 
Nasıl olur da buna kaçakçılık demeyiz? Ahmet 
Ham;di Başar arkadaşımız kahve parasının ve 
bir memurun aylığının buraya geçirilip geçiril
memişinden bahsetti. Arkadaşlar, biz yüz binle
rin ^zerindeyiz. 

Sonra, bu maddenin cezası ne olacaktır? Bu 
maddenin cezası 325 nci madde gereğince üç 
misl| olacaktır. Burada hapis cezası mevzuuba-
his ^eğildir. i 

Sonra, takdire gidildiği zaman bunu kim ya
pacaktır? Bunu, re'sen takdir komisyonu yapa
caktır. O komisyon beş kişiden ibaret olup, üç 
üyesi mükelleflerden ve iki tanesi maliyedendir. 

Dahası var: Bu, hemen tahakkuk mu ede
cektir? hayır arkadaşlar, itiraz komisyonuna 
gide;cek, temyiz komisyonuna gidecek, Devlet 
Şûrasına gidecek ondan sonra tahakkuku müm
kün olacaktır. Hâdiseleri kahve parasına irca 
etm£k suretiyle burada bu maddenin bel kemiği
ni l^ırmıyalım. Çok rica ederim itiraz eden arka
daşlar fıkraları dikkatle okusunlar. Ne diyoruz: 
«Hiç beyanda bulunmaması.» Bundan kasıt ne 
olabilir? Gerçeğe uymıyan şekilde tanzim edil
miş vesikadan faydalanan.. Üçüncü madde doğ
rudan doğruya ketmedilmiş bir hâdisedir. Bir in
san hakikatle alâkası olmıyan bir vesika tanzim 
ederse burada kasıt aramak için hususi bir kay
da lüzum var mıdır? 

Mücerret olarak hâdisenin üzerinde durdu
ğumuz zaman bu tehlikeli gibi görülebilir, fa
ka t hâdise hiç de böyle değildir ve mâni olmak 
istediğimiz vergi kaçakçılığının esas maddele
rinden bir tanesidir ve bel kemiğinden biridir. 

Arkadaşlarımın hislerine mağlûp olmadan 
hüküm vermelerini rica ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
jMüzakerenin kifayetini ve maddenin oya ar

zın} teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

bul 
BAŞKAN 
edilmiştir. 

önergeyi kabul edenler.. Ka-

144 
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Meclis Başkanlığına 

324 neü maddedeki (kasıt) tâbirinin ihtilâf
lara sebebiyet vermesi ihtimaline mebni tasrih 
ve tashih edilmek üzere maddenin komisyona 
iadesini teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 324 

ncü maddenin komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
,̂4..•ı.j.ui Bahadır Dülger 

Y. Başkanlığa 
324. maddenin müphemiyeti ve kasıt unsuru

nu kaldırıcı mahiyette bulunan fıkralardaki ay
kırılığın izalesi için maddenin komisyona iade
sini arz ve teklif eylerim. 
istanbul Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Mithat Benker Kirazoğlu 

BAŞKAN — önergeler aşağı yukarı aynı 
mahiyettedir. îki önerge; kasıt unsuru üzerin
de komisyonun tetkikat yapmasını, diğer bir 
önerge; maddenin heyeti umumiyesinin komis
yonca tezekkür edilmesini tazammun etmekte
dir. O itibarla maddenin komisyona iadesi tale
bini tazammun eden önergeyi reyinize arzediyo
rum. 

Kabul buyuranlar.. Aksini iltizam edenler.. 
önerge reddedilmiştir. (Alkışlar) 
, Maddeyi oyunuza arzediyorum. Maddeyi ol

duğu gibi kabul edenler lütfen işaret versinler.. 
Etmiyenler., Madde kabul edilmiştir. 

Kaçakçılıkta ceza 
Madde 325. — Kaçakçılık yapan mükellefle

re veya sorumlulara, kaçırdıkları verginin üç 
katı tutarında vergi cezası kesilir. 

Şu kadarki kesilen ceza (Veraset ve İntikal 
Vergisi ile Hayvanlar Vergisi hariç): 

X. Birinci sınıf tüccarlarla serbest meslek 
erbabı için (kazançları götürü olarak tesbit edi
len serbest meslek erbabı hariç, işletme esasın
da defter tutmasına müsaade edilen kurumlar 
dâhil) 2500; 

2. ikinci sınıf tüccarlar için 1 000; 
3. 1 ve 2 numaralı fıkralar dışında kalan 

mükellefler ve sorumlular için 100, 
Liradan az olamaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul bu
yuranlar.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Usulsüzlüğün tarifi 
Madde 332. — Usulsüzlük, vergi kanunları

nın şekle ve usule mütaâllik hükümlerine ria
yet edilmemesidir. 

ÖAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Usulsüzlük Cezaları 
Madde 333. — Gelir, Kurumlar, Esnaf, Mu

amele, istihlâk, Nakliyat, Bina ve Arazi vergi
lerine ait olan usulsüzlükler aşağıda yazılı de
recelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre ceza
landırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerek
tirirse bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat ola
rak kesilir. 

I nci derece usulsüzlükler: 
1. Vergi beyannamelerinin verilmemiş ol

ması, (322 nci maddede yazılı süreden sonra 
verilmiş beyannameler Jhiç verilmemiş sayılır); 

2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlerden her hangi birinin tutulmamış ol
ması; 

• 3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili ve
sikaların doğru bir hesap incelemesi yapılma
sına imkân vermiyecek derecede noksan ve ha
talı olması; 

4: Bu kanuna göre tutulması mecburi def
terlerin ve kanunen muhafazası mecburi vesika
larla evrakın yetkili memurlar tarafından iste
nildiği halde ibraz edilmemesi; 

II nci derece usulsüzlükler: 
1. Vergi beyannamelerinin süresinin so

nundan başlıyarak 15 gün içinde verilmiş ol
ması; 

2. Tasdiki mecburi olan defterlerden .her 
hangi birini ı tasdik muamelelerinin yaptırılma
mış olması, (kanuni süresinin sonundan başlı
yarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, 
tasdik ettirilmemiş sayılır); , 

3. Bu kanunun.kayıt nizamına ait hüküm
lerine (madde 2Ö4 - 208) uyulmamış olması; 

III ncü derece usulsüzlükler: 
1. Bu kanunda yazılı bildirmelerin zama

nında yapılmaması; • • • . - . - - . . . . ' 
2. Götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olan 

mükelleflerle gezici esnafın vergi karnelerini, 
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süresini» sonundan başlıyarak 15 gün içinde 
almalara; 

IV ncü derece usulsüzlükler: 
1. Tasdiki mecburi olan defterlerden her 

hangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin so
nundan başlıyarak bir ay içinde yaptırılmış ol
ması; •'•? 

2. Vergi beyannameleri, bildirmeler ve ev
rak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhte
viyatına ve eklerine ait hükümlere uyulmamış 
olması; 

3. Hesap veya muamelelerin doğruluk ve 
açıklığını bozmamak şartiyle bâzı evrak ve ve
sikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi; 

4. Sabit iş yeri olan esnafın vergi karne
sini zamanında almamış olması. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Yanılma 
Madde 346. — Aşağıda yazılı hallerde, ku

sur ve usulsüzlük sebebiyle mükellefler hak
kında ceza kesilmez : 

1. Yetkili makamların mükellefe yazı ile 
yanlış izahat vermiş olmaları; 

2. Bir hükmün uygulanma tarzı hususun
da yetkili makamların görüş ve kanaatini de
ğiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın de
ğişmiş olması; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Ceza kesmede zaman aşımı 
Madde 351. — Aşağıda yazılı süreler geçtik

ten, sonra vergi cezası kesilmez : 
1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının 

doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci 
gününden başlıyarak kaçakçılıkta '5 yıl ve ku
surda 3 yıl; 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı 
yılı takip eden yılın birinci gününden başlıya
rak 2 yıl. 

Ancak 317 nci madde hükmüne göre kaçak
çılık ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesile
cek ceza kaçakçılık ve kusur ile usulsüzlüğün 
birleşmesi halinde kesilecek ceza da kusur ce
zası için belli edilen zaman aşımı süresi içinde 
kesilir. 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ 
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edilmekle zaman asamı kesilmiş olur. 

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

MADDE 2. — Aynı kanunun 336 ncı mad
desinin a işaretli bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 336. — a) Damga Resmi mevzuu
na giren kâğıtlarla ilânlara yapıştırılan pul
lar, p&mga Resmi Kanununun belli ettiği şekil
de iptal edilmemişse, iptal edilmemiş olan pul
ların kıymeti üzerinden Maktu resimlerde % 
50, fıispî resimlerde % 10 vergi cezası kesilir. 
Bu hüküm, resmî daireler, noterler, bankalar ve 
anonim şirketlerle 3659 sayılı Kanuna tâbi ku
rumlara ve derneklere ibraz edilen veya gön
derden kâğıt ve ilânların iptal edilmemiş pul
ları hakkında uygulanmaz. 

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

MADDE 3. — Aynı kanunun 337 noi mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4- Damga Resminin defter ve kayıt nizamı 
ile rjıuhafaza ve ibraz ödevlerine ait usulsüzlük
lerdi de 333 ncü madde hükmü uygulanır. 

$AŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenjer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 338 nci mad
d e c i n 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 338. — 1. Yetkili makam ve me-
murjler tarafından 138 ve 139 ncu maddeler ge-
reğijnce kamu idare ve müesseselerinden isteni
len I bilgileri vermiyenlerle 140 ncı maddedeki 
bildirme mecburiyetini yerine getirmiyenler-

den;j 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 128 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra leMennıiştir: 

Bvvelce inceleme yapılmış veya matrahın 
re'sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme 
yapilmasma ve gerekirse tarhiyatm ikmalin© 
mâtyi değildir. 

3AŞKAN" — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, • 

MADDE 6. — Aynı kanunun 131 mi *aadde-
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Mriöeâ beödfoe aşağıdaki fıkra eklenmiş

tir : 
h V**gi hileleri ile ilgili defter T© vsoökalar 133 
net maddedeki esaslar dahilinde incelemeyi ya
pan memur tarafasdan «lınıp daireye getirilebi
lir ve mq d$âi-JtıahîyetİB&& ©kalıır mahkemeye 
te^di edi'lnıek üzere alıkomılabilir. 

AÜMET HAMDÎ BAŞAK (İstanbul) — E-' 
fendim, usule ait bir mesele hakkında şikâyetim 
vasebr. -Geçen maddelerde Sayın Maliye Bakanı 
söfc «İdi. ©en de kendisine cevap vermek için 
söV istedim. Fakat Sayın Başkan söz vermedi
ler. En «on söz de milletvekilinin olmasına rağ
men müMkere kâfi görüldü. Bu itibarla o söz 
hakkımı şimdi ibu madde üserdade kullanacağım. 
(Müzakere kâfi görüldü sesleri). 

BAŞKAN — Ona ben "arzı cevap edeceğim. 
AHMET HAMDÎ BAŞAR (Buramla) — 

Etendim, ibu maddede maliye fnemuruna hileli 
gördüğü vesikaları alma salâhiyeti veren bir 
höküm vardır. Yani bir maliye memuru gele
cek şu vesika sahtedir diyecek, kendiliğinden 
hiodfoehöd © vesikayı alacak; sonra'-o vesika üze
rinde istediği muameleyi yapmak imkânını elin
de tutarak bunu mahkemeye terdi edecek. Hal
buki, yalnız maliye memurunun değil, yanmda 
iki kişiyle beraber, bir zabıt tutarak usulüne gö
re bu vesikayı alması lâzamgelir. Bu salâhiyeti 
maliye memuruna mutlak olarak verdiğimiz za
man şimdiye kadar bozulmamış, bir çoğu na
muslu olan maliye memurlarını da kirletmiş olu
ruz. Suiistimal yoluna sapacakları büyük bir 
silâhla teçhiz etmiş oluyoruz. 

Esas itibariyle bir noktayı arzetmek isterim : 
Sayın Maliye Bakanı, Gelir Vergisinde ispat mü
kellefiyeti Maliyeye düşmektedir diyor ve bunu 
da yadırgıyor. Bundan dolayı aksini ispat mec
buriyeti umumi hukuk prensiplerine aykırı ola
rak vergi işinde mükellefe tahmil edilmek iste
niyor. Hayır arkadaşlar, Gelir Vergisi kasdi 
ispat mükellefiyetini âmmeye, âmme müessese
sine, Hazineye, vergi dairesine bırakıyor, is
pat etmek mükellefiyeti Hazineye ait olduğu 
için Gelir Vergisini tatbik eden memleketlerde 
hususi dedektif teşkilâtı vardır, kaçakçılık ta
kip edilir, bu memleketlerde ümî araştırmalar 
servisi vardır. 

NU&ETTÎM EBTÜRK (Sivas).— Mevzu 
bitti. 

AHMET HAMDÎ BASAR (Devanda) — 

M9& Û : İ 
( Madde hakkında konuşuyorum. Bütün bunİarm 

hepsi Gelir Vergkfem selâmetie tatbik «diteWl-
mesilifindir. Ben Gelir Vergisi tatbik ĤStt-
meyenbaşlaiüdığı zaman Haziaiasseten i$3fearen, 
Temmuazdan itibaren Maliye VeküStte, Maliye 
Bakanlığında oku arkadaşlmmı&a, fîaşbakaa 
yardımcısına, hepsine vergi mükBİl«£feerkrfn 
açıkça kaçakçılık yaptıklarım, malryenin bun* 
ları tesbit etmediğini, bunları tesbit iç^a ma
liyenin hiçbir harekette bulunmadığını, ÖeUsr 
Vergisi Kanununun kasdı ispat mükeU^ysstütt 
maliyeye yüklediğini; bunların fatura, verdik
leri zaman eksik yaptıktorını, faturasız msl 
sattıklarını bunların şu şu dükkânlarda* ya» 
pıldığını, tatbik edilenin Kazanç Vergisi d^pl 
Gelir Veresi olduğunu ve bunda kaejakşrisğfflt 
ispat mükellefiyetinin doğrudan doğruya Ha* 
zineye ait olduğunu belirterek gözünüzü *şm 
dedim. Maliye Bakanlığının bugün GeMr Ver
gisinden çekmekte olduğu ıstırabı o zamaiRbi* 
çekiyorduk. Fakat bütün gayretleTİmiae 5?öğ-
men dinletemedik. Bu itibarla bendeniz bu mad
denin maliye memuruna mutlak salâhiyet v«f©n 
bu şeklinin hakikaten büyük suiistimallere 
meydan vereceğini, hukuki preoosiplere «yşii* 
yacağmı, bu sebepten maddenin komisyona 
iadesini rica ediyorum. Bu hususta önerge ver
mek lazımsa önerge ete vereceğim. 

BAŞKAN — Cezmi ürk. 
Yalnız bir dakika, Hamda Beyi belki tatmin 

ederim. 
Efendim, görüşmelerin şekil ve suretini İç

tüzük halletmiştir. Sual ve cevap şeklinde gö
rüşmeye mânidir. Bu itibarla Maliye Baka
nından sonra söz alan arkadaşlar olarak Hamdi 
Başar, Bahadır Dülger ve Ferid Melen arka^ 
dallarımız vardı. Eğer İçtüzüğün vermiş oldu
ğu hakka dayanarak müzakerenin kifayeti ta
lebinde bulunan arkadaşımızın talebi terviç ba-
yurulmasaycLı tabiatiyîe sıra itibariyle kendi-

, lerine söz verecektim. Heyeti Oelileniz müzake* 
renin kifayetine karar verdikten sonra artık 
artık Hamdi Başar arkadaşımızın konuşması 
Maliye Vekiline cevap mı teşkil edecek yoksa 
madde hakkında mı konuşacak bizi ilgilendir
mediği için tabiatiyîe kararınıza ittiba ederek 
kendilerine söz vermemiş bulundum. 

Buyurun Gezmi Türk. 
CEZMÎ TÜEK (Seykan) — Şu madde vssi-

leniyJ* •ar7*etn*«?k ^sterim: Htelwr meseitayi f$H 
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taraflı görmek doğru değildir. Yalnız bir mo~ 
Imur zihniyetiyle görmek doğru olmadığı gibi 
yalnız mükellef ve tüccar zihniyetiyle de gör
mek doğru değildir. Şunu da kabul etmek lâ
zımdır ki, insan olarak Maliye memurlarımız 
'da melâike değildirler. Kendilerine bütün bir 
kaza cihazımn hüküm salâhiyetini vermekliği-
miz doğru değildir. Bir vesikanın sahteliğini, 
bir Maliye memuru bir bakışta, karar altına 
alacaktır. Yani bu kararı verir vermez o vesika
nın sahteliği sabit olacaktır. Bunu adaletle nasıl 
telif ediyorsunuz? O vesikalar ki, ehli hibreler 
toplanır, pertavsızla tetkik eder, lâboratuvarlar-
da tetkik edilir ve ondan sonra bu vesika üze
rinde rakam silinmiştir, yeniden şu nakam ya
zılmıştır, bu imza deforme olmuştur, denir. Bir 
Maliye memuru, bir mağazaya gelecek, bir mua
yenehaneye, bir avukat bürosuna' gelecek vesa
ike bakacak ve bir vesikayı da bu sahtedir diye 
yanında alıp götürecek ve teminat verecek o yok. 
Bunda doğrudan doğruya da salâhiyeti olacaktır. 

Başınızı ağrıtmayayım, başundan geçen bir 
hâdiseyi arzedeyim: 

Bize bir vergi tarhedilmiştir, senede iki tak
sitle ödiyeceksiniz, ödediniz ve makbuzlarını da 
yanınızda muhafaza ediyorsunuz: Esasen bun
ları? bir dosyada muhafazayı itiyat edinmiş
siniz. Vaktaki Halk Partisinin bir ağası size 
kızmıştır, aleyhinde neşriyat yapıyorsunuz 
çünkü. Bir Maliye memurunu size musallat eder. 
Gelir, siz geçen senenin vergi taksitlerini öde
diniz mi?. Der. Tabiî şahsan muntazam dosya 
tutma, itiyadınız var. Denemek için şahsan şöy
le yaptım, ben vergiyi ödedim, makbuzu aldım 
fakat kaybetmişim, ariyayım dedim, iki gün 
sonra aynı memur, ortada makbuz yok ya, edası 
değişmiş, tonalitesi artmış, makbuzu bulamazsa
nız şöyle yaparım, böyle yaparım falan. îki gün 
sonra memur yine gelmiştir, makbuz dosyamda 
olduğu halde, makbuzu bulamadım, özür dile
rim, beni tazip etmeyiniz, hastalarım var.. Me
mur beyan tonalitesi daha artmıştır, hastaları
mın yanında beni vergisini ödememiş bir doktor 
olarak göstermek için yine söylemeye devam 
ediyor. Bunun üzerine, arkadaş, makbuz elimde, 
sizin bana yapacağınız muameleyi Öğrenmek 
için böyle yaptım, demişimdir. Bu gibi hallere 
belki birçok arkadaşlar da raslamışlardır. 

Arkadaşlar, çıkardığımız kanunun öyle ta
rafları var ki, âdeta bir malî zabıta tesis etmek-
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tesini^ ? Bugün bu iktidar, yarın, başka bir ik-
tidarı|a siyasi emellerine alet olan bâzı, cidden 
küçült memurlar bununla mükellefleri pekâlâ 
tazyi^ altında tutarlar. Mükelleflerin haysiyeti, 
ile şerefi ile oynarlar. Kaçakçılık töhmetini al
mak, (kaçakçı olmadığını ispat edinceye kadar 
kaçakçılık töhmeti altında bulunmak şaibesinin 
ile olduğunu takdir edersiniz. 

Ajımet Hamdi Başar arkadaşım bir noktaya 
temasj ettiler; ben de ona mümas olarak beyan 
edeyijn ki barlarda, balozlarda para yiyen sabı
kalılar takip edilir. Gecede 200 lirayı nasıl ye
diği, paranın membamın neresi olduğu tesbit 
edilir» Fakat milyonlarla oynıyan, milyonları 
çalan kaçakçılar "muhtekirler takip edilmez. Bir 
adam) bugün 500 bin liralıktır. Yarın beş milyon 
liraya sahip olduğu görülmektedir. Asıl maliye 
zabıtasını, asıl malî istihbaratın, yalnız âdi suç
lular^ barlarda, söylenmiyecek yerlerde para 
yiyeni âdi adamları takip etmek değil, milyonlar 
kaçırjan insanları takip etmek lâzımdır. Bunun 
için (t e teşkilât lâzımdır. Bir tarafta küçük hâ
diseler üzerinde insanları kaçakçı durumuna 
düşüren mevzuat, öte taraftan yüz binleri mil-
yonla,rı kaçıran insanlara karşı mevzuat düşün-
miyeu bir maliyeci zihniyetine mukabele etmek
le hem de bu devirde dahi mukabeleye mecbur 
kalmakla millî vicdanım muazzeptir. 

BAŞKAN — îzzet Akçal. 
Î2ZET AKÇAL (Rize):— Efendim, madde 

üzerinde pek durulmaması lâzım geldiği kana
atindeyim. Ceza usulü ile vaz'edilmiş olan umumi 
prensiplerden ayrılmmamaktadır. Esasen 130 
madde okunacak olursa hâdise tamamiyle tavaz
zuh eder ve endişeleri giderir kanaatindeyim. 

«Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum 
görülen; defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir 
tutanjakla tesbit olunur. Vesikaların dosya ve dos
ya içinde sayı itibariyle tesbit olunması müfre
datlı tesbit demektir.» 

B|ı maddeye göre vergi hileleri ile ilgili def
ter v0 vesikalar buna muttali olan maliye memu
ru tajrafmdan alınacak zabıtla tesbit edilecek on
dan ^onra daireye götürülecek. 

Ej*er kaçırmışsa aranmasına lüzum olup olma-
dığmjı hâkim takdir etmektedir. Bu hal Usul Ka-
nunujnun 132 nci maddesinde sarahatle zikredil
mektedir. Kaçırmış ise hâkimden karar alacak. 
aranıp yapılacak, arama sonunda bulunan defter
ler, Vesikalar zabıtla tevsik edilecek. Zabıtta mü 
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kellef in beyanı te imzası olacak, bir suretini ala
cak. Memur bir zabıtla tevsik edecek, alacak, da
ireye getirecek. îhtilâf olursa umumi usul kaide
lerine göre halletmek lâzımdır. Derhal sulh hâki
mine müracaat etmek imkânını tasarının bu mad
desi önlemiş değidir. Bunun için endişeye mahal 
olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN— Komisyon Başkanı. 

t GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
ŞEVKÎ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — Aziz arkadaş
larına, maliye memurlarına prensip harici yeni 
bir. salâhiyet verilmiş değildi. Aşağıda gö
receğiniz veçhile yeni tasarıda hileli vergi suçla
rı denilen suçlar tesbit edilmiş ve hileli vergi 
suçları için de cezai müeyyideler konmuştur. Bun
lar 7 bent halinde tesbit edilmiştir. Şimdi bir me
mur, bir müfettiş, bir uzman veya onun muavini 
bir inceleme yaptığı takdirde hileli vergi suçuna 
ıttıla hâsıl ederse, yani suça ıttıla hâsıl ederse 
onu mahkemeye veecektir. Yani bakıyor, bir def
ter faştan başa tahrif edilmiş, ortada böyle bir 
defter var, suçun tamamen delilidir, unsurudur, 
aslıdır. Evvelce mevcut maddede hileli vergi su
çu bahis mevzuu olmadığı için bir tutanakla vazi
yet tesbit olunur, imza edilir ve tutanağın bir su
reti kendisine bırakılır gidilirdi. 

Fakat ortada bir suç var ve sabit olmuşsa 
bunu delili ile birlikte mahkemeye verilmesi 
lâzımdır. Yoksa suçun delilini sanıkta bırak
mak demek onun imhasına yardım etmek de
mektir ki bu da bizim ceza hukuku prensiple
rimize uygun değildir. Jandarma eri dahi olsa 
kendisine bir ihbar vâki oldu mu, veya bir suça 
ıttıla peyda ettin mi, C. Savcısının yardımcısı 
sıfatjyle, o hâdiseye el koyacak, delillerini tes
bit edecek ve icabederse, müsadereyi gerekti
ren vakıalar varsa, müsadere yetkisini de haiz 
olduğu için, müsadere dahi edecektir. Burada 
da salahiyetli maliye uzmanı suça ıttıla hâsıl 
ediyor, onun delilini, arkadaşların dediği gibi 
suçlu nezdinde mi bıraksın. Ya imha ederse 
o zaman suçu tamamen çıkmaza sevketmiş ola
cağız. Binaenaleyh Meclisin yüksek itimadına 
mazhar olan komisyon, bir arkadaşımızın dedi
ği gibi, kanunu alelacele tetkik etmiş değil, 
saatlerce ve hattâ günlerce bu maddeler üze
rinde umumi prensiplerin ve ceza hukuku pren
siplerinin ışığı altında bu maddeler üzerinde 
durmuş ve bu neticelere varmak suretiyle tasa-
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rıyı tadil ederek Yüksek Huzurunuza takdim 
etmiştir. 

Iİ3fîAlttM KlRİZOĞLU (Kayseri)!— Bir 
sual soracağım : Defter ve vesikaları götürme 
yetkisini memura verdiğimiz zaman bu mües-
sesenîn muamelâtı ne olacak, olduğu yerde du-
racağ'<mı? 

O^MAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ (Devamla) 
— Ona dair hüküm var, (hileli vergi suçları ek 
madde 2,) diyoruz; tasarı arkadaşlarımızın el
lerindedir, orayı okursak bu feci durumu ha-
zırlıyan muteber tüccarların müsamaha ile kar
şılanmaması lâzımgeldiği daha açık olarak te
barüz eder. Bu hüküm, hile, sahtekârlık ve 
tahrif yapmış olan mükellefler yani vergi ver
memek için elinden gelen gayreti sarf etmiş, 
suçun bütün unsurlarını irtikâp etmiş olan in
sanlar hakkındadır, başka bir maksatla hazır
lanmış değildir. Bu itibarla tasvibinize arzedi-
yorum. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında önerge 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin Komisyona havalesini teklif ede

rim. 
istanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Başar 

BAŞKAN — 6 ncı madde hakkındaki öner
geyi dikkate alanlar... Almıyanlar... önerge 
reddedilmiştir. Maddeyi aynen oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynı kanunun 317 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi 
ziyama da sebebiyet verildiği sonradan anlaşıl
dığı takdirde evvelce usulsüzlük cezasının ke
silmiş olması, bu cezanın zıyaa uğratılan ver
giden dolayı kesilmesi gereken kaçakçılık veya 
kusur cezası ile mukayesesine ve noksan kesi
len cezanın ikmaline mâni değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8'— Aynı kanunun 333 ncü mad
desi ile kanuna bağlanmış olan usulsüzlük ceza
larına ait cetvelin mükellef grupları sütununun 
4 numaralı ibaresi (Götürü usulde Gelir Vergi-
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sine tâbi olanlarla gezici esnaf) şeklinde değiş
tirilmiş ve bu cetvelin ihtar kısmına 4 ncü nu
marayı teşkil etmek üzere aşağıdaki hüküm 
eklenmiştir : 

4. Sermaye esasına göre ceza tâyini müm
kün olsuyan kamu idare ve müesseseleri ile 
dernek, tesis ve vakıfların yaptıkları usulsüz
lükler (Bunların iktisadi işletmelerine ait usul
süzlükler hariç), mükellef grupları sütununun 
2 nci sırasına göre cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun dördüncü kita
bının ikinci kısmının- üçüncü bölümüne aşağı
daki madde eklenmiştir. 

Fatura öezası 
EK MADDE 1. — 221 -nci maddedeki fatura 

vermek ve almak mecburiyetine 208 nci muadele
de yazılı süre içinde riayet etmiyenlerin her 
birine veya 224 ve 225 nci maddeler gereğince 
verilmesi icap eden müstahsil makbuzu ile ser
best meslek makbuzunu vermiyenlere veya 224 
ncü maddede yazılı el defterini tutanlardan 
bu deftere kaydı gereken malları kaydetmi-
yen veya noksan kaydedenlere her fatura veya 
makbuz veya saltm alman mal için 20 liradan 
az olmamak şartiyle faturalanması veya mak
buza veya el defterine yazılması gereken meb
lâğın % 3 ü nispetinde usulsüzlük cezası kesilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı usulsüzlükler neti^ 
cesinde vergi zıyaı da husule geldiği takdirde 
bu ziyam müstelzim olduğu kaçakçılık veya 
kusur cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hak
kında 317 nci madde hükmü uygulanmaz. 

-BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı kanunun dördüncü 
kitabının ikinci kısmının 4 ncü bölümündeki 
ceza kanununa ıgör©; cezalandırılacak suçlar baş
lığı «Ceza Mahkemelerince yargılanacak suçlar 
ve' cezaları» şeklinde değiştirilmiştir. 

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

MADDE 11. — Aynı kanunun dördüncü ki
tabının ikinci kısmının dördüncü bölümüne 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

i Hileli vergi suçlan 
E $ MADDE 2 — A)1 1, Çift 'defter kullan

mak (bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlere kaydı gereken hususların, vergi mat
rahının azalmasını tevlit edecek tarzda diğer 
defter ve evrakta toplanması, çift defter kul
lanmaktır.) ; 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıl
tıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek 
kullanlmak; 

3, Vesikaları tahrif etmek veya tahrif edil
miş vesikalarla asıllarına uygun olmıyarak tan
zim edilmiş vesika vejja suretleri bilerek kul
lanmak; 

4.! Vergi kanunlarına göre tutulması mec
buri i>lan defter kayıtlarını tahrif etmek veya 
bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak ve
yahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yap
mak; 

5. Vergi kanunlarına göre tutulması mec
buri olan defterlerin sahifelerini yok ederek yer
lerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak 
koymamak; 

6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve mu
hafazası mecburi olan defter veya vesikaları yok 
etmek veya gizlemek (mevcudiyetleri sabit oldu
ğu halde vergi incelemesine yetkili kimselere in
celeme sırasında defter veya vesikaların ibraz 
edilniemesi gizleme demektir.); 

7.1 Bir vergilendirme dönemi içinde 5 000 
lirayi aşan satış bedeli veya 2 500 lirayı aşan üc
ret, ^omisybn, faiz, iştirak hissesi, kira bedeli gi
bi hasılatı bu kanuna göre tutulması mecburi 
olan jdef terlerden hiç birinde veya beyannamede 
göstermemek (hasılatın bu defterlerden veya be-
yannjameden birinde gösterilmiş olması halinde 
bu fjıkra hükmü uygulanmaz. Defter tutmaya 
mecbur okuyanlar hakkında yalnız beyanname
de 'gösterilmiş olup olmadığına bakılır.); 

imallerinden her hangi birisiyle (beyanname 
veriljmiş olsun olmasın) verginin zamanında ta
hakkuk ettirilmemesine veya noksan tahakkuk 
ettirilmesine sebebiyet veren kimseler; 

Tfi) Mükellefler veya mükelleflerle muame
lede; bulunan gerçek ve tüzel kişilerden (kamu 
idare ve müesseseleri hariç) 138 nci madde mu
cibince istenilen bilgiyi, idareyi veya inceleme
ye yetkili olanları yanıltacak şekilde yalan veya 
eksik verenler veya tâyin edilen süre içinde ver-
miyfnler (bu fıkra (gereğince bilgi istenilirken 
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yapılacak teMğierde, bilginin verihn«sd için tâ
yin edilen süre ile süresinde cevap verilmediği 
veya yanıltıcı şekilde yalan veya eksik cevap 
verildiği takdirde haklarında kanunun cezai hü
kümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin 
ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.); 

O)' (A) (bendinin 1 - 7 nci fıkralarında 
yaralı hareketleri, verginin tahakkuku için ka
nunda belli edilen sürenin hululünden önce tes-
bit edilenler (S>u hareketlerin vergi ziyamı mu
cip olup olmıyacağma bakılmaksızın); 

hileli vergi suçu işlemiş olurlar. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka4 
feul edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edil
miştir. 

Hileli Vergi suçlarında ceza 
EK MADDE 3. — 1. Hareketleri ek 2 nci 

ma/ddenin (A) bendinin 1 - 6 nci fıkralarından 
her hangi birisine veya (B) bendine uygun bu
lunanlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 
oez&sjyle birlikte ceza müddeti kadar ticaret, sa
nat veya meslekten memnuiyete ve masrafı hü
kümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfi
yetin gazete çıkan yerlerde gazete ile, gazete 
Çikmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilânına hük-
mülnnur. 

2. Hareketleri, ek 2 nci. maddenin (A) ben
dinin 7 nci fıkrasına veya (0) bendine uygun 
olanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis ce-
zasiyle birlikte ceza müddeti kadar ticaret, sa
nat veya meslekten memnuiyete ve masrafı hü
kümlüden sonraclan tahsil edilmek üzere keyfi
yetin gazete çıkan yerlerde gazete ile, gazete 
çikmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilânına 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. 
VZZm AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN —. Buyurun. 
t££ET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, gerçi 

bu tasarıyı tetkik eden Geçici Komisyonun bün-
yegj içimde ben de bulundum, çalıştım. Fakat bu 
Blftjiledeki aksaklığı Meclise arzetmek sebebile-
dir ki, söz hakkımı mahfuz bulundurmuştum. 

Tegjl müessesesi ehemmiyetli bir müessesedir. 
Ce?a hukukunda ihtişamla mevki alan bir mües
sesedir. Bir vatandaşa her hangi bir kasdi suçun
dan dolayı hiç olmazsa bir defaya mahsus olmak 
vz/m namuslu yaşamak imkâaşaı vermek lânm-
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dır. (Bravo sesleri) Vâzıı kanunun mühim vazi
feleri arasında biîhassş, dikkat edeceği aokta; 
herhangi bir sebeple kanun hükanünüİhlâl etmiş 
.olan, cemiyetin nizamını bozmuş olan bir şahsı 
ceza evlerine kapatmak suretiyle ona damgayı 
tam olarak vurmamak hususuna itina etmektir, 
Bur|a fevkalâde itina göstermemiz lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Vegi Usul Kanunundaki müeyyi
delerin çok zayıf bulunduğu hattâ müeyyide de-
nemiyecek deecede olduğunu şahsan kabul.eden
lerdenim. Tasarının heyeti umumiyesi hakkında 
asla muhalif bir fikrim yoktur. Ama henüz daha 
memleketimizde yeni tatbik edilmeye başlanan 
bir kanunda kasdi fiillerin' yanında mutlaka şu 
harekette kasıt vardır.diye tadat ederek koyduğu
muz maddeleri nazarı itibara alırsanız hâkime 
biraz takdir hakkı vermek lüzumuna kani olur
sunuz zannındayım. 

Tasarıda, hileli vergi suçları cezası başlığı al
tında ek üçüncü maddenin birinci fıkrası ile bir 
yıldan 3 yıla kadar hapis cezası vaz'etmektedir. 
Yani hâkimlere tecil müessesesinin işlemesi im
kânını vermektedir. Bu itibarla ben şahsan, bu
nu bir yıldan 3 yıla kadar değil, beş yıla kadar 
uzatalım diyorum. Vergi kaçakçılığını kasden 
yaptığını şüpheye mahal vermiyecek kadar kesin 
olarak tesbit eden hâkim suçluya beş yıla kadar 
ceza versin. {Vermez, tecil eder sesleri) Ben tasarı
da cezanın âzami haddi yönünden ekseriyet reyine 
iştirak ederim. Ancak cezanın mebdeinde 6 ay gibi 
bir müddeti koyarsak hâkime tecil müessesesini 
işletmek salâhiyetini vermiş oluruz. Bilirsiniz-Jri, 
Amerika'da, İngiltere'de tecil müessesesi kararın 
tecili halinde dahi vâki olmaktadır. Hâkim, mu
hakemesini yaptıktan sonra, sana ceza vermiyo
rum, kararı tecil ediyorum demek salâhiyetini ha
izdir. Bu hal, vatandaşa bir defa için namuslu 
yaşamak imkânını vermektedir. 

Teklifimi şimdi riyasete takdim ediyorum. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — Efendim, sa
yın arkadaşımız tecil müessesesinin Ceza Ka
nununda ihtişamla yer aldığına, binaenaleyh, 
bu tasarıda da. buna yer verilmesi imkânının 
sağlanmasına işaret buyurdular. Komisyonda 
yine arkadaşımız aynı noktai nazarını deraeyan 
ettiği zaman, komisyonda bulunan kendisi gibi 
hukukçu arkadaşlar > bu mevzu üzerinde ince
den inceye tetkikte bulıındiilar, Bilhassa mama-
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selet kaidesini göz önünde tuttular. 

Müsaade buyurursanız bir tek suçu okuya
yım, meselâ: Sahte veya muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı vesikalar tanzim, etmek veya bunları 
bilerek kullanmak; bu suçtur. Adalet önüne 
gelmiştir. Bunun mümasili hususi evrakta sah
tekârlık, Türk Ceza Kanununun (4) ncü madde
sinde vardır, orada beş seneye kadardır. 

Şimdi umumi bir kanunun tesbit ettiği bir 
kaideye aykırı olarak, şiddetli hükmü muhtevi 
olması gereken bir hükmü hususi kanunda in
dirici bir yola gidemeyiz. Hususi kanunun vasfı 
şiddetli olmasıdır. 

Biz bu Usul Kanununa bu şiddetli hükmü 
koymakla vatandaşlar arasında bir ibret yarat
mak gayesini güttük. Burada aşağı indirmeye 
gitmekle kanunun adalet ruhuna aykırı hareket 
etmiş oluruz. Aynı zamanda 1918 sayılı Kaçak
çılık Kanununda, kaçakçılık yapanlar tecilden 
daima istisna edilmiştir. Bu gibi adamlara sen 
200 bin lirayı aşırdın, Hazineyi ızrar ettin Türk 
Ceza Kanununa göre hâkim huzuruna gitseydin 
en aşağı bir sene ceza görecektin, hileli bir ver
gi suçu irtikâp etmişsin, sana altı ay veriyorum 
ve buna ilâveten de senin cezanı tecil ediyorum, 
diyebilir miyiz arkadaşlar? (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, hâkimler bir suçlunun cezası
nı tecil etmezden evvel onun geçmişteki hali ile 
ahlâki temayüllerini tetkik etmeye mecburdur
lar. Eğer suçlunun geçmişteki hali fena, ahlâki 
temayülü de cezası tecil edildiği takdirde yine 
suç işlemeye müsait ise katiyen bu insanın su
çunu tecil etmezler. Düşününüz bir kere arka
daşlar, meselâ bir toptancı Sümerbanktan 10 
milyon liralık mal almış, birçok kimselere on 
bin, elli bin, yüz bin liralık mal satmaktadır. 
Bunlarla antant kalmış, iki tarafın da menfaati 
vardır, 96 kuruşa aldığı dirilin fiyatını faturaya 
80 kuruşa geçirmek suretiyle daimî olarak bu 10 
milyon liralık maldan vergi kaçakçılığı yapmak
tadır. Bunun ahlâki redaati barizdir. Biz altı 
ay gibi bir ceza mebdei gösterecek olursak bu 
suçlara devamlı olarak suç işlemek cüret ve ce
saretini vermek yoluna girebiliriz. Esasen hu
susi kanunlarda, 1918 sayılı Kaçakçılık Kanu
nunda, ve 3769 sayılı Tütün İnhisarı ve Millî 
Korunma Kanununda tecil müessesesi kabul 
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edilmemiştir. Bunun böyle olmasında her halde 
büyük bir isabet mevcuttur arkadaşlar. 

BAŞKAN — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, benim 

tekliflim umumi ceza kanununda mevzu olan ve 
a n a s i itibariyle tamamiyle tevafuk eden suçla
rın cezasından daha az olsun yolunda değildir. 
Osman Şevki arkadaşım tetkik ederlerse göre
ceklerdir k i ; cezanın âzami haddini, 345 nci 
maddede yazılı olan cezadan daha fazla olarak 
tatbikini istemekteyim. Yine tetkik ettikleri tak
dirdi göreceklerdir k i ; bizim.345 nci maddede 
mev^u olan cezamız Lâtin Ceza Kanunlarının 

* ekserisinde bir aydan başlamaktadır. İtalyanlar
da. ijki aydan başlar. Anglosakson memleketle
r indi cezanın âzami haddi tâyin edilir, infazcı-
lar İozu tâyin ve takdir ederler. Ben umumi 
ceza prensiplerinden ayrılmış değilim. Bundan 
başka da Vergi Usul Kanunu üzerinde çalışmış 
olan maliyeciler dahi bu suçların anasırını bile
rek takip edecek durumda değillerdir. 

Birçok tüccarlar, namuslu ve şerefli. olarak 
tanıdığımız tüccarları mahkemelere sevketmek 
zarureti hâsıl olacak. Binaenaleyh bu endişeyi 
bugünden izhar etmekte fayda vardır. Bir ke
re tacir ceza ^vine girdi mi buna alışacak ve 
toplulukta onun acı tesirinden kurtulamıyacak-
tır. Ben bu tehlikeli vaziyetten korunabilmek 
içini bu endişeyi izhar ediyorum. 

Bugün Vergi Usul Kanununun suç addettiği 
vâkjialar birçok kanunlarımızda suç değildir. 
Suç! vasfı sırf bu Usul Kanunlariyle ve şimdiki 
tadillerimizle verilmektedir. 

(Mâruzâtım bundan İbarettir. 
[MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Arka

daşlar, mevzu tenevvür etmiştir. Bu itibarla 
uzu^n konuşmıyacağım. Yalnız bir noktayi işa
ret etmekte fayda mülâhaza ediyorum. Osman 
Şeiki arkadaşımızın da dedikleri gibi suçlarla 
cezaların bir muadeleti prensibi vardır. Bunun, 
umumi ceza mevzuatiyle hususi ceza mevzuatın
da ayarlı olarak tutulması cemiyetin menfaati 
ikt^zasıdııv Bu ayarın bozulması gerek*- cemiyet 
menfaatleri gerekse fertler için farklı vaziyet
ler ihdas eder. Bu itibarla asgari had olarak 
biıj sene altı aya indirilirse ve tecil imkânı ve
rilerse suç işleme niyetinde olup da cezanın as-
gajri haddinin yüksekliğinden dolayı buna cüret 
edjsmiyen ve edemiyecek olan kimseleri, tutucu, 
bağlayıcı, tenbih edici, ikaz edici rolü olan bu 
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maddedeki bir senelik had suç işlenmesini önle
meyi temin etmiş olur, fakat altı aya inmesi ha
linde, elbette Jpir yolunu bulur kurtuluruz .ümi
diyle bâzı hile ve hud'a niyetli vatandaşlara, ki 
böyle olmasını asla temenni etmeyiz, açık kapı 
bırakmak gibi bir yola gitmiş oluruz. îlk tesir 
ikaz tesiridir. Bu mebdein muhafazasında fayda 
vardır. Bu itibarla Millî Korunma Kanununu 
hatırlatmak isterim. Filhakika Milli Korunma 
Kanununda da cezaların tecili kaldırılmıştır. 
Yani umumi kaideye istisna ve bu kaideyi ih
lâl örneği bir tane değildir. Mevzu mahlûldür. 
Tereddüt edilecek bir cihet yoktur. Maddenin 
aynen kabulünü dilerim. 

İBRAHİM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Güç-
bilmez arkadaşımız sözlerini Millî Korunma Ka-

, nuniyle bağladılar. Müsaade edilirse bendeniz de 
sözüme Millî Korunma Kanuniyle başlıyayım. 

O Millî Korunma Kanunu ki, birçok hüküm
leriyle tüccarı, esnafı bu yolda birçok suçları iş
lemeye teşvik etmektedir. Bunun yanında «Mua
mele Vergisi de aynı mahiyettedir. Bu zarureti 
bilen Hükümetiniz, Yüksek Meclisiniz de bu ka
nunları ele almış ve bunları telâfi etmeyi vadet-
miştir. Ve ümit ederim ki bu kanunlar da Yük
sek Meclisinize gelme yolundadır. Böyle çok küllî 
ve esaslı kanunlar vatandaşı suçlu mevkie düşür
meye çalışırken*; meselâ Millî Korunma Kanunu
na göre memnu olan bir fiili ika eden, hava pa
rası veren bir esnaf namusluluk eder de Gelir 
Vergisi* babında verdiği hava parasını Maliye 
memuruna söylerse Millî Korunma Kanununa 
göre mesuldür. Bir tek misal. 

Şimdi bu kanunların mahzurlarını bir taraf
tan söylerken, bu mevzuda suç işlemiye, kaçakçılık 
yapmaya mâni olmaya çalışırken bu kadar katî 
ceza hükümleri ile vatandaşı tedhiş altında tut
mak, adaletsizlik ve haksızlığa meydan açabilir. 

Binaenaleyh, yalnız bu madde üzerinde kal
mak üzere, izzet Akçal arkadaşımın, icabında hâ
kim takdirinin namuslu vatandaşa tatbikini der
piş eden tecil teklifi gayet yerindedir. Bendeniz 
de, 6 aydan 3 seneye kadar olmak üzere, bu tek
lifte bulunuyorum. Bu vaziyet muhakkak vatan
daşa açık kapı bırakacaktır. Muhtemel haksızlık
ları önliyecek mahiyettedir. (Oya, oya sesleri). 

BAŞKAN — önergeleri okuyacağız efendim 

Başkanlığa ' 
Ek 3. maddenin 1 nci fıkrasındaki «ezanın 6 
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aydan 5 seneye kadar olarak tâdilini teklif eyİe-
rim. 

Rize 
İzzet Akpal 

, Yüksek Başkanlığa 
BUS. maddedeki ceza miktarının (6 aydan 3 

seneye) kadar tâdilini arz ve teklif eylerim. 
Kayseri 

Kirazoğlu 

BAŞKAN — İzzet Akçal,ın teklifi, asgari 
had 6 ve âzami had 5 senedir. Bu teklifi dikkate 
alanlar işaret buyursunlar... Almıyanlar... öner
ge reddedilmiştir. 

İbrahim Kirazoğlunun tekliflerinde asgari 
had 6 âzami had 3 senedir. Bu teklifi dikkate 
alanlar işaret buyursunlar... Almıyanlar... öneı*-
ğe reddedilmiştir. 

Maddeyi yüksek oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. , 

Hileli vergi suçlarının cezalandırılmasında usul 
EK MADDE 4. — Yaptıkları inceleme sıra

sında hileli vergi suçunu tesbit eden Maliye mü
fettişleri veya hesap uzmanları ile muavinleri 
tarafından doğrudan doğruya ve vergi inceleme
sine yetkili olan diğer memurlar tarafından il
gili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdar
lığın mütalâasiyle, keyfiyetin yetkili Cumhuri
yet Savcılığına bildirilmesi mecburidir. 

Hileli vergi suçunun işlendiğine sair suret
lerle ıttıla hâsıl eden Cumhuriyet Savcılığı he
men ilgili vergi dairesini haberdar ederek in
celeme yapılmasını talep eder. 

Âmme dâvasının açılması, inceleme netice
sinin Cumhuriyet Savcılığına bilıdirilmeşine ta
lik olunur. 

Yukardaki ek 3 ncü maddede yazılı cezalar 
kaçakçılık, kusur veya usulsüzlük cezalarının 
ayrıca uygulanmasına mâni değildir. 

Ceza Mahkemesinden sâdır olacak kararlar, 
Vergi Usul Kanununun dördüncü kitabının ikin
ci kısmının 1 - 3 ncü bölümlerinde yazılı vergi 
cezalarını uygulıyaeak makam ve mercilerin 
muamele ve kararlarına müessir olmadığı gibi 
bu makam ve mercilerce ittihaz edilecek karar
lar da ceza yargıcını bağlamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz dstiyen 
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yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Î^ADDE 12. — 5432 sayüı Vergi Usul Ka
nununun 328 nci maddesinin son fıkrasiyle 348 
nci maddesi hükümleri bü kanunun yayımlandı
ğı tarihten iki ay sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. • Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihten 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

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

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madedyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

5. — Almanya ile harb haline nihayet veril
mesine dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/218) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — 
Almanya ile harb haline nihayet verilmesine 
dair olan kanun tasarısının Büyük Millet Mec
lisinde müzakere edilmiş olması, bizim öteden-
beri kendisiyle ticari, iktisadi ve kültürel mü
nasebetimizi geliştirmek isteğinde bulunduğu
muz bir memleketle nominal mahiyette kalmış 
harb halinin nihayet yine nominal mahiyette 
kalacak surette bitmiş şekline inkılâp etmiş ol
ması hepimizi memnun etmektedir. 

Ancak arkadaşlarım, malûmu âliniz, dünya 
büyük bir değişiklik içerisindedir. Birinci Dün
ya harbinden sonra galip ve mağlûp iki taraf
tan, ne mağlûp ne galip hiçbirisinin bir şey ka
tan, ne mağlûp ne galip, hiçbirisi bişey kazan
madı ve sulh devam edemedi. îkinei Dünya Har
binden sonra ise harbin bitmiş olmasına rağmen 
sulh kurulamadı. Bizim bildiğimiz, harb olur, 
sonra mütareke ve sulh olur. Şimdi bir dördün
cü hal daha çıktı. Sayın Dışişleri Bakâıı,ımız 
harb halinin nihayet bulmasının hukuki ve fiilî 

[1] 233 sayılı Basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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mânjasını bize kürsüden lütfen izah etsin. 

&İZ biliyoruz ki, Almanya ile harb hali ilân 
etti&imiz zaman, Almanya'dan, birşey istediği
miz] yoktu, Almanya'nın da bizden birşey iste
diği] yoktu. Yani iki memleket arasında harb 
etmeyi ve harb halinde bulunmayı ieabettiren 

I 

bir (sebep mevcut değildi. Fakat müttefikleri
miz Iistedikleri ve böyle arzu ettikleri içindir 
ki, ^arb hali ilân ettik. 

Bugün de gerekçeden anlıyoruz ki, yine 
müttefiklerimizin arzusu ile harp haline niha
yet Ivermiş oluyoruz. Fakat harb haline niha
yet Vermiş olan müttefik memleketlerde bunun 
bir hukuki, bir de fiili mânası vardır. Bizdeki 
hukuki ve fiilî mânasının ne olduğunu gerek
çede aradım, bulamadım; kanunda aradım bu
lamadım; öyle tahmin ediyorum ki, bunun 
hukjıki ve fiili mânası şu olacaktır: 

1944 senesinde harb halini ilân ettiğimiz 
zamkn bir karar verdik. Bu kararı Bakanlar 
Kumlu verdi. Bu hususta kanun çıkmadı. Ba
kanlar Kurulu bir karar verince Almanya ile 
olanj bütün muameleler dondu. Muameleler 
nasıf donar? Su donar, şu donar, bu donar ama 
muajneleler nasıl donar? Bunun hukuki mâ
nasını anlıyamadım. Muameleler dondu ne vak
te kjadar? Hâlâ o muameleler donmuş bulunu
yor.] Bunlar hangi muamelelerdir? Türk va
tandaşlarının Almanya'dan alacakları, varsa 
donmuştur. Almanya ile harbden, dolayı zarar 
görejn vatandaşlarımızın bütün hakjarı don
muştur. Almanya ile alacak verecek donmuş
tur Ve bu hal devam etmektedir. 

i^rkadaşlar; bütün bu muameleler donmuş 
olarak altı senedenberi devam ediyor. Bunun 
hukuki mânasını Dışişleri Bakanından soruyo
rum] Bize ikinci Dünya Harbi yüzünden malı, 
mülkü kaybolmuş tebaaların hakları asla göz-
önüı|e almmiyan bir başka Hükümet göstersin
ler. 

Ticâret yapmak mâksadiyle Almanya ile kli
ring hesabına hükümetin Almanya ile yapmış 
oMûjğu Ticaret Anlaşması hüküm1 eri mucıibince 
mal Jbedelinin % 25 ni Merkez Bankasına yatır
mış idlan ve ısmarladıkları malı alamamış bu-
luhajn tüccarın parasının bu donmuş muamele 
tesirliyle hâlâ donmakta devam etmesine karşı 
fbu f'bi hâdiseler karşısında sâkit kalmış bir 
tök fîükümet gösters'nler. 

arkadaşlar hâlâ anlıyamadrğım bir zihniye-
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tin tesiri altında, Almanya ile siyasi münase
betlerimizin kesilmesinden sonra zarar görmüş 
vatandaşlarımızın haklarını istiyecek hiçbir im
kân ve yol açmış değiliz. Başka memleketler ne 
yaptlar? Sekestr kanunları yaptılar, kendi 
memleketlerindeki Alman haklarını Alman ala
caklarını top'adılar ve kendi tebalarnın hak-
lariyle karşılaştırdılar, bakiyesini müttefiklere 
verdiler. Biz vatandaşlarımızın bu haklarını 
aramadık. Sekestr Kanunu şeklinde 1946 sene
sinde Recep Peker Hükümeti sırasında B. M. 
Meclisine sunulmuş bir kanun tasarısı vardır. 
Bu kanun tasarsı 1950 seçimine kadar Mecliste 
encümenleri dolaştı durdu. 1950 seçimlerinden 
sonra yeni Meclisimiz gelince kadük olan ka
nun'ardan birisi de bu idi. Bu işle büyük alâ
kası olan insanlar bilhassa istanbul'da bulunu
yorlar. Bunların ısrarlı takipleri ve haklı şi
kâyetleri üzerine, Hükümetimizle, bu mese.ele-

• rin ve akacakların tasfiyesi için böyle bir kanun 
mu sevkedeceksiniz, yoksa başka bir şey mi ya
kacaksınız diye konuştuk. Hariciye Bakanı Sa
yın Profesörle mütaaddit görüşmeler yaptık ve 
en nihayet Bakanlar arası toplanacak bir komis
yon, bir kanun sevketmek kararını verince; 
Dışişleri Baktın, bu kanunun Meclise sevkedil-
mesine lüzum yoktur, çünkü yak~nda Almanya 
ile harb haline nihayet veren bir kanun tasarı
sı sevkedeceğiz, bu kanun her şeyi halledecektir 
diye tehir ettirmiştir. Ve bir ay evvel bizzat 
kendilerine vâki olan müracaatımda da kendi
lerinden aldığım cevap: «Müsterih olunuz, ka-
lıun geliyor, meseleyi halledecektir» den ibaret 
kaldı. 

Kanunun esbabı mucbesinden okuyalım: 
«Harb ha1 ine nihayet verme keyfiyeti Al

manya ile münferit ve nihai bir sulh akdi mahi
yetinde olmadığı için Almanya'nın harbden do
ğan her türlü vecibeleri üzerinde müessir olmı-
yacaktır. Hudutlar meselesi ve Devlet borç1 arı 
nihai sulh muahedesinin akdine bırakılmıştır. 
Harb halkım nihayete ermesi, Almanya ile si
yasi ve iktisadi münasebat'n kesildiği 2/3 
Ağustos 1944 tarihinden itibaren ilişik kanu
nun yürürlüğe gireceği güne kadar gerek Al
manya Hükümetime ve gerek Alman tebaası ha
kiki ve hükmi şahısların mal, hak, menfaat ve 
alacaklarda karşı tatbik olunmuş bulunan tak
yidi muamele ve tedbirler ile aynı devreye ait 
diğşr- fiil ve hâdiselere hiçbir suretle tesir et-
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I miyeçektir. Bu suretle Cumhuriyet Hükümeti

nin ve Türk vatandaşlarının gerek Almanya 
Hükümetinden, gerek Alılan vatandaşlarndan 
alacak, hak ve menfaatleri hususunda müttehaz 
tedb;rler mahfuz bulundurularak bu işin tesvi
yesi nihai bir anlaşma akdine bırakılmaktadır.» 

Arkadaşlar ben, bir milletvekili olarak bun
dan üzüntü duyuyorum. Bu işi takip için Dış
işlerine gîtfğim zaman, dışişlerinde salahiyetli 
umum müdür, bakanlararası bir komisyon top
landı, bütün bakanların ittifakiyle tasarı ha
zırlandı, Bakanlar Kuruluna gitti, dedi. Sizin 
ded'm, hiçbir ihtirazi noktanız yok muydu? Ha
yır dedi. Bakanlar Kurulunda araştırdım, o za
man sayın Dışişleri Bakanı burada değildi, 
tetkik ettim,. Fakat gördüm ki, Bakanlar Kuru
lundan, şimdilik Meclise sevkedilmemesine ka
rar verilmiştir, sebep de gösterilmemiştir. Bil-
âhara Sayın Dış'şleri Bakanına sordum, biz 
muhalif olduk, Hariciye Vekâleti muhalif oldu, 
dedi. Hayır, dedim, burada bulunmadığınız 
için sizin herbiriniz yoktur. Bunun üzerine Ba
kanlığa gittim. Bakanın huzuriyle umum mü
dürü çağırarak konuştuk. Bu sefer umum mü
dür hakikaten hariciyenin buna muvafakat et
memiş olduğunu söylediler.* Ama bunu benim 
müracaatımdan sonra bu sefer söyledi. Ve ileri 
sürdükleri sebeplerin hiç birisi bendenizce 
varit değildi. Sonra Sayın Fuad Köprülü de
diler ki, siz umum müdürle anlaşınız. Bunun 
üzerine ben niçin daire ile anlaşayım, bu Hü
kümetin bir prensip işidir, kararı siz vermeli
siniz dedim. Bu prensip barizdir, zarar gören 
vatandaşlarımızın hakkı temin edilmelidir, de
dim. Katiyen müsterih olunuz, yakında Meclise 
bir kanun sevkedilecek Almanya ile harb hali 
sona erecek bu suretle sizin endişelerinizin 
hepsi halledilecek dedi. Bundan sonra ben de 
müsterih olarak bunu seçmenlerime ve alâkalı 
derneklere aynen bildirdim ve dedim ki, Al
manya ile yakında harb hali sona erecek ve bü
tün meseleler halledilecektir. Halbuki şimdi 
görüyorum, bu kanun hiçbir meseleyi hal
letmiş değildir. Şu halde Sayın Hariciye Ba
kanından soruyorum, şarb halinin nihayet bul
masından hukuki ve fiilî mâna nedir? 1944 te 
harb hali ilân edilmesiyle tatbik edilen don
durma rejimi son bulacak mıdır? Son bulacaksa 
muameleleri dondurulan işlere yeniden başla
nabilecek midir? Başlanaûaksa aradaki altı se-
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ne dondurulmuş zamanın kanunlarımız ve vergi 
mevzuatı bakımından zaman aşımına giren hâ
diselerde ve işlemlerde ne gibi muamele tatbik 
edilecektir? Bu dondurulma müddeti zarfında 
vukubulan muameleler, dondurma haline rağ
men yapılmış ve yapılmakta olanlar hakkında 
ne gibi tedbirler düşünmektedir? Alman ala-
caklılariyle, Almanya ile olan muamelâtın eri
tilmesi mevzuubaMş ise, üçüncü şahıslara ve 
Alman alacaklı ve borçlulara karşı nasıl bir 
durum doğacaktır 

Bu suallerim çok uzundu, fakat gerekçeyi 
okumadan tesbit etmiştim. Gerekçe bunların 
çoğuna cevap vermektedir. Şimdi tek sualim 
şudur: Almanya ile harb yüzünden zarar gör
müş bugün perişan bir halde kalan birçok va
tandaşlarımız vardır, Almanya ile ticari müna
sebetler tesis ettiğimiz, zamanlarda kliring he
sabiyle mal bedelinden •% 25 avans olarak Mer
kez Bankasına yatırılmış ve malları gelmediği 
için '•% 25 leri de almamış ve bu yüzden de iflâs 
haline girmiş olan vatandaşlarımızın durumu 
ne olacaktır? Bütün bunlar karşısında şimdiye 
kadar gösterdikleri hareketsizliği izah etmesini 
rica ediyor ve bunlara cevap istiyorum. Mâru
zâtım bundan ibarettir (Alkışlar) 

NCİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, öyle zannediyorum ki bir kanunun 
Bakanlar Kurulundan ve komisyonlardan acele 
olarak Meclise sevkedilmesi ve Meclis gündemi
ne acele olarak alınması âdeta bu işin ivedilikle 
görüşülmesini icabettirecek bir mahiyet gibi 
görünmektedir. Böyle bir kanunun ivedilikle 
görüşülmesine ben de taraftarım. Bu hususta 
bir teklif yapılmadığına göre bu mesele üzerin
de durulmasına lüzum yoktur. Yalnız bendeniz 
de bu mesele üzerinde bu kanun dolayısiyle 
Dışişleri Bakanından birkaç sual sormak istiyo
rum. 

Kanun tasarısının Hükümetten sevkedilmiş 
olan gerekçesinde şöyle bir cümle vardır: «Ame
rika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve 
Fransa hükümetlerinin kararma iştiraki arzu 
ettiği takdirde dahilî mevzuatımızda lüzumlu 
tedbirlerin alınabilmesi için keyfiyeti tebliğ ey
lediklerini...» yani Hükümetimize tebliğ eyle
diklerini «beyan etmişler ve alacağımız f&şriî 
kararların ilânının müşterek bir anlaşma ile, 
Almanya ile hâli harbde bulunan devletlerle 
aynı zamanda yapılmasına her üç işgal devleti
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ehemmiyet atfettiklerini ilâve etmişlerdir.» 

müttefik devletler; Rusya hariç, kendi 
mda Almanya ile harb halinin sona erdi-
i hususunu kararlaştırmış ve bunu da teb-

tıfreyi düşünmüşler've bunu da Almanya ile 
harb halinde bulunan devletlere tebliğ 
bunun aynı zamanda yapılmasında fay-
ğunu belirtmişlerdir. Bunu nazarı dik-

ân Hükümet, teklifin birinci maddesindev 

kafıunun yürürlüğe girmesi tarihinin Bakan-
Kuruluna verilmesini istemektedir. Çünkü 

şöyle kaleme alınmıştır: «Türkiye ile 
a arasında mevcut harb halinin nihayete 
tarihini tesbite Bakanlar Kurulu yetkili 
ştır.» Bunun mucip sebebini Hükümet 

İfade etmektedir 
Meclis, kanunu kabul suretiyle yetkisini kul-

kta ve ancak kanunun yürürlüğe girmesi 
tesbit için Bakanlar Kurulunu salâhi-

kılmaktadır. Zira Almanya ile harb hali-
l|ayet verme tarihinde müttefiklerimiz ve 

muzla birlikte hareket etmemiz menfaa-
icabı olduğundan ve mezkûr tarihin Mec-

devresine rastlaması ihtimali mülâha-
dildiğinden, Dışişleri Bakanlığının teklifi 

bahis konusu kanunun yürüklüğe girme 
Bakanlar Kurulu tesbit edecektir. Yani 

üıtnetten gelen tasarıda kanunun yürürlüğe 
için Bakanlar Kurulunun salâhiyeti iş

ve müttefik devletlerle aynı za-
hareket etmek lüzumu ileri sürülmekte

ndi Dışişleri Komisyonu raporuna gelelim. 
Kobıisyon, birinci maddeyi değiştirmiş ve 

niz şekilde Almanya ile harb halinin so-
ermesi halini kararlaştırmıştır. Dışişleri Ko-

mısyoı(ıu gerekçesinde bu hususta şöyle denil-
: «Ancak kanunun birinci maddesinin 

kaldırilarak yerine (Türkiye ile Almanya ara-
tnevcut harb haline işbu kanunun yürür-

girdiği tarihten itibaren nihayet veril-
şeklinde bir madde konulması Meclisi^ 

münakit bulunduğu bu günlerde Alman-
harb haline nihayet verme keyfiyetini 

müttefik devletlerle birlikte, aynı zamanda 
tahakkuk ettirmek noktasından münasip mü-

^dilmiştir.» 
suretle her iki teklif birbirinden ayrı ol-
beraber müttefiklerle birlikte hareket 

ususunu esbabı mucibe olarak ileriye sür-
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mektedir. Bendeniz bunun mânasını anlıyama-
dım. Acaba müttefikler Almanya ile birlikte 
harb haline nihayet verilmesini bizden yazı ile 
istemişler midir? Diğer taraftan gazetelerde 
de, ingiltere, Fransa ve Amerika'nın Almanya 
ile harb haline son verdiklerine dair bâzı ya-; 
zılar çıkmış bulunmaktadır. Acaba doğru mu
dur? Bunu sormaktan maksadım, arzettiğim 
gibi. Hükümet tasarısındaki birinci maddeye, 
komisyon maddesinin muhalif olmasıdır. Bu
nunla beraber esbabı mucibeler birdir. Komis
yonun maddesinin yazılış şeklindeki değişikli
ği izah ederlerse iyi olur. 

İkincisi, İçtüzüğün 66 nci maddesine göre, 
Hükümetten gelen kanun tasarılarının bütün 
bakanlar tarafından imzalanmış olması gerek
mektedir, halbuki burada Devlet Bakanı ile 
Ticaret ve Ekonomi Bakanının imzaları yok
tur. Bunu araştırıp sormayı ve tamamlanma
sını temin etmeyi komisyon başkanı iş edinme
lidir. İcabında Hükümetten gelen kanun tasa
rılarında hangi vekilin imzası var, hangi ve
kilin imzası yok, bunu Başkanlık Divanının 
yapması icabederdi. Bu hususun da dikkate 
alınmasını rica ederim. Belki acele sevkedil-
mesi dolayısiyle ve bâzı bakanların burada bu
lunmaması neticesi olarak imza edilemediği dü
şünülebilir. Fakat her ne şekilde olursa olsun 
Tüzüğün 66 ncı maddesi bunu, katî olarak em
rettiğine göre, onun haricine çıkılmaması ica-
beder kanaatindeyim. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) 7- E-
f endim, iktisadi bünyesi birbirini tamamlayıcı 
mahiyetle olan iki memleket arasındaki harb ha
linin sona ereceğini tebşir eden bu kanun lâyi
hasını büyük bir memnuniyetle karşılarım. Yük
sek Meclisinizin bu hususta ittihaz buyuracağı 
kararın siyasi ve tarihi ehemmiyeti kadar, mem
leketimizin iktisadiyatı bakımından hususi bir 
ehemmiyetti de haizdir. 

İki memleket arasında harb halinin devam et
tiği yedi yıl zarfında Türk Devletinin Almanya 
emvaline, diğer muharip devletlerin yaptığı gi
bi, tek taraflı bir sekestr kanunu ile el koyma
mış olması Türk Milletinin ülüvvü cenabının ye
ni bir tezahürüdür. Bu itibarla bendeniz Ham-
di Başar arkadaşımızın tenkitlerine iştirak etmi
yorum. Bilâkis böyle bir kanunun yapılmamış 
olmasını bizim için, hakikaten Türk civanmert
liğinin bir tezahürü olarak telâkki ediyorum. 
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Son zamanlarda bu Sekestr Kanununun bil

hassa 9 neti Büyük Millet Meclisi faaliyete geç
tikten sonra, Almanya'dan , alacaklı olan bâzı 
vatandaşlarımızın halklarının istirdadı için yapı
lan teşebbüslerde bendeniz de faal rol oynamış 
bir arkadaşınızım. Filhakika bu kanun mevzuu 
ile bu işte salahiyetli idare makamları çalıştılar. 
Fakat Almanya ile harb halinin iadesi ve Alman 
Hükümetinin müstakil bir siyasi hüviyet taşıma 
ihtimali çok yakın olduğu için böyle mağlup ve 
mağdur bir milletin son demlerinde tek taraflı 
bir Sekestr Kanunu yapmakla böyle bir harekete 
tevessül etmemizin doğru olacağı düşünüldü. İş
te bugünkü şu kanun lâyihasiyle bütün mesele-

' lerin hal yolu açılmış bulunuyor. 
Hamdi Başar arkadaşımız, zannediyor ki; bu 

kanunla bizim istediğimiz ihkakı hak yolu ka
palıdır. Halbuki bendenizin naçiz kanaatıma 
göre bu yol ancak bu suretle açılmaktadır. Çün
kü; Almanya ile harb hali zail olunca Alman 
Hükümetiyle Türkiye Devleti arasında siyasi 
münasebet normal şartlarla .teessüs edecek de
mektir. Normal şartlarla siyasi münasebat tees
süs edince iki memleket arasında gerek ticari, ge
rek şahsi münasebetlerden doğan bütün alacak 
verecek, .alacaklı verecekü taraffların hü
kümet müimessi<llıetrli .arasında yapılacak: 
karşılıklı müzakereler ve bilâteral bir 
anlaşma ile gayet çabuk, hiçbir kayda tâbi ol
madan, hal yoluna girmiş olacaktır. Bu iki ta
rafın anlaşması ile hal imkânını hazırlıyan bu 
kanun müzakere edilirken bendeniz sadece, eğer 
yanlış anlamıyorsam, izharı memnuniyet etme
miz ve bu kanunun bir an evvel kabul edilmesi 
ve Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ve ik
tisadi münasebetlerin inkişafında da bu yeni ve 
tabiî vaziyetin çok müessir bir şekilde âmil ol
masını temenni etmemiz icalbeder., Bir şeyi da
ha bu vesile ile tebarüz ettirmek isterim ki, Tür
kiye'de son zamanlarda bir Sekestr Kanununun 
yapılmasının idareten ve nezaketen' tehir edilmiş 
olmasının Almanya'nın iktisadi ve ticari âlemin
de yarattığı minnetkârlığm hudutsuz olduğunu 
müşahade ve istihbaratımla arzetmek isterim. 
Fakat Tgrk Milletinin ve Devletinin gösterdiği 
bu civarmerdane hareketin bundan sonra iktisa
di ve siyasi istiklâline kavuşacağını memnuniyet
le göreceğimiz Alman Devleti tarafından lâyik 
olduğu derecede ehemmiyetle takdir edilmesini 
ve bilhassa ihraç mallarımızın belli başlısı sayı-
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lan ve miîyönlarlaca Türk vatandaşının maişet 
vasıtası olan tütün ihracatımızla Türk tütünle
rinin Alman müstehlikine intikal etmesini engel
leyen ve Alman Hükümetince bertaraf edilmesi 
mümkün iken şimdiye kadar her nasılsa yapıla-
mıyan ve yapılmasını şiddetle beklediğimiz ted
birlerin alınmasına yol açmasını temenni eder 
ve bu hususta Hükümetimizin daha müessir te
şebbüslere girişmesini dilerim.. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Cahid Zamangil. 
CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, Almanya ile aramızdaki harb ha-
l'ne nihayet vermeyi hedef tutan ve önümüze 
geldiğinden dolayı müttefikan memnuniyetimizi 
mucip olan bu kanun"tasarısı dolay siyle ben sa
dece Türk - Alman iktisadi münasebetlerinin bâ
zı mahdut kıs mir rma temas edeceğim. Siyasi 
münasebetler esaslı gıdasmı ve b lmukabele müh-
lik mikropları iktisadi münasebetlerden ald ğı 
için böyle bir günde iktisadi münasebetlere temas 
etmeyi de yersiz bulmadım. 

Hamdi Başar ve Bedri Nedim Göknil arkadaş
larımızın ortaya koydukları alacaklarım z mev
zuu ben'm de mevzuumdur. Bu noktada Dışişleri 
Bakanına gereken sual tevcih edilmiş olduğu için 
ayr ca bunun üzerinde duracak değilim. Bir Se-
kestr Kanunu çıkm ş olmasının muhtelif mânala- -
rını iki arkadaşınızdan dinledik. Ben bunlarla 
iştigal emekten, ziyadej bu meselen'n bu kanun 
içerisinde veya dışında ne suretle olursa olsun 
halledilmesini ve hele yakın bir zamanda buna bir 
çare bulunmasını temenni ederim. 

Temas etmek istediğim ik'nci noktaya Bedri 
Nedim Göknil arkadaşımız temas ettiği için ben 
bu mevzuu biraz tevsi, etmiş olacağım. 

Tütün mevzuunun Türk - Alman İktisadi mü
nasebetlerinde çok büyük yeri olduğuna kaani 
bulunduğum için bu mevzua dokunmaksız n geç
mek imkânını göremedim. Bu büyük ihraca' mad
demiz eski müşterimiz olan Almanya'da bugün 
zorluklara mahfuzdur. Bunun iki kategori sebebi 
vardır. Birincisi, Almanya'ya müteveccih olan
lar: Yani Almanya'nın mübadele serbestisini 
muvakkaten talik etmiş olması ve bu suretle it
halâtım vç bu meyanda tütün ithalâtını kıtça 
kontenjanlara bağlamış bulunması; diğer taraf
tan «on zamanlarda yapılmış olan Karaosman-
oğlu Anlaşmasının fiilî k ymeti ifade etmesi için 
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Almanya Hükümeti tarafından alınması lâzım-
gelen tedbirin alınmamış olması. 

ikinci kategori; sebep olarak, Almanya'da 
Türk ve Yunan tütünlerinin mâruz kalageldiği 
Virjinya tütünü rekabeti meselesi vardır. Reka
bet darken, rekabet kelimesinin tamamen yerin
de kollanıl p kullanılmadığı teemmüle lâyıktır. 
Çünkfi rekabet müsavi şartlar içinde yapılan 
ticari] mücadeleye âlem olur. Bu mevzuda Tür
kiye'^ı"n durumu anlaşılmalı ve anlayışla karşı-
lanm^lıd r. Türkiye, eskiden müsavi şartlar için
de ve doğrudan doğruya müstehl kin zevkma da
yanacak elde et iği Almanya gibi bir piyasadan 
çekilmeye mecbur edilrse, bunun ekonomimizde 

'tehlikeli bir rahne açacağı ve tediye birliğindeki 
durujnumuzun sarsılacağı, mübadelelerin serbest
leştirilmesi yolundaki hamlelerimiz'n müteessir 
olaca|ı kabul edilmelidir. Bu hususta Türkiye' 
Yunanistan'ın durumları, birinin diğerine nis-
petleı zaman zaman geç'ei muvaffakiyetler elde 
rtmejrinin âti bak mmdan kıymeti olmadığına 
gore> aynıdır. Binaenaleyh Avrupa ekonomisini 
ilgilqndiren bir mesele muvacehesinde bulunmak
tayız. Bu mevzu Avrupa İktisadi İş Birliğ". Tcş-
k?lâti gündeminde yer almaya lâyık bir mahiyet 
taşıdığ na inanmaktayım ve bunu Hükümetin 
dikkjıt nazarına arzederim. 

IŞiğer taraftan Türk ekonomisinin kalkınma
sına ımeşkür yardımları olan Amerika 'nm, anla
yış güstereceğ'nden ümüdi kesmiyerek Hükümetin 
bu vadideki temaslarını sıklaştırmasını temenni 
ederim. 

Almanya'ya gelince; b'ze gayet az kontenjan
lar sermektedir, tütün ihracatımız azalmış ve kü
çük -denecek bir miktara inmiştir. 19 bin ve yir
mi bin tona kadar ihracat yapıyorduk. Şarki 
Almanya'nın ayrıldığını düşünerek bundan bi
raz ^enzilât yapsak dahi bugünkü miktara ka
dar düşmesi gerekmezdi. Bugün 4 - 5 bin ton 
gibi cüzi bir miktara inmiş bulunuyor. Eğer 
Almanya tütünlerimizi alsaydı bugün elimiz
de fcjulunan stoklar da kalmıyacaktı. Halen eli
mizde 25 - 30 bin ton gibi büyük stoklar mev
cuttur ve piyasa bundan ıstırap duymaktadır. 
Fakat beni ilgilendiren mesele, bugünkü stok 
birikintisi gibi geçici bir mesele değil, Türk -
Alman iktisadı münasebetlerinin önemli bir 
unsü.runu teşkil eden tütün ihracatı işinin ya
rınım da mühim bir meselesi olmasıdır. Bu me
sele bir hal yoluna girmediği takdirde, Al-
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manya ile iktisadi münasebetlerimizin âtisine 
emniyetle bakmak vaziyetinde değiliz. Al
manya ile harb halinin nihayetlenmesi kara
rının alınmasından mütevellit duyduğumuz 
hazzı her hangi bir vesile ile azaltmak iste
mem. Bununla beraber şunu da unutmam müm
kün değildir ki, tütün meselesi, Türk - Alman 
münasebetlerinin her safhasında her zaman mü-
essiriyeti haizdir ve aramızdaki bu mesele bu
gün endişe verici durumdadır. 

Alman Hükümetinin Türk piyasasındaki 
menfaatlerine de uygun düşecek bir yolu niha
yet bulacağını ümit etmekteyim ve bu husus
ta Hükümetimize bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da vazifeler terettüp ettiğine 
inanmaktayım. 

BAŞKAN — Osman Kapani. 
OSMAN KAP ANÎ (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar; Almanya ile harb halinin sona er
mesi kanun tasarısı görüşülürken burada bu 
mesele ile doğrudan doğruya alâkası olmıyan 
ve ancak bu tasarının kabulünden sonra arada 

.teessüs edecek olan münasebetler neticesinde 
halledilmesi icabeden hususların da konuşma
lara mevzu olduğunu müşahede ettim. Bu harb 
halinin sona ermesi, bir sulh muahedesinin ak
dini tazammun etmemektedir. Binaenaleyh Al
manya ile 1944 senesinde siyasi ve iktisadi mü
nasebetlerin katedilmesi üzerine, Ahmet Ham-
di Başar arkadaşımızın tâbiri veçhile, dondu
rulmuş vaziyetin halli ve Almanya'nın bu don
durulmuş vaziyetten mütevellit olarak bize olan 
borç ve vecibelerinin ancak bir sulh muahede
siyle tanzim ve tedvin edilmesi imkânı vardır. 
Bugün mevzuubahis olan mesele Almanya ile 
harb halinden mütevellit olan borç ve vecibe
lerin halli değildir. Bugün Almanya ile olan 
harb halinin sona ermesinin tesbitini istiyen 
tasarının maksadı şudur : Bir kere Almanya 
Türkiye ile doğrudan doğruya ticari anlaşma
lar yapmak arzusundadır. Bugün Almanya ile 
iki anlaşmamız vardır. Bunlar ancak Alman
ya'nın işgal Kuvvetleri komutanlariyle imza
lanmış anlaşmalardır. Yani bugün resmen 
tanımış olduğumuz Batı Almanya'nın resmî Hü
kümeti ile yapılmış anlaşmalar değildirler. 
Binaenaleyh, bu harb halinin sona ermesi, yeni 
ticari anlaşmalar yapmak imkânını vereceği gibi, 
harbten evvel aramızda mer'i olan bâzı anlaşma
ların, karşılık1! anlaşmalarla tekrar meriyete gir-
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mesi temin edilecektir. Deminki arzettiğim, Dev
let o1 araktır. Fert olarak, bugün batı Almanya'
da bulunan tüccarlarla Türkiye'deki tüccarlar 
arasında bir muamele yapılmaktadır. Fakat fiilî 
bir durum da vardır. Arada her hangi bir ihti
lâf çıktığı zaman Batı Almanya'daki Alman te
baasından olan bir kimsenin Türk mahkemele
rine müracaat etmeye hakkı yoktur. Çünkü hu
kuki terimle (harb halinde) bulunduğumuz bir 
Devletin tebaasıdır. Binaenaleyh,. bu kanun ka
bul edildikten sonra mevcut o1 an fiilî durum, 
hukuki olarak da tanışmış demektir. Artık, harb 
halinin sona ermesiyle tanımış olduğumuz Batı 
Almanya Devleti tebaalarına Türkiye'de ikamet 
edebilmek, pasaport alabilmek imkânları geniş 
mikyasta temin edfmiş olacaktır. Buraya Alman 
tebaasından olanlar gelmiyor mı? Geliyor, fakat 
hususi izinlerle... Burada kalmak için müşkülâ
ta uğrıyorlar. idari makamlar tereddüt içinde 
kaljyor. Çünkü harb hali henüz sona ermemiştir. 

Necip Bilge arkadaşım birinci maddenin Hü
kümet gerekçesi i1 e Dışişleri Komisyonu gerek
çesi arasında fark olduğunu söylediler. Hayır 
arkadaşlarım yoktur. Diğer devletlerin, Birleşik 
Amerika 'nm, ingiltere 'nin, Fransa 'nm bize muh
tıralarını vermiş oldukları zamanlarda Almanya 
i1 e harb haline son vermemiş idiler. Bugün harb 
haline son vermişlerdir. Binaena]eyh ne zaman 
harb haline son verecekleri malûm olmadığı için 
böyle geniş marj bırakmak icap ediyordu. Yük
sek Meclisin tatil olmak ihtimali mevzuubahis ol
duğundan kanunun meriyete girme hakkının Hü
kümete bırakılması bu bakımdan derpiş edilmiş
tir. Bugîin bu, mevzuubahis olmadığı için heye
tiniz bu tasarıyı kabul ettiği takdirde derhal me
riyete girecektir. Çünki bugüne kadar 15 - 20 
Devlet Almanya ile harb haline son vermiş bu
lunuyor. 

Arkadaşlar; bu tasarı üzerinde daha fazla 
izahat vermeye lüzum var mıdır? Fransa ve in
giltere tek taraflı olarak Almanya ile harb hali
ne son verildiğini ilân etti1 er. Çünki Almanyanm 
kayıtsız şartsız teslim olmasını onlar harb hali
nin bitmiş olduğuna kanaat getirerek bu suretle 
Hükümet olarak tek taraflı beyanname çıkahmayı 
kabul etmişlerdir. Yalnız Amerika Kongresinin 
dış meselelerde gayet titiz olan vaziyeti de nazarı 
itibara ajmırsa, esasen bir Anayasa mevzuu oldu
ğu da göz önünden uzak tutulmazsa, kongreden 
geçirmek suretiyle Amerika da harb haline 
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nihayet vermiştir. Şimdiye kadar bize gelmiş 
olan malûmattan, 15-20 Devletin Almanya ile 
harb haline nihayet vermiş olduğunu anlıyoruz. 
Diğer müttefiklerimizle beraber bütün Almanya 
ile 1944 senesinde siyasi münasebetin kesilmesi, 
iktisadi ve ticari muamelelerin durması haline 
nihayet vererek bir an evvel fiilî vaziyetten hu
kuki vaziyete geçmemizin gayet yerinde olaca
ğı kanaatindeyim. 

Bu bakımdan tasarının kabulünü komisyon 
adına hepinizden rica ediyorum. • 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanmmdır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, benden ev
vel görüşen arkadaşlar meselenin muhtelif saf
halarım izah ettiler. Belki aralarında bâzıları-
nm : mazbata muharriri arkadaşlarımızın izah 
ettiği gibi, doğrudan doğruya değil, fakat do-
layısiyle çok haizi ehemmiyet birtakım mesele
lerden meselâ tütün meselesinden bahsettiler, ve 
Hükümetin nazarı dikkatini celbettiler. Arka
daşlarıma temin ederim ki Hükümet bu mesele
lerde âzami hassasiyetle hareket etmektedir. Ve 
kabil olan her şeyi yapmak hususunda elinden 
geleni diriğ etmemektedir. Bu gayet .tabiî bir 
vazifedir. 

İkinci noktaya gelince bu kanunun, yani Al
manya ile aramızdaki harb halinin nihayet bul
masının muhterem heyet tarafından, umumiyet
le söz söyliyen arkadaşlar tarafından memnuni
yetle hüsnükabul edilmesinden dolayı bilhassa 
teşekkür ederim. 

Hamdı Başar arkadaşımız Almanya 'dan ala
cakları olan arkadaşlarımızın haklarının temin 
edilmediğinden ve saireden bahsettiler. Bu bir 
kaç yıllık, 1944 ten beri devam eden bir mesele
dir. Biz bu işi ele aldığımız zaman aşağı yukarı, 
Almanya ile münasebetlerimiz, işgal kuvvetle
ri kanaliyle olmak üzere başlamıştı. Bununla 
beraber harb halinin yakında ortadan kalkaca
ğı tahmin ediliyordu ve bu hususta hazırlıklar 
da yapılıyordu. Onun için biz bu evvelce hazır
lanıp yıllarca Meclisten bir türlü çıkmamış, ko
misyonlarda kalmış olan sekestr kanununu, 
tam harb halinin ortadan kaldırılarak aramız
daki münasebetlerin başlıyacağı sırada mevcut 
Alman mallarından alacaklı olan Türklerin ala
caklarını temin etmek yoluna gitmeyi doğru bul
madık. Esasen alacaklı olan Türk vatandaşları-
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nın alacaklarını temin için icabeden ihtiyati 
tedbirler de almmı$tı ve alınmış olan tedbirler 
sayesinde onların haklarını temin etmek imkâ
nı daima mevcuttur. Zaten bugünkü kanun ta
sarısının esbabı mucibesini demin arkadaşımız 
oku.d ular, lüzumlu tetkiklerin alınmış olduğu 
hakikaten sarih olarak görülmektedir. Biz bu 
kamunla yalnız şunu istedik ki, aradaki hali 
haıb nihayete ersin, fakat diğer meseleler tek 
tarjaflı değil, biz buna tevessül etmeden, çünkü 
bunu doğru bulmayız, karşılıklı anlaşmalara is
tinat ettirelim. Bu itibarla, bu kanunu kabul 
buyurduğunuz takdirde Almanya ile sadece 
harb hali nihayete erecektir. Bedri Nedîm Gök-
nil arkadaşımızın izah ettikleri gibi diğer mese
leler dostça, samimî olarak halledilecektir. Bu
nun temini çareleri aranılacaktır. Bu itibarla 
Haımdi Başar arkadaşımızın bahsettiği endişeye 
mahal yoktur. Evet çok uzun vıllar harb hali 
defam etmiştir, bu yüzden birçok meselelerin 
halli geri kalmıştır. 1944 - 1950 arasında geçen 
müddetin mesuliyeti bize raci değildir. Tekrar 
ar^ediyorum, bu kanun kabul edildikten sonra 
karşılıklı olarak muallâktaki diğer bütün mese
leler elbette dostça halledilecektir. Çünkü siyasi 
münasebet-iade edilmektedir. 

Bîr arkadaşımız, zannediyorum Necip Bilge 
arkadaşımız, bugünkü gördüğümüz .manzaranın 
eski hukuku düvel esaslarına tamamiyle uymadı
ğımdan bahsettiler. Zamanın icabı, hâdiselerin 
icabı eski hukuki telâkkilerde birçok aykırılıklar 
meydana gelmiştir. Meselâ, Bon'da bir mümessil
liğimiz vardı; kısmen iktisadi münasebetlerimiz
le meşgul olurdu, fakat Bon'daki mümessil Al
man "Hükümeti nezdinde değil, işgal kuvvetleri 
ııezdinde idi. Çünkü ortada tam mânasiyle hü
kümran bir Alman Hükümeti diye bir mevcudi-
yejt yoktu. Bon'daki mümessilliğimiz, diğer dev-
le^lerinki gibi, hattâ harb hali nihayet bulma-

#da;n evvel fakat tabiî harb haline nihayet yeril
mesi prensip kararı alındıktan sonra, doğrudan 
doğruya büyük elçiliğe tebdil edilmiştir. Bu işi 
yslnız başımıza yapmadık; diğer birçok devletle 
birlikte yaptık. Harb haline nihayet verdikten 
sonra bilhassa iktisadi meselelerde kâfi hukuki 
hükümraniye malik bulunan Alman Hüküme
tiyle bu meseleler halledilecektir. Bu kanun ta
sarısını kabul buyurduğunuz takdirde, Türk va-
tajndaşlarının alacakları için müzakerelere giri
şeceğiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

160 i -



B : 99 13. 7 
!BAŞKAN — Tasarımıı tümü hakkında baş

ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Afananya ile harb haline nihayet verilmesine 
dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Almanya arasın
da mevcut harb haline işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren nisayet verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Harb haline nihayet verme 
keyfiyeti Türkiye ile Almanya arasında sulh 
akdi mahiyetini taşımaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Harb halinin nihayete ermesi, 
Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerin 
kesildiği 2/3 Ağustos 1944 tarihinden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği güne kadar gerek Al
manya Hükümetine ve »gerek Alman tebaası 
hakiki ve hükmi şahısların mal, hak, menfaat 
ve alacaklarına karşı tatbik olunmuş bulunan 
takyidi muamele ve tedbirler ile aynı devreye 
ait diğer fiil ve hâdiselere hiçbir suretle tesir 
etmiyecektir. 

Türk - Alman ticari münasebetlerinin yeni
den tanzimi hakkında mevcut anlaşmaların hü
kümleri mahfnzdur. 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 ncü 

maddesindeki «yürürlüğe gireceği» tâbirinin 
«yürürlüğe girdiği» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 
Mardin Milletvekili Niğde Milletvekili 

Kemal Türkoğlu Necip Bilge 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OS
MAN KAPANI (izmir) — Esasen (girdiği) 
şeklinde okunmuştur. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddede bâzan «münasebetler» ve 

bâzan «münasebat» kelimeleri kullanılmış oldu- I 
ğundan, ve halbuki «münasebetler» demek * 
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jpümkün ve cümlece kabul edilmiş iken «müna
sebat» demeye mahal olmadığından; 

3 ncü maddenin ikinci satırındaki «müna
sebat» kelimesinin «münasebetler» olarak tas
hihini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cihad Zamangil 

BAŞKAN — Komisyon nediyor? 
KOMİSYON ADINA OSMAN KAPANI (iz

mir) — önergedeki değişikliğe iltihak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Değişiklikle beraber maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra, sulhun akdine kadar, Alman
ya ile münasebetlerimiz usulü dairesinde yeni
den akit veya tekrar meriyete vaz'edilecek 
andlaşma, anlaşma ve sözleşmelere tâbi ola
caktır. x 

BAŞKAN — Efendim, bu madde için de bir 
önerge daha vardır. tt 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere «dilen tasarının 5 nci maddesinde, 

formül haline gelmiş olan «yürürlüğe koymak» 
tâbiri kullanıldığı halde, 4 ncü maddesinde 
«meriyte vaz'edilecek» tâbirine yer verildiği 
görüldüğünden, hiç olmazsa ayın kanun metni 
içinde terimce yeknasaklık sağlamak maksa-
diyle; 

4 ncü maddenin 4 ncü satırındaki «meriyete 
vaz'edilecek» ibaresinin «yürürlüğe konulacak» 
şeklinde değiştirilmesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Oihad Zamangil 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
KOMİSYON ADINA OSMAN KAPANI 

(izmir) — Bir itirazımız yoktur. 
BAŞKAN — Dikkate alınmasını oyunuza 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun iltihak ettiği ve heyeti celile-
nizin de kabul buyurduğu veçhile maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... EtnA 

yenler... Madde kabul edilmiştir. • 

MADDE 6. — Bu kanunu Balcanlar Kurulu 
yürütür. . ı 

& : 1 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenlejp... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının bilinci g§rüşülm«8İ sona esmiştir. 
Gjindeme devam ediyorum ve Söriü sorulara 

geçiyoruz. (Ekseriyet kalmadı sesleri) 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A -*. SÖZLf SOBALAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdilrrahman 
Boyacıgiller'in, Millî Savunma ihtiyaçları içm 
yapılacak istimlâkler hakkındaki Kanıma göre 
yapılan istimlâkleriiı sayısına im hu sebepiem 
açılan tezyidi bedel dâvalariyle miitelermt dvir 
sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi Koy
nun'in sözlü cevabı (6/346) 

7 . VI , 1351 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millî Müdafaa ihtiyaçları iğin yapalftoak 

istimlâklerde tatbik edilmekte olan 3887 m,fûı 
Kanunun uygulanması ile ilgili olaeak aşağada-
ki soruların sözlü olarak Millî Savunma Ba-
kanı Sayın Hulusi Köymen tarafından cevap
landırılmasını s^ygdas^la ar# rica ederim. 

Zoısgtildak Milletvekili 
Abdürrahmttn Bö^ftcıgiller 

Sözlü Sorular : 
1. 3887 sayılı Kanuna göre nerelerde kaç 

istimlâk yapılmıştır? 
2. Bu kanundan sonra Bakanlık aleyhine 

kaç tezyidi-bedel dâvası açılmıştır. Hepsi Hazi
ne aleyhine mi sadır olmuştur? 

3. Bedel tezyidi dâvalarında mal sahiple/ri-
ne kaç milyon ödenmiştir? 

4. Bedel artırılması dâvalarında gayrimen
kulun bedeli hakem heyetleri tarafından tesbit 
Olunduğuna göre şimdiye kadar hakemlere ve 
davacı övmkatlünM kaçyüz bin lira ödenmiş
tir? 

5. Millî Savunma Bakanlığı kendi hakem
lerini en çok hangi dasr^sinsieîi sep&wfeW<$ir, 
gözetilen esas ver mı? Hakemler aynı dâireye 
teksif edÜBaişderse sfefeebi nedir'? 

6. Millî Müdafaa feak«mferine Başk&nlıkça 
kaç yaz bin lira -«dfentoiştir ? Bu ücrerltrâen 
vergi kesâtaıişmidir? 

7. Millî Savunma ihtiyacı için rizai satın 
almalar ve 2490 sayılı thale Kanununa görb pa

zarlıkla satın almalar vâki değil midir? Vâki 
ise nJBden 3887 sayılı Kanun tatbikında ısrar 
edilnj ektedir? * 

Hareketleri ile Bakanlığı izrar eden 
ık hakemleri hakkında ne gibi tehirler Bak* 

alınmaktadır? 

MjttLLÎ SAVUNMA BAKANI HDLÜSÎ 
KÖYİMEN (Bursa) — Efendim, arkadaşımız 
AbdÜrrahman Boyacıgiller'in sıraladığı sualle
rin hjer birine aynı sıra ile cevaplarımı arzedi-
yoru f Birinci sual, 3887 »ayılı Kanuaa göre m«re-

ve kaç istimlâk yapılmıştır isu^iâir: lerdej 
K|a,ra kuvvetleri için Ankara, Anfrarya, Afc-

şehir| Afyon Karahisar, Balıkesir, Çftafcıri, Ça
nakkale, Dinar, Erzincan, Qeşm«, tfctiıİT, îaanit, 
istanbul, Korkuteli, Kayseri, Geüfctyltt, G«yve, 

. Adap, azarı ve Urfa'da olmak üzere 461 istimlâk 
yapılmıştır. 

Djenliz kuvvetleri için de, İzmit, €MMcük, tz-
mir, jtskenderun, Banteaı, îstansbul'da olmAk öze
re 1̂ 1 istimlâk yapılmıştır. 

Hjava kuvvetleri için de bâra y»ril«B?tle 1272 
dstimjltk; yapılmıştır, bu suretle yekûnu 1850 ye 
bâliğj olmuştur. 

ilginci suale geliyorum efendimi; hu sual. 
«İhı kanundan dolayı Bakanlık ateyhme 

kaç )edeli istimlâk dâvası a ı̂İBUştar? cEtepsi 
Hazijıe aleyhine mi neticelenmişİBr?* şeklin» 
dedin. 

Malûmu âlİHİzdir ki, bu İstimlâk Kanuau is-
; timlâjk için tapu kıymetini esas olarak ele al
mıştır. Tapu kıymetleri gayrimeinkullerm haki
ki d e r i n d e n çok dun olduğundan bu satınal-
malaj* zaruri olarak istimlâk yofrma gitmek su
retiyle ikmal olunmuştur. Çünkü hiçbir mülk 
Rahibi kendi malının tapu kjymtti'üzeriniea sa
rmalanmasına muvafakat-etmemektedir. Bun
da .d i haklıdır, Zaten tapu kaymeti üzerdûdön 

— 16a — 
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Sapılan istimlâki ere bedel azlığı dolayısiyle iti-
az hakkı da tanınmış bulunduğundan, mecbu
ren bu şekilde satmalma yolu ihtiyar edilmiş ve| 
&887 sayılı Katmna dayanılarak istimlâk (mua
melesine baş vurma mecburiyeti ekseri ahvalde 
hâsıl olmuştur. Bundan gayri bâzı ahvalde kendi 
rızalariyle mukadder bedele itiraz etmeksizin 
istimlâke muvafakat edenler dahi görüldüğün- , 
<den bunların bu talepleri karşısında istimlâk yo
lundan ferağatla satmalma yolu ile gayeye va
rıldığa da vâkıdur. 

Üçüncü sualin cevabına geliyorum: 
Jmûan tezyidi bedel dâvaları için şimdiye 

kadar mal sahiplerine kara kuvvetlerince 
,9&7 £84,07 üra, Hşmz kuvvetlerince 488.197 lira, 
Hava kuvvetlerinden 6.561.280 lira olmak üze-
Te ceman 8.006.761,97 lira ödenmiştir. 

Hakemlere ve avukatlara ne miktar para 
ödendiğine mütedair olan 4 ncü sualin cevabı da 
şudur: 

Bu istimlâkler sebebi ile 3887 sayılı Kanuna 
tevfikaja teşkili zaruri bulunan ve mahallin -en 
kıdemli yargıcı ile taraflarca sıeçilen birer ha
kemden teşekkül eden 3 kişilik hakem heyetine 
ve avukatlara kesinleşen dâvalar için Kara 
Kuvvetleri hesabına 2 945 lira 80 kuruş hakem
lere, ve 10 900 lira 94 kuruş da avukatlara te
diye yapılmıştır. 

Denk Kuvvetleri için 1 890 lira 30 kuruş 
hakemlere ve 8 513 üra 50 kuruş da avukatlara 
ücret tediye edilmiştir. 

Hava Kuvvetleri için 137 555 lira ödenmesi 
takdir edilmiş ise de bunların içinden 104 031 
liranın Yeşilköy Uçak Aalanına ait olduğu ve 
mahkemenin verdiği hüküm henüz kesinleş
memiş bulunduğu cihetle, bu miktar istisna 
edilecek olursa, yalnız 4 366 lira 79 kuruş ha
len ödenmiş bulunmaktadır. Hüküm kesbi ka
tiyet ettikten sonra tahakkuk eden miktar üze
rinden ayrıca tediye yapılacaktır. 

Avukatlara gelince; bu Hava Kuvvetlerin
den avukatlara ödenen miktar ceman 189 830 * 
lira 89 kuruştur. 

Beşinci suale geliyorum: (Bakanlık bu ha
kemleri ne suretle intihap eder) sualine de ce
vabımız şudur : Bakanlık, bu gibi dâvalarda 
hakemlerini seçmek üzere, istimlâk edilecek 
gayrimenkulun keyfiyet ve kemiyetine ve ar-
zettiği hususiyete göre, ya gayrimenkulun bu
lunduğu mahalden birisini, yahut da doğrudan 
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doğruya merkezden bakanlıktan birisini inti
hap etmek yollarına baş vurmuştur. Bâzı ah
valde bu hakemlerin intihabını Maliye Bakan
lığına terkettiğimiz ve Maliye Bakanının inti
hap ettiği hakem vasıtasiyle istimlâk işlerinin 
ikmal edildiği de vâkıdır. 

Hakemlere ne miktar para ödenmiştir sua
linin cevabını da arzediyorum: 

Kara Kuvvetlerince 7 708 lira 72 kuruş, 
Deniz Kuvvetlerince 6 300 lira 43 kuruş, 
Hava Kuvvetlerince 34 677 lira. 
Bu sonuncusu Yeşilköy'e aittir, henüz daha 

katileşrriemiştir. Bu suretle ödenmesi gereken 
yekûn 45 013 lira 56 kuruştur. 

Bu ücretlerden vergi kesilip kesilmediği bi
zi ilgilendirmez, Maliyeyi ilgilendiren bir ko
nudur. 

7 nei suale geliyorum : 
3787 sayılı Kanun, esbabı mucibesinde ayık

landığı üzere hissedilen bir zaruretin mahsulü 
olarak o zaman çıkarıldığı ifade olunmaktadır. 
Rıza ile satmahnması; demin de arzettiğim 
veçhile, imkân oldukça baş vurulan bir yol ola
rak daima kullanılmıştır. Bâzı ahvalde gayri-
menkullerin şayian hisseli olması ve hissedar
ların ikametgâhlarının gayrimuayyen olması do
layısiyle muvafakat istihsali mümteni bulunma
sı gibi hallerde ve gayrimenkule derhal el koy
mak mecburiyeti karşısında istimlâk yoluna 
gidilme zarureti katî bir mahiyet göstermiş ve 
bu takdirde, muvafakat eden hissedarların mu
vafakati dahi bir hüküm ifade edemiyeceğin-
den, mecburen mahkeme yoliyle istimlâk ikmal 
edilmiştir. 

Hakem kurulu kararları üzerindeki suale ge
liyorum : Hâkemlerin vazifelerini suiistimal 
edip etmediği veçhesinde irat edilen bu suale 
diyeceğim ki, hakem kurulu kararları şu şe
kilde verilir : Bildiğiniz veçhile, bunlar ma
hallindeki en kıdemli hâkimin riyasetinde ta
rafların seçeceği iki hâkemden toplanmak şek
linde gayrimenkul üzerine kıymet takdiri şek
liyle ya ittifak halinde veyahut ekseriyet şek
liyle bir karara varırlar. Bu şekilde bir hâ
kemin vazifesini suiistimali varit olmaması ge
rekir. Çünkü hâdise bir hâkemin tasarrufun
da olan bir mahiyet arzetmez. Hakem heyeti 
kararında üç hakemin ekseriyeti veyahut tam 
ittifakı, veyahut mutabakatı şarttır. Ancak 
son günlerde Bakanlığın ıttılaına erigen bir hâ-
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diseyi de burada arzetmek mevkiindeyim: 

Pamukova mıntakas#ıda ve Adapazarın'da 
yapılan, istimlâklerde, inşaat servisine mensup 
olan Bakanlığın bir memuru kendini üoahallin-
de hakem intihap ettirmiş ve evvelce arazi esr 
habınm muayyen bir miktar üzerinde istimlâke 
tahrirî muvafakatleri mevcut olduğu ve kendi
si de bunu bildiği halde bu muayyen "bedelin 
çok üstünde bir bedel takdirinde heyeti hake-
miye içinde bulunarak onların kararlarına il
tihak etmiştir. Vazifesini suiistimal şeklinde 
telâkki edilen bu hareketinden dolayı takibat 
başlamış, işinden el çektirilmiş olup mahkeme
ye verilmek üzeredir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun Abdürrahman Bey. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Muhterem .arkadaşlar, 3887 sayılı 
Millî Savunma ihtiyaçları için yapılan istim
lâkler hakkındaki kanunun millî bünyemiz 
üzerindeki tesirlerini bakanın beyanından an
lamış bulunmaktasınız. Teşekküre şayan olan 
bu kanunun, suiistimal edilmiş olması yüzün
den duçar olduğumuz zarar azimdir. 

Bu zarar iki kısımdır: Biri bu kanunla va
tandaşların haklarının kaybına sebep olmuş 
küçük, az ücretlerle gayri menkullerinin elden 
çıkarılması gibi bir durum yaratmıştır. Bu ka
nun, eski iktidar zamanında Meclisten çıktık
tan sonra arzettiğim sebeplerle vatandaşlar 
mahkemelere tezyidi bedel dâvaları açmak gi
bi ağır şartlara duçar kılınmıştır. Bakanın 
verdiği izahattan anlaşılıyor ki, bu istimlâkler 
için 8,5 milyon lira fazla para harcanmıştır, 
bu kanunla. Bu kanun olmasaydı, gayrimen
kul sahipleri rıza iltihakı şeklinde Devletle an
laşma yoluna gideceklerdi. Binnetice Devlet ne 
hakem ne de avukat masrafı verecekti. Çünki bu 
dâvaların çoğu takdir edilen bedellerin azlığı 
dolayısiyle açılmış ve dâva edenler tarafından 
kazanılmış bulunmaktadır. Bu yüzden de Dev
let azîm zararlara uğramıştır/Bunu eski iktida
rın bir hatası olarak telâkki ediyorum. 

Arkadaşlar, bu istimlâkler vergi kıymetine 
göre yapıldığından takdir edilen kıymetler da
ima lâşey mesabesinde olmakta ve ekseriya mah
kemeye intikal etmekte dâva eden ve dâva edilen 
birer hakem tutmakta ve mahallî yargıç da baş
hakem olarak bir mahkeme teşkil edip karar ver
mektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-
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na göre mahkeme kararlarının üç nokta üzerin
den temyizi kaMl olduğu haldebu heyetin ver-
diğiekaratflara temyiz kapısı kapalıdır. Bu nokta 
da kanunun noksan tarafını teşkil etmektedir, 
Benim bilhassa üzerinde durdiiğum nokta Şu
dur : Bu hakemleri bilhassa Millî Savunma Hu
kuk servisi kendisine hasretmekte ve ücretlerini 
de kendileri tâyin ettiklerinden bu ücretleri ta
rafların aleyhine olarak büyük rakamlara baliğ 
olmaktadır. 

BIL yüzden hakemler ihtilâflar dahi çıkarmakta
dırlar. Bir misal vermiş olmak için arzedeyim. İs
tanbul'daki bir istimlâk dolayısiyle Ankara As-

İkinci Hukuk Mahkemesine Millî Savunma 
Hukuk Servisine mensup zatlar kendileri hakem 

çilmedi diyerek 43 857 lira gibi büyük miktar-
t|azminat dâvaları açmışlardır. Ve bu hal 

tenkildi mucip olmaktadır. 
Efilhassa Gelir Vergisi bakımından bu ha ha-

ücretleri vergiye tâbi iken mühim miktarlar 
halimde Millî Savunma Bütçesinden ödenen bu 
paralardan, vergi kesilmemiş olduğu bir vakıadır. 

kesilmemiş olması Millî Savdnma Bakan-
belki alâkadar etmez. Fakat bu miktarın 

vergisini ödememiş olması bir suçtur. 
hakem ücreti alalım endişesiyle meselâ 

Adapazarı'nda, Geyve'de rizaen satmalma durur-
îstimlâk Kanunu tatbik edilerek evelce bir 

metresini satmaya talip olan şahısların 
arazilerine birkaç ay sonra metresi 7 lira gibi 

a Millî Savunma hakemi tarafından kıy-
takdir edilmiş, ve yargıç tarafından tutu-

£abıt imzalanmıştır. 
Adapazarı tamir fabrikasının istimlâki bu 

kanunun değiştirilmesinin zamanı geldiğine artık 
bir misal teşkil ediyor. 

ştay'ın Devlet tarafından seçilecek istim-
l^akeminin Millî Savunma teşkilâtından olma-

icabettiği hakkında esbabı mucibeli bir is-
kararı mevcut iken hâlâ daha Millî Savun-

:teşkilâtından hakemler seçerek Devleti on 
binlerce fuzuli hakem ücretlerine mahkûm ettir-

Danıştay'm, kanunun tatbik şekli hakkın-
gerekçeli kararını dinlememek ve tarafların 

zararlarının devamına müsaade etmek demek-
* Hakemlerin bitaraf ve işten anlar, kabiliyetli, 

meslekten anlar şahıslardan seçilmesinin temini 
aka icabeder. 

Bütün istirhamımız, nihayet yaraya parmak. 
koymaktan ibarettir. Bundan sonra halen neti-

Danış 
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cetenmemiş, hademe intikali %-evzuubahis olan 
hadiselerde Millî Savunma Bakanlığının bu iş
lerle ilgilenen zevatının mümkün olduğu kadar 
hakem seçtirilmemesi Maliye Bakanlığından bu 
işlerden anlıyan ehil, vukuflu zevatın memleket 
ye Devlet menfaatlarmın birinci plânda tuta
rak hakem seçtirilmesinin nazarı itibara alın
masını bilhassa rica ederim. Çünkü gayemin kö
tü bir kanunun bir an evvel ortadan kaldırıl
masını temin etmekten ibarettir. Müsebbipleri 
varsa alâkalı Bakanlıklar üzerinde durarak 
tahlakatlannı yaparlar tecziye ederler. 

Bu istimlâk hükümlerinin tevhit edilmekte 
olduğunu öğrendik. İstimlâk hükümlerinin bu 
bünyenin içinde tevhit edilmesi mümkündür. 
Temennimiz bu tevhit edilen kanunun tadili ya
pılmakla bir an evvel alâkalı komisyona gönde
rilmesi ve bir an evvel Meclisten çıkmasından 
ibarettir. 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
. İstanbul'da Paşabahçe İspirto Fabrikasındaki 

asitkarbonik tesisatının kurulmasından niçin vaz
geçildiği hahkanda Başbakanlıktan veya Gümrük 
ve Tekel Bakanlığından sözlü sorusu (6/378) 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş arkadaşımız 
• ikinci defa bulunmadıkları için soru düşmüştür. 

. # 
3. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'tn, 

muhtelif tarihlerde memleketimize iltica eden-
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ler hakkında yapılan muamelelere ve memleketi
mizde komünistliğin üreme ve yaşamına âmil 
olanlara dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/380) 

BAŞKAN — Başbakan ve Yardımcısı bulun
madığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Başbakan 
ve yardımcısı soruma cevap vermek tenezzülün
de bulunmuyorlar mı da burada yoklar? 

BAŞKAN — Böyle bir şey mevzuubahis ola
maz. içtüzük gereğince gelecek Birleşime talik 
ediyorum. 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelidğtu'-
nun, umumi bakımdan harici vaziyet hakkında 
izahat verilmesine Atlantik Paktına girmek için 
yapılan teşebbüslere, bu Pakta dâhil olan veya ol-
mıyan devletlerden Kore'ye asker gönderenlerle 
göndermiyenlerin bulunup bulunmadığına dair 
Dışişleri Bakanlığından sözlü soru önergesi 
(6/382) 

SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Bu so
rum için Dışişleri Bakanı ile görüştüm, on gün 
sonra cevap vereceklerdir, öyle mutabık kaldık. 

BAŞKAN — Gündemde başka görüşülecek 
madde kalmamıştır; 16 Temmuz Pazartesi günü 
saat 15 te toplanmak üzere oturuma son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 19,30 

« • » 

B — YAZİLİ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, 
Çankırı - Çorum illeri sınırları içinde bulunan 
Kızılırmak vadisinin sulama projesi hakkındaki 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'-
nun yazılı cevabı (6/341) 

10 . VI . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Çankırı - Kargı arasındaki iskilip, Sungur
lu,. Çorum, Osmancık kazaları sınırları içinden 
geçen Kızılırmak vadisinin pamuk, çeltik, bamya 
ve her cins meyva ekim ve dikimine baştan aşa
ğı ve her suretle müsait olduğu muhtelif pera

kende etüd ve raporlarla tesbit edilen ve bugün 
kü rayice göre 4: - 50 milyon gibi çok azîm bir 
serveti sinesinde saklıyan topraklarının sulana
bilmesi için muhtelif bir teknik heyet tarafın
dan acele olarak fenni, iktisadi ve sıhhi bir 
etüde tâbi tutulması ve gereğinin tesbiti hak
kında sayın Devlet ve Hükümet Başkanlariyle 
bizzat Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu 'na 
ve ayrıca Tarım Bakanına 25 . I . 1951 tarihin
de mahallinden gelen heyetle beraber takdim 
ettiğimiz mucip sebepli muhtıralarımız halen 
Bayındırlık Bakanlığındadır. 

Tarım Bakanlğı da sulama etütlerinin tesrii 

— 16Ş 
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Bayındırlık Bakanlığından ricada bulunmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığımı beş aydan beri bu 
mühim ve cidden hayati mevzu üzerinde teşeb
büse geçtiğine muttali olmuş değiliz. Her su
retle mühmel kalmakta devam eden Orta Ana
dolu 'nuîıj zirâat işlerimiz hesabına da çok müs
pet bir hususiyet arzeden iklime sahip bu saha
da bu Bakanlığın henüz hiçbir faaliyete geçme
mesi her yönden bilhassa dikkatimizi çekmekte 
teessür ve ıstıraplarımızı da artırmaktadır. Bu 
muhtıraların tekrar okunarak etüd yapılması 
hakkında bugüne kadar ne tedbirler alındığının; 
ne vakit ne gibi mütehassıslarla ve nasıl bir 
programlı mesaiye geçileceğinin ve bu etüd 
işinin ne zamana kadar intaç edilerek karara 
bağlanabileceğinin yazılı olarak Bayındırlık Ba
kanı tarafından bildirilmesine yüksek müsaade
lerinizi saygılarımla rica ederiz. 

Çorum Milletvekili 
Baha Koldaş 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Su İşleri Beisüği 
Sayı: 2/6194 

10 . VII . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
15 . Y i . 1951 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

2028/4274 sayılı yazıları cevabıdır: 
Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, Çankırı, 

Çorum illeri dâhilind© Kızılırmak'tan sulama 
yapılması hakkındaki yazılı soru önergesine Ba
kanlıkça verilen cevap ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine emirlerini saygılarımla arzedbrim. 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeyttinoğlu 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm yazılı so
ru önergesi ve bu önergede sözü edilen muhtıra 
tetkik edildi: 

İv Muthftırada eski bir rapora atfen Kargı, 
Osmancık ve İskilip'te 400 000 dekar arazinin 
sulanması mümkün ve kolay olduğu ve bunun 
yarısı pamuğa tahisis edildiği takdirde senede 
6 000 000 kilo pamuk alınabileceği) bunun da 
30 000 000 lira varidata tekabül ettiği, geri ka
lan arazisinin de hububat ve sair mahsullere tah
sis edilmesi halinde senevi 10 000 000 liralık 
bir gelir sağlanacağı ve pamukla birlikte senede 
40 000 000 liralık bir meblâğ elde edilebileceği 
belirtilerek yukarda adı geçen bölgelerde sula-

ö : ı 
ma tesisleri yapılması istenmektedir. 

Sj. Kızılırmak havzası, Bakanlık su işleri 
teşkjlâtı tarafından 1940 dan beri muhtelif ta
rihlerde ve kısım kısmı etüd edilmiş toprak ve 
su eksafı bakımından da gerekli numune tahlil
leri yapılmış bulunmaktadır. 

En son tesbit edilen duruma göre: 
JCargi vadisinde 700 hektar 
Osmancık » 2 200 » 

» 3 500 > olmak 

ijtoıere ceman 6 400 •> sulamaya 
elverişli arazi bulunmaktadır. 

Bunların sulanma imkânlarına gelince : 
3u vadiler ırmak boyunca mütemadi olmayıp 

birbirinden müstakil parçalar halindedir. Bu 
ihtikarla tek bir sulama sistemiyle hepsinin su
lanması mümkün değildir. Her kısım için ayrı 
bir I regülatör inşası lâzımdır. Bundan başka 
araii birçok cenbi derelerle kesildiğinden mühim 
mikjtarda sınai imalât yapılmasına, ihtiyaç var
dır. t 

Ayrıca sulama sahasının mühim bir kısmı fe
yezan mmtakası dahilindedir. 2500 m3/san fe
yezan sarfiyatı getiren Kızılırmak üzerinde regü
lâtörler inşası büyük masrafları gerektirmekte^ 
dir^ Buna mukabil .beher kısımda sulanabilecek 
arafri âzami 3500 hektardır. Kargı'da ise 70Ö 
hektardan ibarettir. 

Misal olarak Kargı sulamasını alalım : 
[Bunun için Devrez çayından itibaren 3,5 ki-

lomjetre menbada bir regülâtör ile 12 km. ana 
kanal inşası ve birçok sınai imalâttan ayrı ola
rak Devrez çayı üzerine 400 metre uzunluğunda 
bir akedükün yapılması lâzımdır. Gerek Devrez 
çayından evvel, gerek bu çaydan sonra birçok 
müflfeıi'm yan dere ve mahrutlar geçilmekte oldu
ğumdan mütaaddi't sel geçitleri ve galeriler inşa-
sm$ lüzum vardır. 

Bütün bu inşaat için asgari 3 milyon lira 
masraf tahmin edilmiştir, Buna mukabil sula
nacak arazi 700 hektardan ibarettir. Hektar ba
şına isabet .eden inşaat masrafı 4 300 lirayı bul
maktadır ki, normal sulamaların sekiz mislidir. 

Bu şartlar altında Kızılırmak vadisinde su-
lanüa tesisleri vücuda getirmenin verimli bir iş 
olduğu iddia edilemez. 

Bu itibarla daha iktisadi sulama imkânları
nın araştırılması icabeder. Bu da bir amenaj-
matn plânı mevzuudur. 

— 166 -h 
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Amenajman plânından maksat, havza dahi

lindeki bilûmum* zirai feonular^mahsul cinsi ve 
nevileri--'.-.-toprakların cinsi v»e evsafı, suyun evsafı, 
sühunet, yağış, tebahhur) ile -bölgenin enerjv ih
tiyacı ve elde edflmesi mümkün idroelektrik enerji 
miktarı ve bu enerjinin sulamada ve sanayide kul
lanma imkânları, sulama ve idroelektrik santralla-
rıriın ihtiyaçları bakımından su bilançosu feye
zan kontrolü gibi çeşitli mevzuların esaslı şekil
de incelenerek bir kül halinde ve yekdiğerine 
bağlı, olarak mütalâa edilmesidir. 

Büyük bir havza için bir amenajman plânı 
yapılması şarttır. Havza dahilindeki işler par
ça parça ele alındığı takdirde birçok aksamala
rın zuhuru muhakkaktır. 

Nitekim Büyük Menderes üzerindeki mühim 
sulama tesisleri suyun kifayetsizliği yüzünden 

1951 O : 1 
tam vazife göremediğinden yeni çareler düşü
nülmüş, Işıklı gölü bir^su deposu haline getiril
miştir. Büyük Menderes üzerinde Napen fir
ması tarafından yapılmakta olan amenajmaıHş-
lerine Halen devam edilmektedir. 

Yukarda da işaret edildiği gibi Kızılırmak 
havzası, için bir amenajman plânı tanzimine ih
tiyaç vardır. Bu sayede birçok esaslı mevzular-
la birlikte idroelektrik enerjinin yardımiyle pom
paj istasyonları vücuda getirerek nehir suyunun 
tulumbalarla terfii suretiyle sulama yapılması 
imkânları etüd edilecektir. 

Netice olarak, Kızılırmak havzasında Bakan
lıkça ele alınması gereken işler amenajman plâ
nının tanzimiyle ortaya çıkacaktır. Bu plânın da 
1952 yılında ele alınması derpiş edilmektedir. 

• • ' » • • iMy*<ı —-•.*'• 
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S. Sayısı: 229 
Yükseköğretim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki 5375, 
5661 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/202) 

TC. 
Başbakanlık t 14. VI. 1951 

MuamelM Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1845, 6/1880 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aş Evleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair olup Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 14. I I I . 
1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Deniz Ticareti filomuza denizci ve teknik eleman yetiştirmek üzere tesis edilmiş bulunan Yük
sek Denizcilik Okulu 4915 sayılı Kanun gereğince yatılı ve parasız olarak öğretimde bulunmakta 
iken bilâhara tedvin olunan 25 . IV . 1949 tarih ve 5375 sayılı Kanun muktazasmca 1 . I I I . 1950 ta
rihinden itibaren burslu hale ifrağ olunmuş ve yatılı kısma ait bütün bina ve müştemilâtı Millî Eği
tim Bakanlığı İstanbul Yüksek öğretim öğrenci Yurtları ve Aş evleri Müdürlüğüne devrolun-
muştuı. 

Okulun yatılı kısmının bu surette bursluluğa çevrilmesi dolayısiyle 4915 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele dâhil olup okulun yatılı kısmı ile ilgili müdür yardımcısı, doktor, üç aded dâ
hiliye şefi, Ayniyat memuru ve satmalma şefi kadroları ve 1950 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
Ulaştırma Bakanlığına ait (D) cetveline dâhil hizmetliler kadroları 24 . I I I . 1950 tarih ve 5661 
sayılı Kanunla kaldırılmıştır. 

Okulun müştemilâtından olan yatakhane binası ve sair kısımları öğrenci yurdu haline getiril
mesi üzerine bursluluğa çevrilen okul öğrencilerinden arzu edenlerin yurtta ve istiyenlerin hariçte 
diledikleri yerlerde ikametleri ihtiyarlarına bırakılmış ve tabiatiyle öğrencilerden mühim bir kıs
mı ikinci şıkkı tercih ederek okulun yatılı kısmı ile adâkalarmı kesmişlerdir. Okulun içinde teşkil 
olunan bir yurttan âzami istifade sağlamak gayesiyle buraya hariç okullardan da öğrenci kabulüne 
başlanması dolayısiyle esasen bursluluğa intikalinden mütevellit bozulan okul nizamı tamamen sar
sılmış, Denizcilik Okulu Müdürlüğünün disiplin ve devam işlerinin düzenlenmesine matuf alman 
tedbirlerden müspet bir netice sağlanması mümkün olamamıştır. 

Denizcilik meslekinin arzettiği hususiyete binaen öğrencilerin kuvvetli bir disiplin altında ye
tiştirilmeleri ve bilhassa nazari tedrisatla birlikte okul tatbikat gemisinde program gereğince gece 
ve gündüz öğretimde bulunmaları iktiza etmektedir. Okuldan makine ve güverte zabiti olarak 
diploma alan elemanlar, gemi adamlarının yeterliği ve sayısı hakmdaki tüzük gereğince gemiler
de doğrudan doğruya vardiya hizmeti almakta ve gemilerin selâmetle seyretmeleri hususunda me-
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suliyet deruhde etmektedirler. Bu itibarla can ve mal 
lik meslekine intisap edeceklerin bu meslekin gerektirdi 
lere vâkıf, denizciliğin bütün meşakkatlerine alıştırılmış 

emniyetiyle yakmen ilgili bulunan denizci-
ği bü+ün amelî ve tatbiki ve nazari bilgi-
sıhhatli olarak yetiştirilmeleri lâzımgel-

mektedir. Bunun da ancak gerek okul öğretimine muntlazaman devam etmek, bâzı sınıfların 
amelî ve nazari öğrenimde bulunmakla 

son şekil üzerine kendilerine burs verilen 

1951 yılı öğrenim devresinde tatbikatın De
de bundan da müspet bir netice alınması-

ve kıyafet yönetmeliği ve meslek icabı 
erin, iaşelerinden (kısacakları meblâğlarla 

Bakanlığımıza gönderilen 11 . X . 1950 
Bakanlıktan alınan 13 . X I . 1950 gün ve 

'program mucibince tatbikat gemisinde gece ve gündüz 
kabil olduğu izahtan varestedir. Halbuki okulun aldığı 
öğrencilerin, okul idaresince tatbikat gemisinde .ayrıca iaşeleri sağlanamamakta olduğundan burs
lu öğrencilerin mezkûr gemide ders görmeleri imkânı kalmamış ve bu vaziyet okulun en önemli 
öğrenim devresinin aksamasını mucip olmuştur. 1950 
nizyolları gemilerinde yapılmasına teşebbüs edilmiş ise 
nm kabil olmıyacağı katiyetle anlaşılmıştır. 

Okul öğrencilerinin burslulukla geçen bir senelik tecrübe devresinden öğrenim bakımından mat
lup randıman alınamadığı gibi bunlara ödenen burs ücretlerinin kifayetsizliği ve bu ücretlerin 
sarfında serbest bulunmaları dolayısiyle okulun bilhassja ağır ve yorucu olan, amelî ve tatbiki ders
lerini takip edecek şekilde iaşelerini düzenliyemedikleri 
olarak resmî elbise giymek zorunda bulunan bu öğrenci 
elbise tedarik etmekte müşkülât çektikleri müşahede olunmuştur. 

Mâruz hususata Millî Eğitim Bakanlığınca da ıttıla hâsıl edilerek 5375 sayılı Kanunun, Üni
versite öğrencilerine mahsus olan yurtlar müstesna yükse|k okullara teşmilinin iyi neticeler verme
diği bugüne kadar geçirilen tecrübeler göstermiş olduğu 
gün ve 10 - 802012/990 sayılı yazı ile bildirilmiş ve aynı 
10 - 802012/1095 sayılı bir yazı ile de Denizcilik Okulunıun eskisi gibi yatılı hale ifrağı için gerek
li kanun tasarısının Bakanlığımızca ihzarı teklif olunmuştur. 

Deniz ticareti filomuza muvazi olarak Devletin verdiğıi büyük emekle, yaptığı masraflarla geliş
tirilerek modern bir denizcilik okulu haline getirilmiş elan bu irfan müessesesinin; kuvvetli bir 
disiplin ve esaslı bir öğrenim, sistemi dahilinde ve idare altında idamesi Bakanlığımızca da zaruri 
görülmüş ve yukarda belirtilen iaşe, ibate, melbusat ve bilhassa öğrenim bakımından çıkan bütün 
müşkülâtı burs için ayrılan ödenekten başka bir tahsisata ihtiyaç göstermeden bertaraf etmek 
üzere mevcut bursluluk halinin kaldırılmasını ve tekrar okulun yatılı duruma ifrağını sağhyacak 
olan. bu kanun tasarısının hazırlanması muvafık bulunmuştur. 

Hazırlanmış olan bu kanun tasarısının 1 nci maddesiyle; 5375 sayılı Kanunun geçici maddesin
de mevcut (Millî Savunma Bakanlığına ait yüksek dereceli yatılı okullar ve talebe yurtları hariç) 
istisnai, hükmüne (Ulaştırma Bakanlığı) nm ilâvesi halinde Yüksek Denizcilik Okulu da yatılı 
vaziyete ifrağ edilmiş olacaktır. 

Geçici, madde 1. — Yüksek Denizcilik Okulunun burslu hale getirilmesi dolayısiyle okulun 
yatılı kısmı ile ilgili binalarla döşeme ve sair demirbaş eşya Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş 
olduğundan yatılı kısmın idamesi için bunların aynen okul idaresine devri lâzımdır. Esasen bu 
hususta Millî Eğitim Bakanlığından alman 13 . XI . 1£50 gün ve 10-802012/1095 sayılı yazıda, 
evvelce Yüksek öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aş evleri Müdürlüğüne teslim edilmiş olan binalarla 
demirbaş eşyanın kanun tasarısının kabulü halinde okul müdürlüğüne derhal devir ve tesliminin 
tabiî olduğu bildirilmiştir. 

Geçici, madde 2. A) 5661 sayılı Kanunun (3) ncü 
yılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetveldeki kadrolardan 70 liralık bir müdür yardımcısı, 60 liralık bir 
doktor, 40 liralık dâhiliye şefi, 25 liralık bir ayniyet menfuru ve 35 liralık bir satmalma şefliği 
kadrosu kaldırılmıştır. 

Hazırlamış olduğumuz bu kanun tasarısına bağlı (1) sayılı cetvelde gösterildiği üzere kaldırı
lan bu kadrolardan okulda gece ve gündüz öğrencilerin idari ve inzibati işleriyle yakinen iştigal 
edecek olan iki aded 40 liralık dâhiliye şefliği kadrosu a 
yat memuru, satmalma şefliği görevleri halen okul kadr 

( S. Sayısı : 2291 ) 

maddesinin A fıkrası gereğince 4915 sa-

mmakta ve diğer müdür yardımcısı, ayni-
osunda mevcut memurlarla idare edilmesi 
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mümkün bulunduğundan bunların ihyasına lüzum görülmemektedir. Okulun doktora olan ihtiyacı 
hizmetliler kadrosuna dâhil edilmiş bulunan 200 liralık bir kadro ile sağlanması derpiş olunmuştur. 

B) 5661 sayılı Kanunun geçici 1. nci maddesi gereğince kaldırılmış olan okulun yatılı kısmı 
ile ilgili hizmetliler kadrosundan bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde görüleceği veçhile yalnız 
iaşe ve sağlık işleriyle ilgili aşçı, aşçı yamağı, bulaşıkçı, çamaşırcı, lokantacı, hastabakıcı ve dok 
tor gibi kadrolar ihdas edilmiş ve okulun halen mevcut hizmetlileriyle başarılabilecek veya fuzuli 
bulunan terzi, berber daktilo, kaloriferci, yatakhaııeci gibi kadrolara lüzum görülmediğinden 
1951 malî yılı D cetveli kadrosuna dâhil edilmemiştir. 

Bu suretle 5661 sayılı Kanunla kaldırılan yıllık ödeneği 44 946 lira tutan maaşlı ve ücretli kad
rolara mukabil âzami tasarrufa riayetle ceman 20 220 liralık ödeneğin, 1951 malî yılı Bütçesi ihzar 
edilmiş bulunması dolayısiyle Maliyece temin ve bütçeye vaz'ı imkânının bulunamaması ihtimali
ne binaen, 4915 sayılı Kanuna bağlı" (1) sayılı cetvele dâhil öğretmenlerin kadrolarından halen 
münhal bulunan 100 ve 90 ar liralık iki kadro ile 4915 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvele dâhil 
olup halen münhal 170 ve 140 liralık iki tane lâboratuvar şefliği kadrosu 195] yılı Ulaştırma Bakan
lığı bütçenin «L» cetveline dâhil edilmek suretiyle tasarruf edilecek 20 220 liralık ödenekle kar
şılanması muvafık görülmüştür. 

Bu suretle «L» cetveline alman 100 ve 90 liralık iki öğretmenlik kadrosundan tasarruf edile
cek ceman 16 500 liralık ödenekten (7 200) lirası bu kanunla ihdas olunacak iki aded dahiliye 
şefliği kadrosuna ait ödeneğe karşılık tutulması gerektiğinden tasarruf olunacak paradan (7 200) 
lira Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin 201 nci bölümün tiler memurları aylığı maddesinde ipka 
edilmiş ve mütebaki 9 300 lira hizmetliler ödeneği karşılamak üzere yine Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinin 202 nci hazmetliler bölümünün 2 nei İller hizmetlileri ücreti maddesine aktarılmıştır. 

Diğer taraftan «L» cetveline alman 170 ve 140 liralık iki lâboratuvar şefliği kadrolarına 
ait 3720 liralık ödenek de Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin 217 nci ücretliler ve tazminatlar bö
lümünün 1 nci ek görev tazminatı maddesinden yine 202 nci bölümün 2 nci İller hizmetlileri 
ücreti maddesine eklenmesiyle 13 020 liralık tutan hizmetliler ödeneği karşılanmış olacaktır. 

Geçici madde 4 — 1950 - 1.951 ders yılı için Okulda burslu olarak okuyan öğrencilerin 
burs giderlerine karşılık olarak 1951 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 416 nci bölü
münün 10 ncu Ulaştırma Bakanlığı kısmına 170 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Bu kanunun hangi tarihte kabul ve yayınlanacağı şimdiden malûm bulunmadığından ve bu. 
paradan ne miktarının aktarılması lâzımgeleceğini şimdiden tahminine imkân görülmediğinden 
5375 sayılı Kanunda olduğu gibi kanunun kabulünden sonra her iki Bakanlıkça tesbit edilecek 
miktara göre 170 000 liralık ödenekten sarfolunmıyan paranın Bakanlar Kurulu Karariyle Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesinin Yüksek Denizcilik Okuluna ait 416 nci genel giderler bölümüne ak
tarılması hususunda kanuna kayıt konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 229 ) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/202 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

Yükseköğretim öğrenci Yurtları ve Aşevleri 
hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı komisyonumuza havale edilmekle Ulaştırma 
Bakanlığı mümessili huzuriyle müzakere edildü. 

Tasarının gerekçesinde Deniz Ticaret Filo
muza denizci ve teknik eleman yetiştirmek üzere 
kurumuş bulunan Yüksek Denizcilik okulu 4,915 
sayılı Kanunla yatılı ve parasız öğretimde bulun-
lunmakta iken bilâhara 5375 sayılı Kanunla burs
lu hale çevrilmiştir. Ve bu sebeple blursluluğa in
tikalinden dolayı okul nizamı bozulmuş, disip
lin sarsılmış ve Denizcilik Okulu Müdürlüğünün 
devam işlerinin düzenlenmesinde imkânsızlık 
hâsıl olmuştur. 

Denizcilik mesleğinin arzettiği hususiyete bi
naen öğrencilerin kuvvetli bir disiplin altında 
yetiştirilmeleri ve nazari bilgi yanında okul tat
bikat gemisinde program gereğnce gece ve gün
düz öğrenime devam etmeleri iktiza .etmekte 
bulunduğundan okuldan makine ve güverte su
bayı olarak diploma alan elemanların jgemi 
adamlarının yeterliği ve sayısı hakkındaki tüzük 
gereğince gemilerde doğrudan doğruya vardi
ya hizmete aldıkları ve gemilerin selâmetle sey
retmeleri hususunda mesuliyet deruhde ettik
leri, can ve mal emniyetiyle yakînen alâkalı bu
lunan denizcilik meslekine istisap edeceklerin 
hu meslekin gerektirdiği bütün amelî, tatbikî ve 
zaruri bilgilere vâkıf bulunması ve denizciliğin 
bütün meşekkatlere alıştırılmaları ve sıhhatli ola
rak yetiştirilmeleri lâzımgeldiğinden ve öğrenci
lerin burslulukta geçen bir senelik tecrübe dev
resinde öğrenim bakımından matlup randıman 
alınamadığından, ödenen burs ücretlerinin sarfın
da serbest bulunmaları dolayısiyle de okulun 
ağır ve yorucu olan amelî ve tatbiki derslerini 
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takip edecek şekilde iaşelerini düzenleyemedik-
lerııden ve kıyafet yönetmeliği gereğince resmî 
elbise giymek mecburiyetinde bulunan öğrenci
lerin iaşelerinden kısarak elbise tedarik etmele-
rinçleki müşkülâtın aşikâr olduğundan ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca da ıttıla hâsıl edilmiş bu
lunduğundan iaşe, ibate, melbusat ve bilhassa 
öğrenim bakımından çıkacak bütün müşkülâtı 
burs için ayrılan ödenekten başka bir tahsisata 
ihtilaç göstermeksizin bertaraf etmek üzere 
buraluluk halinin yatılı hale ifrağı zaruretin
den bahsedilmektedir. 

komisyonumuzda yapılan müzakerelerden 
sonra teklifin gerekçesinde gösterilen esbabı 
mucibe ve Ulaştırma Bakanlığı mümessilinin 
bu mealde verdiği mütemmim izahat yerinde gö
rülerek tasarmm başlığına «ve bâzı maddelerin 
eklenmesine» kelimelerinin ilâvesi suretiyle tek
lifin aynen kabulüne ittifakla karar verildi. 

Maval esi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Miljî Eğitim Ko. Baş. 

Edirne 
(.'. Köprülü 
İâtip K 

Balıkesir 
P elvan 

Bursa 
A. C. Yöntem 

Hatay 
H.'R. Tankut 

tıpzada bulunamadı 
Konya Rize 

0 . R. Doğrul A. Morgu 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

Bu R. Sözcüsü 
Çankırı 

K. Arar 

Çanakkale 
ö. Mart 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

H, E. Adıvar 

Seyhan 
A. N. Asya 



Bütçe Kon 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/202 
Karar No. 126 

Yüksek 

Yükseköğretim öğrenci Yurtları ve Aşev
leri hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 14 . VI . 
1951 tarihli ve 6/1880 sayılı tezkeresi ile Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Millî Eğitim Ko
misyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza ha
vale olunmakla Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları 
temsilcileri hazır olduğu halde incelenip görü
şüldü. 

Gerekçede ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
runda açıkça belirtildiği veçhile Deniz Ticaret 
filomuza denizci teknik eleman yetiştirmek üze
re kurulmuş bulunan Yüksek Denizciilk Okulu 
4915 sayılı Kanunla yatılı ve parasız öğretimde 
bulunmakta iken bilâhara 5375 sayılı Kanunla 
burslu hale konmuştur. Bu değişme, bilhassa 
Denizcilik meslekinin arzettiği hususiyete bina:-
en öğrencilerin kuvvetli bir disiplin altında ye
tiştirilmeleri ve nazari bilgi yanında okul tatbi
kat gemisinde program gereğince gece ve gün
düz öğrenime devam etmeleri iktiza etmekte bu
lunduğundan, tatbikatta büyük aksaklık doğur
muştur. Mal ve Can emniyeti ile yakînen alâ
kalı bulunan denizcilik meslekine intisap ede
ceklerin bu meslekin gerektirdiği bütün amelî 
tatbiki ve nazarî bilgilere vâkıf bulunabilmesi 
ve denizciliğin icabettirdiği tecrübeleri bir yıl 
gibi kısa zaman içerisinde bihakkın iktisap eyli-
yebilmesi bakımından ve gerekse okulun ağır ve 
yorucu olan amelî ve nazari derecelerini tıakip 
edecek şekilde taleblerin iaşelerini düzenliyeme-
meleri ve kıyafet yönetmeliği greğince resmî el
bise giymek mecburiyetinde olan talebelerin ia
şelerinden keserek elbise tedarik etmeleri gibi 
mahzurlar sebebiyle kanun teklifi hakiki bir ih
tiyacı karşılamaktadır. Filhakika kanun teklifi 
Millî Savunma ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
yatılı okullar ve talebe yurtlarını burs hükmü 
dışına çıkarmaktadır. 

Ancak bu maksat, 5375 sayılı Yurtlar ve Aş
evleri Kanununun 1950 yılı sonuna kadar tatbik 

( S. Sayiı 

5 — 
isyonu raporu 

3 '. VII . 1951 

Başkanlığa 

olunarak hükmü tamamlanmış bulunan geçici 
maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle temin 
olunmak istenilmektedir. 

Halbuki sözü geçen geçici maddenin hükmü 
1950 yılı sonunda nihayetlenmiş bulunduğu ci-
hetie bu maddede 1951 yılında bir tadil yapıl
ması kanun tekniği bakımından doğru bulun
makta ve tasarının Yüksek Denizcilik Okulu 
hakkında esasen mevcut olan 4915 sayılı Teşkilât 
Kanununa ek olarak hazırlanması icabetmektedir. 

Diğer taraftan yeni bir teşkilât kurulurken 
karşılığını teşkil eden kadroların (L) cetveline 
alınması değil kaldırılması lâzımgelmektedir. 

Teklif olunan tasarının tahsisat maddesi yıl
başına göre hesap edilmiştir. Halbuki halen ma
lî yıldan 4 ay geçmek üzeredir. Bu itibarla kanu
nun çıkacağı tarihten yıl sonuna kadar gerekecek 
ödeneğin hesabedilerek ilgili bütçe bölüm ve mad
delerine aktarılabilmesi hususunda Maliye Ba
kanlığına salâhiyet veren bir maddenin kabulü, 
temin edeceği elastikiyet bakımından komisyon
ca daha uygun görülmüştür. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan tasarı 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Afyon 

A. Veziroğlu 
Aydın 

E. Menderes 
Giresun 
M. Şener 
istanbul 

C Türkgeldi 
Konya 

M. A. Ülgen 
Mardin 

K. Türkoğlu 

Sözcü 
Çanakkale 

. E. Kalafat 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
İstanbul 

A. H. Başar 
Kastamonu 
H. Türe 
Malatya 

M. S. Eti 
Ordu 

R. Aksoy 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A. Sarmğlu 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
İstanbul 

F. Sayımer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Mardin 

R. Erten 
Zize 

0. Kavrakoğlu 
Seyhan Sivas 
8. Ban H. îmre 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yükseköğretim öğrenci Yurtlan ve Aşevleri 
hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yükseköğretim öğrenci Yurt
ları ve Aşevleri hakkındaki 25 . IV . 1949 tarih 
ve 5375 sayılı Kanunun geçici maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Başka bakanlıklar ve . üniversitelerce idare 
edilmekte olan yükseköğrenim öğrencilerine mahsus 
yurtlar (Millî Savunma, Ulaştırma bakanlıkları
na ait yüksek dereceli yatılı okullar ve talebe 
yurtları hariç) bu kanun hükümlerine göre ida
re edilmek üzere binaları, eşyaları ve memur ve 
hizmetli kadroları ile birlikte en geç 1950 yılı 
sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığına devro-
lunurlar. Bu yurtlara ait ödenekler Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinin (burslar) maddesine Ba
kanlar Kurulu karariyle aktarılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 5375 sayılı Kanu
nun geçici maddesi gereğince Millî Eğitim Ba
kanlığına intikal eden Yüksek Denizcilik Oku
luna ait binalarla döşeme ve demirbaş eşya ay
nen Ulaştırma Bakanlığına devrolunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — A) 5661 sayılı Ka
nunun 3. ncü maddesinin (A) fıkrası ile kaldı
rılmış olan kadrolardan bu kanuna bağlı (1) sa
rılı cetvelde yazılı kadrolar 4915 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

B) Bu kanuna bağlı iki sayılı cetvelde ya
zılı hizmetliler kadrosu, 1951 malî yılı bütçesi
nin Ulaştırma Bakanlığı kısmındaki, (D) cet
veline eklenmiştir. 

Mtaî EĞITIM KOMISYONUNUN 
DEĞIŞTlBlŞl 

Yükseköğrenim öğrenci Yurtlan ve Aşevleri 
hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerin 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

$EÇtCl MADDE 1. — Hükümetin geçici 
^birimci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEÇİCİ MADDE 2. ..— Hükümetin geçici 
ikinU maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN BEĞ-ÎŞTÎRÎŞÎ 

Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek 
Okul ve Kursları hakkındaki 3 .VI. 1946 taıihli 

v% 4915 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 . IV . 1949 tarihli ve 5375 
sayılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşev
leri Kanunu ile yatılı durumu kaldırılan Yük
sek Denizcilik Okulu tekrar yatılı hale* konul
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 4915 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 3. — Yüksek Denizcilik Okulu ve 
Denizcilik Meislek Okulu ve Kursları hakkındaki 
4915 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerdeki kadrolardan, ıbu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5375 sayılı Kanunun 
geçici maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı
na intikal eden Yüksek Denizcilik Okuluna ait 
binalarla döşeme ve demirbaş ve sair eşya ve 
malzeme aynen Ulaşttrma Bakanlığına, devrolu-
nur. 
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GEÇÎCI MADDE 3. — 4915 sayılı Kanuna 

bağlı (1) sayılı cetvele dâhil bu kanuna 
ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen 100 ve 90 lira 
aylıklı iki öğretmen kadrosu ile yine 4915 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele dâhil 170 ve 140 
lira ücretli iki lâboratuvar şefliği kadroları 1951 
malî yılı Bütçesinin Ulaştırma Bakanlığı kıs
mındaki L cetveline alınmış ve 1951 malî yılı 
bütçesinin Ulaştırma Bakanlığına ait 201 nci 
bölümün 2 nci maddesinden 9300 ve 217 nci bö
lümünün 1 nci maddesinden de 3720 liralık öde
nek 1951 malî yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçe
sinin 202 nci bölümünün 2 nci maddesine akta-
rlmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Yüksek Denizcilik 
Okulu öğrencilerinin burs giderlerine karşılık 
olarak 1951 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinin 416 nci bölümünün 10 ncu maddesi
ne konulan ödenek, Ulaştırma Bakanlığı 1951 
malî yılı Bütçesinin 416 neı genel giderler bö
lümüne Bakanlar Kurulu karariyle aktarılır, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
BaşbakanYardımcısı 

8. Agaoğlu 
Adalet, Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 

M. E. K. 

Ü$ÇİCÎ MADDE 3. — Hükümetin geçici 
üçündü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

dEÇİCİ MADDE 4. — Hükümetin geçici 
dördüncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2, — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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mÇtGÎ MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (3) 
Sayılı cetvelde yazılı hizmetliler kadnolsu, 1951 
yılı Bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelin mastır
ına Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — a) 1951 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A/I işaretli cetvelin Ulaştırma 
Bakanlığı kısmının 201 nci bölümünün 2 nci 
(ilier memurları aylığı) maddesi ile 217 nci (ek 
görev tazminatı) maddesine konulan ödenekler
den bu kanunla alınan kadroların yıl sonuna ka
dar gerektireceği miktarı aynı cetvelin Ulaştır
ma Bakanlığı kısmının 202 nci bölümünün 2 nci 
(iller hizmetlileri ücreti) maddesine, 

b) 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/I işa
retli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 
416 nci bölümün 9 ncu (Ulaştırma Bakanlığı) 
maddesine konulmuş olan ödenekten bu kanunun 
yayımı tarihine kadar harcanmamış olan miktar
larını da aynı cetvelin Ulaştırma Bakanlığı kıs
anının 416 nci (Denizcilik Okulu genel giderleri) 
bölümüne, 

Aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 5.,— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakam 
R. 8. Burçak 

Ulaftınna Bakam 
S. Kurtbek 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakam 
N> ökmen 

Çalifma Bakam 
N. özsan 

tıletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

I). Memuriyet unvanı 

9 Dahiliye şefi 

Hükümetin teklifi?t+fctğlt cvfoııtöbr 

[1] SAYILI CETVEL 

Kadro maaşı Kntfrö- -&cre%i AyMNlrtanYıîhkPtarttt» Omtii 
Sayı Lira M|r»- l i ı » r*-^ ' * 

40 * m î 280 

tâ] SAYILI 

Doktor 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Lokantacı 

Ş0 
120 
# 5 
120 
180 
180 
j l * 
İSO 

200 
12a 
135 
120 
80 
80 
J» 
160 

2 4Û0 
1 440 
21ÖÛ. 
1 440 
960 
m 1 «O 

)«». 

13 020 13.020 

20 220 
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>. Memuriyet unvanı 

3 öğretmen 
3 » 

It&boratnvar şeh 

Sayı 

1 

1 

1 
1 

- İİ -
[S] SAYILI CETVEL 

Kadro maaşı Kadro ücreti Aylık tutarı Yıllık tutarı 
Lira Lira Lira Lira 

100 
90 

750 
625 

170 170 
140 140 

9 000 
7 500 

16 500 

2 040 
1080 

8 720 

Genel 
yekûn 

16 500 

' • / • ' . 

8 720 

20 220 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

9 Dahiliye şefi 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

40 

Sayı Aylık 

3 
4 

öğretmen 
» 

öğretim 
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S. Sayısı: 230 
Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ile Erzurum mületrekilleri Enver Karan ve 
Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir Vergisi Kanununa bir madde ve 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ma

liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/206, 2/188, 189) 

Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesin© bir fıkra «klejamesi hakkında Kanun tasarısı (1/206) 

T. C. 
Ba§bakanhk '21. VI ,,1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2043,6J2054 

Büyük Millet Meclüi Yüksek Başkaaılagına ; 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Maliye 
.Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . VI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunul-
.ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu .saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

'3M21-sayîlı"Gelir Vergisi3£anuaunAm 24 ncü raaâMesme -bir fıkra -eklenmesi hakkındaki 
V v . * " * ? " * kanun3tasarısınfiııait gerekçe 

5434.sayılı .Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand^ı ^nununun.ge^id-81 nci ma4esinin (b) »fıkra
cında (Ttamları.ileJrirlikte 75 lirayakadar (dâhil) olan emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul 
ve. yetim çaylıkları ile son hizmet zamları ve bunlardan bu miktarı aşanların 75 lirası) mn Gelir 
Vergisi Kanununun .ücretlere adt hükümlerinin uygûlanmasıaa; başlandığı tarihe kadar, Kazanç, İkti
sadi Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisinden istisna edilöc^i açıklanmış bu
lunmaktadır. Bu madde hükmü 1 . VII . 1949 da yürürlüğe girmiş ve Gelir Vergisi Kanununun üc
retlere ait hükümlerinin tatbikına başlandığı 1 . I I I .1951 tarihine kadar yaşamıştır. 1.. III .1951 
den itibaren mevzuübahis istihkaklar da diğer ücretler gibi istiğna ve indirimlerden faydalanmak 
suretiyle vergilendirmeye başlanmıştır. 

Âdi ve vazife malûllükleri, Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan sakatlık ve malûllüklere uymakta ise bu suretle sakat ve malûllerin ücretleri Gelir Vergisinden 
müstesna tutulacaktır.. 

Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde mükelleflerin medeni durumları itibariyle (Bekâr, 
evli, bir veya iki çocuklu evli, 3 veya 4 çocuklu evli ve 4 den fazla çocuklu eyli,) gelirlerinin muayyen 
hadleri en az geçim için indirilmekte bu hadleri aşmıyan gelirler vergiden tamamen istisna olun
maktadır. En az geçim indiriminden aile reisi sıfatiyle yergiye tâbi tutulan mükellefler faydalan
makta aile reisi durumunda olmıyanlardan indirimsiz olarak vergi aranılmaktadır.. (Madde 35). 

"İmdi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli'Sandiğı Kanununun geçici 81 nci maddesinde zik
redilen ve mahiyeti yukarda açıklanmış bıdunan 35 Kralık muafiyetin 1 , III , 1951 den yani 
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yürürlüğe girdiği tarihten 

almaktadır. 
«ıonra tekabül Gelir Vergisi Kanununun ücretlere ait hükümlerinin 

ettiği hüküm 32 nei maddesinin ikinci grupunda yer 
Emekli, dul ve yetim çocuksuz evli mükellef ise veya öyle addediliyorsa (Md. 33) eskiden ol

duğu gibi 75 lira istihkakından vergi ödemiyecek, Gelir Vergisi nispetlerinin mülga vergilere na
zaran düşük olması hasebiyle 75 lirayı aşan kısmından da eskiye nazaran daha az vergi ödeye
cektir. 

Emekli, dul veya yetim evli mükelleflere veya onc 
ler - ait gruplara girmiyorsa istihkakına ya hiç indirjm uygulanmıyacak - aile reisi olmıyanlar 
gibi - veya 45 liralık bir istisnadan - bekâr emekli, çojcuksuz dul veya aile reisine bağlı olmıyan 
yetimler gibi - faydalanacaklardır. 

En son iki halde, mülga kanunların dul, yetim ve ekmeklilere tanımış olduğu 
bu. şahıslar aleyhine tadil veya tamamen kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu vaziyetten en fazla mutazarrır olanlar sırasiyje aile reisine bağlı yetimler, çocuksuz dullar 
ve nihayet bekâr emeklilerdir. 

Hele, bunların aylıkları 1683 sayılı Kanundan evvelki hükümlere göre tahsis edilmiş ise veya 
istihkak sahibi harb malûlü bulunuyorsa, bu aleyhe fjark daha da artmaktadır. 
istihkakların anılan geçici 81 nei madde mucibince 75 
İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 2 nei maddesinin 
kısmı Buhran Vergisinden tamamen müstesnadırlar. 

Gelir Vergisi Kanununun ücretlere tatbiki, bu gelir 
ruz kaldıkları ağır yükü tahfif etmiş, diğer mükellef 

»n sonra gelen mükelleflere - çocuklu - evli-

bir hak böylece 

fazla para geçmeye 

Çünkü bu gibi 
lirası hiçbir vergiye tâbi olmadığı gibi mülga 
a ve b fıkralarına müsteniden 75 lirayı aşan 

sahibi vatandaşların mülga kanunlarla mâ-
zümreleri ile eşit muamele görmelerini sağ-

III . 1951 den itibaren ücretlerinin eline eskisine nazaran - ver-
başlamıştır. Bu zümre içinde yalnız sözü edi-

geçen parada bir 

amaciyle işbu kanun tasarısı 

lamış bulunmaktadır. Böylece 1 
gi farkından mütevellit olarak 
len emekli, dul ve yetimlerden bâzılarının eski durumlarına nazaran ellerine 
azalma olmuştur. Bu hal birtakım.haklı şikâyetleri doğurmuştur. 

Emekli, dul ve yetimlerin mağduriyetlerini bertaraf eylemek 
hazırlanmış bulunmaktadır. Umumi mahiyetteki bu izahattan sonra sunulan tasarının ana hatları 
hakkındaki mütalâalarımız aşağıda arzedilmiştir: 

Kanun tasarısının birinci maddesiyle, emekli, dul ve yetim aylıklarında (harb malûllüğü ve 
son hizmet zamları dâhil) 75 liralık bir istisna sağlanmıştır. Emekli, dul ve yetimlerle harb ma
lûllüğü ve son hizmet zammı alanların aylık istihkakları 75 lirayı geçmedikçe vergi almmıya-
cak, bu miktarı aştığı ahvalde ise sadece aşan miktarından vergi aranılacaktır. 

Yukarda da arzedildiği üzere, Gelir Vergisi mükellefleri medenî durumlarına göre gelirleri
nin muayyen miktarından vergi ödememektedirler. ($2. Madde). Emekli, dul ve yetimler için 
medenî durumlarına bakılmaksızın mutlak şekilde 75 liralık bir istisna hükmü vaz'edilince artık 
bu gibiler hakkında Gelir Vergisi Kanununun 32 nei. maddesine göre ayrıca en az geçim için 
bir indirim yapılması bahis konusu olmamak lâzımge^ir. 

işte bu maksadı temin içindir ki tasarının birinci maddesinin sonuna parentez içinde (işbu 
istisna hükmünden faydalananlar hakkında ayrıca 32 nei madde hükmü uygulanmaz) hükmü 
ilâve edilmiştir. Ancak bu gibilerden medenî durumları itibariyle 32 nei madde mucibince 75 li
ranın üstünde bir indirim yapılması lâzımgeliyorsa bu takdirde, aradaki farkın nazara alınması 
müesses bir hakkın korunması bakımından lüzumlu görülmüştür. Bu sebepledir ki aynı paren
tez içinde (. . . ş u kadar ki mezkûr madde mucibine^ yapılacak indirim 75 liranın üstünde ise, 
fark nazara alınır) hükmü vaz'edilmiştir. Bu hüküm i\e 32 nei madde mucibince 75 liranın üs
tünde bir indirimden faydalanacak olan emekli, dul yeya yetim hakkında 75 liralık istisna hük
münün değil bu haddi aştığından ötürü 32 nei maddemde en az geçim için kabul edilen indirimler 
uygulanacaktır. Bilfarz ayda 150 lira aylıklı ve 18 yaşından küçük bir çocuğu olan evli emekli, 
32 nei madde mucibince ayda 90 lira indirimden faydalanmaktadır. Mezkûr miktar işbu tasarı 
ile Gelir Vergisinden istisnası kabul edilen 75 liranın fistünde olduğundan, anılan emeklilik ay-

( S. Sayısı : 23Ö ). 
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. lığının 9Û lirasından vergi alınmıyacak, bakiye kalan 60 lira verigye tâbi tutulacaktır. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde; 1951 Bütçesi Gelir Vergisi varidatından 1,5 milyon lira bir 
eksilme olacağı tahmin edilmektedir. 

Filhakika; sandıklardan toplanan bilgiye göre 1 . I I I . 1951 tarihinden, yani; Gelir Vergisi Ka
nununun ücretlere ait hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tasarının birinci madde
sinde sözü edilenlere yapılan ita miktarlarının - aylıklardan vergi çıktıktan sonra kalan kı
sım - 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 81 nci maddesinin yürürlükte bulunduğu 
devre içindeki miktarları ile mukayesesi, 1951 yılında mezkûr kimselere eskiye nazaran, 1,5 
milyon lira kadar noksan tediyede bulunulacağı neticesini vermiştir. Bu noksanlık kendilerin
den yeni hükümlere göre kesilecek vergi farkından tevellüt etmektedir. Sözü edilenlerin duru
mu bu kanun tasarısı ile eski hale ifrağ edilmekle 1951 Bütçesi Gelir Vergisi varidatından 1,5 
milyon lira eksilme olacaktır. 

Varidattaki bu noksanlık bütyje giderlerinde yapılacak cüz'i tasarruflarla sağlanabilecektir. 
Gider bütçelerinde yapılacak münakaleler dolayısiyle hazırlanıp kısa zamanda huzurunuza ge
tirilecek olan Münakale Kanununda bu husus da nazarı itibare alınacaktır. 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Gelir Vergisi Kanununa bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/188) 

3 . III . 1951 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Bağlı olarak sunduğum kanun tasarısının Büyük Millet Meclisine takdim ile öncelik ve ivedi
lik suretiyle müzakeresine delâletinizi saygı ile dilerim. Erzurum Milletvekili 

Doktor 
Enver Karan 

G E R E K Ç E 

Bu defa yürürlüğe giren 5421 No. lı ve 3 . VI . 194.9 tarihli Gelir Vergisi Kanununun ilk tatbi-
kmda evvelce vergilerden muaf tutulan 75 liraya kadar maaş sahiplerinin ellerine geçen paranın 
geçen aylara nispeten azalmış olduğu ve bu azalma keyfiyetinin bekâr ve çocuksuz emekli dul ve 
yetimlerde daha bariz bulunduğu müşahede edilmiştir. Bu hal içtimai adalet esaslarına aykırı oldu
ğu gibi Gelir Vergisinin tatbikmda aylıklarında fazlalık bekliyen ve bin türlü ihtiyaç içinde kıv
ranan zat maaşları sahiplerini hayal düşüklüğüne, ümitsizliğe ve Hükümete karşı küskünlüğe sev-
ketmektedir. Esasen mecmuu büyük bir yekûna baliğ olmıyan bu kesintinin önümüzdeki aylarda 
tediye edilerek birçoğunun harb cephelerinde şehit, alil veya gazi olmuş kahramanlarımızın dul 
ve yetim ailelerinin bu kanunun muvacehesindeki zararlarının telâfisini temin için aşağıdaki kanun 
maddesini Büyük Millet Meclisine arz ve kabulünü teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili Enver Karan 'm teklifi 

5421 No. lı ve 3 . VI . 1949 tarihli Gelir Vergisi Kanununa ilâve olunacak madde: 
MADDE 110. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel her hangi şekilde alınmakta olan ma

aş miktarı bu kanun ile tenzile uğrıyamaz. 
MADDE 111. — Bu kanun maddesini Maliye Bakanı yürütür. Erzurum Milletvekili 

Doktor 
Enver Karan 

( S. Sayısı : 230 ) 
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Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir 

fıkra eklenmesine dair Kanun 
yergisi Kanununun 24 neti maddesine bir 

t&fclifi (2/189) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . m . ımı 

Gelir'Vergisi Kanununun 24 neü maddesine bir fıl|ra eklenmesine dair olan kanun teklifimi 
gerekçesiyle birlikte takdim ediyorum. 

îcap eden işlemin yapılmasına Yüksek müsaadelerimi saygılarımla rica ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Fehmi Çobanağiu 

Gelir Vergisi Kanununun 24 neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının gerekçesi 

Gelir Vergisi Kanununun ücretliler hakkmdak^ 
rürlüğe girmesi üzerine emekli, dul ve yetim aylıklarında 
açan bir azalma hâsıl olmuştur. Haklı sebeplere dayanan 
olan bu vatandaşların durumlarının bir an önce ıslâh 

hükümleri 1 . III . 1951 tarihinden itibaren yü-
geniş ölçüde şikâyet ve sızlanmalara yol 

bu şikâyetlerin önlenmesi ve mağdur 
efdilmesi zaruret halini almıştır. 

Bilindiği gibi Bizde öteden beri emekli aylıkları ihtjsadi hayatın değişen şartlarını takip etme
miş, geçim seviyesine ve hayat pahalılığına göre ayarlantnamıştır. Bu yüzden daima kifayetsiz mik-
darlarda kalmış ve maaş sahiplerinin devamlı şikâyetleri 
liler hakkında birbirini takip eden mevzuat ve hükümler bu zümre vatandaşların arasında ahenk
siz ve muvazenesiz muameleler yapılmajsma aynıve müsavi vazife sahipleri arasında büyük fark
lar gösteren maaş tahsislerine yol açmıştır. 

Bu adaletsiz ve farklı emekli nizamının daha doğrusu 
feryatlar hepimizi müteessir etmiştir. 

nizamsızlığının zaman zaman yükselttiği 

işte şimdiye kadar hizmet erbabı vergilerinde yani Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuv
vetlerine Yardım vergilerinde emekli, dul ve yetimler lehine kabul edilmiş olan küçük hadlerdeki 
bâzı istisna, ve muaflıklar bunlara karşı yapılmış haksızlıkları bir dereceye kadar gidermek maksa
dına dayanmaktadır. 

Bu istisna ve muaflıklar Emekli Sandığı Kanununun geçici 81 nci maddesiyle son olarak şu 
şekli almışdi: 

U 
«Zamlariyle birlikte 75 liraya kadar (dâhil) olan emekli 

ve yetim aylıkları ile son hizmet zamları ve bunlardan 
gisi Kanununun ücretlere ait hükümlerinin uygulanması 
ne ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergilerinden istisna 
liler hakkındaki Buhran Vergisinden muafiyet de mer'i 

1 . III . 1951 tarihinde Gelir Vergisi ücretliler hakkınca 
mış emekliler de diğer mükellefler gibi bütün istihkakları 
dır. Bu vaziyet şu. netieeleri doğurmuştur: 

âdi malûllük, vazife malûllüğü dul 
miktarı aşanların 75 lirası» Gelir Ver-

tarihine kadar Kazanç, Buhran, Muvaze-
e;dilmişti. Bu hükümden başka; eski emek-
Üulunmakta idi. 

yürürlüğe girince istisna hükmü kalk-
üzerinden vergi ödemeye başlamışlar-

Emekli dul ve yetimler şahsi ve medeni hallerine yari Gelir Vergisinin en az geçim indirimi 
muafiyetinden istifade edeceklerine, bekâr olup olmadıklarına, maaşlarının miktrma göre eski vergi
lerine nazaran az veya çok vergi ödemek durumunda kalmışlardır. Bilhassa küçük maaşlar ile yetim 
maaşları vergilendirilmiş veya bunlardan kesilen vergi fazlalaşmış bu yüzden ele geçen para azal
mış yüksek maaşlarda ise aksi olmuş ele geçen para çoğalmış ve vergi azalmıştır. 

(S . Sayısı : 230) 
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Bu hususta bir fikir verebilmek için aşağıdaki tabloya bir göz atmak kâfidir. 

Eski hükümlere göre Gelir Vergisine göre 
ödemem vergi ödenen vergi 

Maaş (hadleri En az En çok Vergisiz En az En çok 

75.— 
80,— 
90.— 

100.— 
120,— 
125.— 

_ 
0,83 
2,49 
4,15 
7,47 
8,30 

— 
1,26 — 
3,80 — 
6,33 — 

11,40 — 
12,67 

4,50 
0,75 
2,25 
1,50 
2,25 
0,75 

11,25 
1 2 , -
13,50 
1 5 -
1 8 , -
18,75 

Bir dereceye kadar sükûn ve, istikrar babnuş olan emuekli aylığı nizamı bu suretle yeniden bo
zulmuştur. Bundan bilhassar yukarda^ işaret-eylediğiıniz gibi esasen öteden beri mağdur vaziyette 
olan eski emekliler ile küçük mraa§k emekli dul ve yetimler müteessir olmuştur. 

Memleketimizde vergi adaletim tesis - etmek hüviyetiyle vaz^okınan Gelir Vergisi bu prensibe sa
dık kalmakla beraJber iktisadi, içtimai ve ahlâki mülâhazalarla bünyesinde birtakım istisna ve muaf
lıklara yer vermiştir. Aynı kuvvet derecesindeki sebep ve mülâhazalara dayanarak emekli dul ve 
yetimlerin almakta oldukları maaş seviyelerini düşürmjyeeek bir muafiyet hükmünün bu kanunda 
da yer alması haklı ve isabetli olurdu. .'- v ' * " * ~ < " • " ••• ~ • • r . . , . 

Kaldı ki, burada ayrıca emeklilik aidatı icaplarının bir neticesi olarak Devletçe bilvasıta korun
muş emekli hak ve menfaatleri vardır. Bu aidat ve aylıkların doğrudan doğruya artırılması yoluna 
her zaman gidilememiş, vergi istisna ve muaflıkları ile bu temin olunmak istenmiştir. 

Gelir Vergisinin bu müktesep haklan ihlâl etmesi, emekli dul ve yetimlerin bir kısmının lehine 
tezahür ederken bir kısmını da yeni bir verginin tazyikına mâruz bırakması adaletsiz ve ahenksiz 
bir netice olarak kendisini göstermektedir. 

İşte* tHitün" buv mülâhazalara dayanarak ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
Tasarının 1 nci maddesi Gelir Vergisi Kanununun ücretlerde istisnalara mütaallik olaaı 24 nsü 

maddesine 11 numara altında bir fıkra eklemektedir. Bu fıkraya göre emekli dul ve yetimler aylık
larının 75 lirası Gelir Vergisinden müstesna tutulmaktadır. Ancak maksat evvelce bu zümre vatan
daşların ellerine geçen aylık miktarının azalmamasıdır. Yoksa Gelir Vergisi dolayısiyle yeni bir 
maasŞi zammına mazhar olmaları bahis mevzuu değildir. Bu itibarla istisna hükmü en az geçim, in
dirimi ı muafiyetinin tatbik edilmemesi ile mukayyettir. Şayet mükellef: en az.geçim indirimi dolar 
yısiyle eski hükümlere nazaran fazla vergi ödemek durumuna düşmüyorsa bu takdirde konulan iştisr 
nat hükmünden faydalanması için bir sebep yoktur. Bu hallerde Gelir Vergisinin umumi hükümleri
ne göre ve en; az geçim indiriminin tatbiki suretiyle vergisini ödiyecektir. Yani istisna, hükmü mü
kellefin lehine ise tatbik* olunacak ve ayrıea en az geçim indiriminiden istifade etm'iyecektir.. Şayet, 
biLta^ikş^kli aleyhine ise bu takdirde 75 liralık istisna hükmünden faydalanamayacak fakat hak
kında, en azr geçim bindirimine ait,hükmü uygulanacaktır. 

İşte bamiJ temin için fıkraya parantez içindeki hüküm konnfanştur. 
Tasamıın 2 nci maddesi yürürlük tarihini göstermektedir. Burada da Gelir Vergismin üeretli-

ler hakkında tatbik edilmeye başlandığı 1 Mart tarihi esas alınmıştır. Bu suretle1 emekli dul ve? ye^ 
timlerin' mağduriyetlerinin tamamen izale edilmesi ve fazla alınmış olan vergilerinin' toeHdilerine 
iadesi derpiş olunmuştur. 

(& Sayısı : 230T) 
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ERZURUM MÎLLTVEKÎLLÎ ^EHMÎ ÇOBAN

OĞLU'NUN TEKLÎFÎ 

Gelir Vergisi Kanununun 24 
fıkra eklenmesine dair 

nbü maddesine bir 
kanun tasarısı 

aylıkları ile bun-
75 lirası. (Gerek 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 24 ncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

11. Zamlariyle birlikte 75 liraya kadar (Dâ
hil) olan emekli, dul ve yetim 
lardan bu miktarı aşanların 
kendileri gerek çocukları bu fıkra hükmünden 
faydalananlar hakkında ayrıca en az geçim in
dirimi uygulanmaz. Şu kadar îd, indirim yapıl
ması mükellefin lehine ise bu istisna hükmü ye
rine en az geçim indirimine da|ir olan hükümler 
uygulanır.) 

MADDE 2. — Bu kanun İL Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
liye Bakanı yürütür. 

hükümlerini Ma-

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Lsus No. 2/188, 2/189 
Karar No. 63 

1 . Yİ . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm Gelir 
Vergisi Kanununa bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi ile Erzurum Milletvekili 
Fehmi Çobanoğlu 'nun, Gelir Vergisi Kanunu
nun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifleri tevhidn görüşüldü: 

Söz alan Maliye Bakanlığı temsilcisi; 5434 
sayılı Kanunun bir masraf kanunu olduğunu 
ve Gelir Vergisi Kanununun ısdarından sonra 
adı geçen kanunun 81 nci maddesinin ölü bir 
hale geldiğini belirterek bunun yeniden, canlan
dırılmasının doğru olmıyacağmı ve malî külfe
tinin fazla olacağını söyledi. 

Sözlerine ilâveten, bâzı sebeplerle teklifte 
adı gçen mükelleflerin ellerine eskiye nispetle 
daha az para geçtiğini ve bu durumu izale için 
Hükümetçe bir tasarının hazırlanmakta olduğu
nu, mahiyeti itibariyle bu tasarıya daha uygun 

bulunan Fehmi Çobanoğlu'nun teklifinin makab
line teşmil edilmeden kabulüne traftar oldukla
rını belirtti. 

Gereğini düşünen komisyonumuz; emekli, dul 
ve yetim, çocuksuz evli mükellef ise veya öyle 
addodiliyorsa eskiden olduğu gibi 75 lira istih
kakından vergi ödemiyecek, Gelir Vergisi nispet
lerimin mülga vergilere nazaran düşük olması 
hasebiyle 75 lirayı aşan kısmmdan da eskiye na
zaran daha az vergi ödiyeceğini, 

Emekli; dul veya yetim evli mükelleflere veya 
ondan sonra gelen mükelleflere - çocuklu -
evli er - ait guruplarına girmiyorsa istihkakı
na ya hiç indirim uygulanmıyacak - aile reisi 
olmıyanlar gibi - veya 45 liralık bir istisna
dan - bekâr emekli, çocuksuz dul veya aile 
reisine bağlı olmıyan yetimler gibi - faydala
nacaklardır. 

( S. Sayısı : 2^0 ) 



En son iki halde, mülga kanunların dul, 
yetim ve emeklilere tanımış olduğu bir hakkın 
böylece bu şahıslar aleyhine tadil veya tama
men kaldırılmış bulunduğunu, 

Bu vaziyetten en fazla mutazarrır olanların 
sırasiyle aile reisine bağlı yetimler, çocuksuz 
dullar ve nihayet bekâr emeklilerin olduğunu, 

Hele, bunların aylıkları 16B3 sayılı Kanun
dan evvelki hükümlere göre tahsis edilmiş ise 
veya istihkak sahibi harb malûlü bulunuyorsa, 
bu aleyhe farkın daha da artacağını ve Gelir 
Vergisi Kanunu ile 1 . III . 1951 den itibaren 
ücretlilerin eline eskisine nazaran - vergi far
kından mütevellit olarak - fazla para geçmeye 
başladığını ancak yukarıda sözü geçen emekli, 
dul ve yetimlerden bâzılarının eski durumları
na nazaran ellerine geçen parada bir azalma 
olduğu neticesine varmış ve bu adaletsizliği 
izale maksadiyle teklifin esasım ekseriyetle 
kabul etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; esas olarak alı
nan Fehmi Çobanoğlu'nun teklifinin birinci 
maddesindeki 5421 sayılı Kanunun adı olan 
(Gelir Vergisi) tâbiri çıkarılarak yalnız ka
nun numarasiyle zikredilmesi uygun görülmüş
tür. 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı Komisyonumuzda incelendi: 

Erzurum Milletvekili Enver Karan ve Er
zurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun tev-
hiden -tetkik edilerek 2/188 - 2/189 esas ve 63 
sayılı kararımıza bağlanan teklifleri ile aynı 
mahiyette görülen adı geçen tasarı aynen ka
bul edilerek, evvelki kararımızla birlikte ince
lenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesi uy
gun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev-

îlâve edilen 11 nci fıkrada, fıkraya daha 
ziyade vuzuh verebilmek için bâzı tadiller ya
pılmış ve müktesep hakları korumak maksa
diyle de teklife bir geçici madde ilâve edilerek 
kanunun 1 . IH . 1951 tarihinden itibaren uy
gulanması temin olunmuştur. 

İkinci madde; kanunun tatbik tarihi yuka
rıdaki geçici madde ile tâyin edilmiş bulundu
ğundan (Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer) tarzında değiştirilmiştir. 

Teklifin üçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Maliye Ko. Bşk. Bu E. Sözcüsü Kâtip 

Rize Sivas Zonguldak 
/. Akçal Ş. Ecevit F. Açtksöz 
Niğde Siird Samsun 

Muhalifim M. Daim Süalp Ş. üluçay 
N. Bilge 

Trabzon Yozgad 
T. Koral F. Nizamoğlu 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Erkmen 

di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

Rize Giresun 
/. Akçal H. Erkmen 

Diyarbakır Muş Samsun 
M. R. Bucak F. Kılıçlar Ş. Uluçay 

Seyhan Siird Sivas 
Z. Akçalı M. D. Süalp §. Ecevit 

Trabzon Konya 
T. Koral U. N. Yiğiter 

İmzada bulunamadı 

Maliye Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 22 . VI. 1951 

Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/206 
Karar No. 73 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 230 ) 



Bütçe Komisyonu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/206,2/188,189 
Karar No. 128 

Raporu 

Yüksek Başkakılığa 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Başba
kanlığın 21 . VI . 1951 tarihli ve 6/2054 sayılı 
tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı ile Erzurum 
milletvekilleri Fehmi Çobanoğlu ve Enver Ka
ran .'in aynı mevzua dair ayrı ayrı vermiş olduk
ları kanun teklifleri ve Maliye Komisyonu ra
porları komisyonumuza havale olunmakla Ma
liye Bakanlığ temsilcisi hazır olduğu halde in
celenip görüşüldü: 

Hükümet gerekçesinde tafsil en açıklandığı 
üzere 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 81 nci maddesinin 
(b) fıkrasındaki «Zamları ile birlikte 75 liraya 
kadar (Dâhil) olan emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıkları ile son hizmet 
zamları ve bunlardan bu miktarı aşanların 75 
lirası» nın, Gelir Vergisi Kanununun ücretlere 
ait hükümlerinin uygulanmasına başlandığı ta
rihe kadar, Kazanç, iktisadi Buhran, Muvazene 
ve Hava Küvetlerine Yardım Vergisinden istis
na-edileceğine dair olan hüküm 1 . VII . 1949 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve Gelir Vergisi Ka
nununun ücretlere ait hükümlerinin tatbikma 
başlandığı 1 . III . 1951 tarihine kadar yaşamış
tır. Bu tarihten itibaren yukarda yazılı aylıklar 
da diğer ücretler gibi Gelir Vergisi Kanununun 
şümulü dâhilinde vergilendirilmeye başlanmış 
olmasından dolayı bâzı hak sahiplerinin eski du
rumlarına nazaran ellerine geçen parada hâsıl 
olan noksanlığı ve birtakım haklı şikâyetleri 
önlemek maksadiyle tasarının sevkedilmiş oldu
ğu bildirilmektedir. 

Tasarının birinci maddesi, 1 . I II . 1951 ta
rihinden evvel çeşitli kanunlarla bağlanmış olan 
aylıklardan tutarı 75 lirayı geçmiyenler ile bu 
miktarı aşan istihkakların 75 lirasının vergi dı
şı bırakılmasını âmirdir. 

Komisyonumuz bu madde üzerinde yaptığı 

3 . VII . 1951 

uzun görüşmelerden sonra, aylığın bağlanması 
zamanının 1 . III . 1951 tarihinden evvel olmak 
suretiyle takyit edilmesinin aynı durumda bu
lur an hak sahipleri arasında bir ikilik ihdas et
meline ve bu suretle tarihten evvel veya sonra 
tahsis olunacak aylıklar da ellerine geçecek 
miktar üzerinde fark husulüne sebebiyet verece
ğimden dolayı tarih kaydının maddeden çıkarıl
malını uygun görmüştür. 

Yine tasarının birinci maddesinde 75 lira 
ayığın vergi dışı bırakılması ve bu miktarı aşan 
ayıkların 75 lirasının vergiden istisnası kabul 
edilmekle beraber 75 lirayı aşan miktar için 
âzami bir had tesbit edilmemiş bulunduğundan 
komisyonumuz âzami olarak 152 liranın tesbiti-
ni ve bu miktardan 75 lirasının vergiye matrah 
teşjkil etmemesini çünkü Gelir Vergisi Kanunu
nu^ yürürlüğe girmesiyle maaşları 152 liraya 
kadar olanların zarar gördükleri ve bu miktar
da^ fazla maaşı olanların bir kayıpları olma
dığı cihetle uygun görmüş ve birinci maddeye 
yukardaki esaslara istinat ettirilerek yeniden 
tattzim etmiştir. 

Maaşlarda vergilendirme süresi taallûk et
tikleri ay olması hasebiyle ayın ortasında yü
rüklüğe girecek bir kanuna göre ay başında ke
silmiş olan vergilerden bir kısmının yeniden he
sap edilmesi gibi imkânı güç bir muameleye 
meydan vermemek maksadiyle kanunun yayı
mını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe 
girmesini temin maksadiyle ikinci madde tadilen 
ve üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan kanun 
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

2Î\ Çelikbaş 

Afyon 
A, Vezir oğlu 

SÖZCÜ 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 

Antalya» 
A. Sanoğlu 
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Aydm Çanakkale Eiânğ Konya Malatya Mardin 

E. Menderes K. Akmaklar ö. F. Sanaç M. A. Ülgeri M. S. Eti R. Erim 
Giresun İstanbul İstanbul Mardin Ordu Rize 

M.Şener A. H. Basar F.Sayımer K. Türkoğhı R. Aksoy O. Kavrakoğhı 
•İstanbul Kastamonu Kırklareli Seyhan Sivas 

C. JürkgeM H. Türe Ş. Bakay S, Ban H. îmre 
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I IÜKÜMETİ îÖEKLİFt 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra'eİcİenti/lesi hakkında* Kanun 

tasarısı • |S 

MADDE 1. —• 5421 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Fıkra 11. —• 1 . III . 1951 den evvel çeşitli 
kanunlara göre bağlanmış olan ve tutarı 75 lira
yı geçmiyen emekli, âdi malûllük, vazife malûl
lüğü (Harb malûllüğü ve son hizmet zammı dâ
hil) dul ve yetim aylıkları ile bu miktarı aşan 
mezkûr istihkakların 75 lirası, 

(işbu istisna hükmünden faydalananlar hak
kında ayrıca 32 nci madde hükmü uygulanmaz. 
Şu kadar ki mezkûr madde mucibince yapılacak 
aylık geçim indirimi 75 liranın üstünde ise, fark 
nazara alınır.) 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. —• Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcım 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Pokttkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstünâağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalşma Bakanı 
N. özsan 

Başbakan 
Adnan Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Rtffoı S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

^ A L İ Y E KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtîUŞl 

542Usayiü Gelir Vv^gisi Kanunuwwl -24 ncü 
rndâdesfoıe bir fıkfH'eklenmesi hakkı^ttta -kanun 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

i' ' „ ik 

1 'MADDE 1. — 5421 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :. 

Fıkra 11. — 1 . I I I . 1951 den evvel çeşitli 
kanunlara göre bağlanmış olan ve tutarı 75 lirayı 
geçmiyen emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü 
(Harb malûllüğü ve son hizmet zammı dâhil) dul 
ve yetim aylıkları ile bu miktarı aşan mezkûr is
tihkakların 75 lirası, 

(işbu istisna hükmünden faydalananlar hak
kında ayrıca 32 nci madde hükmü uygulanmaz. 
Şu kadar ki, mezkûr madde mucibince yapılacak 
incirim 75 liranın üstünde ise, fark nazara alı
nır.) 

ÖEÇlCl MADDE — Bu kanunun şümulüne 
gidenlerin 1 . I I I . 1951 tarihinden itibaren aldık
ları aylıklar hakkında da birinci madde hükmü 
uygulanır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

; MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay-
nejı kabul eilmiştir. 

( S , Sayısı : $30) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞl 

5421 sayılı Gelir Vergisi Knununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 24 ncü maddesine aşağıdaki 11 numara
lı fıkra eklenmiştir. 

11. Çeşitli kanunlara göre bağlanmış olan 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü (Harb 
malûllüğü ve son hizmet zammı dâhil), dul ve ye
tim aylıklarında^. tutarı 152 (Dâhil) liraya kadar 
olanların 75 lirası, (Bu aylıkları 152 lirayı aşan
ların vergi çıktıktan sonra ellerine geçecek mik
tar, en az geçim indirimi bakımından kendileriy
le aynı grupa dâhil olup da 152 lira aylık alan
ların eline geçen miktardan az olamaz.) 

Bu fıkra mucibince 75 liralık istisnadan fay
dalananlara ayrıca 32 nci madde hükmü uygu
lanmaz. Şu kadar ki, mezkûr madde mucibince 
yapılacak aylık indirim, 75 liranın üstünde ise, 
istisna yerine greeken indirim uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınını takip 
eden ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakam yürütür. 

(S . Sayısı : 230) 





S. Sayısı:231 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Sivas Kongresince seçi
len Temsil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 

raporları (2 /13 ) 

17 .VI . 1950 

Türkye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5269 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini tadil, teklif ve gerekçe rapten takdim edilmiştir. Kesbi 
kanuniyet etmesi için gereken muamelenin ifa ve ikmaline müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

G E R E K Ç E 

Rumeli ve Anadolu Müdafai Hukuk Heyeti Temsiliye azaları ile Birinci Büyük Millet Meclisi 
azalarına 5269 sayılı Kanunla (350) şer lira ölenlerinin, dul ve yetimlerine (175) şer lira hidematı 
vataniye tertibinden kaydi hayat şartı ile birer maaş tahsis edilmişti. 

Bu kanunun 4 ncü maddesi; emekli olmak hakkını v.tktiyle kazanarak emekli, dul ve yetim ma
aşı almakta olanların bu maaşlarının üzerine yaplaeak ilâveler (350), (175) lirayı doldurmasını 
şart koşmaktadır. 

Kanunun Büyük Mecliste müzakeresi sırasında tarafı âcizanemden yapılan teklif üzerine Bü
yük Millet Meclisince tasvip buyurulan; servet, saman ve arazi sahiplerinin bu maaştan aynen 
emekli ve dul ve yetimler haklarındaki ahkâm misillû müstefit olmaları şartiyle 4 ncü maddenin 
kale alınması karargir olmuştu. 

Kanunun müzakere ve kabulü sıralarında benim de muvafakatimle servet, saman ve arazi sa
hipleri haklarındaki bu hüküm kaldırılırken bu maddedeki parentez içindeki (Her çeşit zamlariy-
le emekli, dul ve yetim aylıkları) kaydının çıkarılması unutulmuş ve bu yüzden hakkı müktesep 
olarak almakta oldukları emekli, dul, yetim aylıkları sahipleri bu haklarını kaybetmişlerdir. Bu da 
bittabi emek ve geçmiş hizmetleri karşılığı aldıkları ve hidematı vataniye ile hiçte alâkası olmı-
yan bu aylıkların; bu kanunla yapılan ilâvenin âdeta mütemmimi addedilmiş olması neticesine 
varmıştır. Binaenaleyh, servet, saman ve arazi sahibi olanlarla hiçbir memuriyet vermiyerek sırf 
Heyeti Temsiliye ve Birinci Millet Meclisi âzası olanlar gibi bu emekli ve dul aylıklarına müstahak 
olanların da bu 350, 175 liradan tamamen faydalanmaları lâzımgeldiği kanaatine vardım. 

Bu maksatla 5269 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin parantez içinde her çeşit zamları ile bir
likte emekli, dul ve yetim aylıkları kelimesinden sonra bir hariç kelimesi ilâve ederek, (Her çeşit 
zamları ile birlikte emekli, dul ve yetim aylıkları hariç vatani hizmet aylıkları dâhil) şekline ifrağ 
etmek suretiyle bu maddenin tadilini temin eden bu teklifi kaleme alarak raptettim. 

Büyük Meclisin nazarı tasviplerine arzına müsaadelerini dilerim. 
Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
r&Uye> Komisyonu 
Esas No. 2/13 
Karar No. 52 

Seyhan Mfletvekili Sinan TekeKoğlu'nun 
5269 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifi, Maliye; Bakan
lığı temsilcisi hazır bulunduğu halde incelendi: 

Teklifin tümü üzerinde açılan müzakere sıra
sında, Maliye Bakanlığı temsilcisi 5269 sayılı 

Kanun ile, Sivas Kongresine seçilen Temsil He
yeti ve Birinci Büyük Millet* Meclisi üyeİBri ve
ya bunların dul ve yetimlerinden gelirleri bu
lunmadığından muhtaç duruma düşmüş olanlara 
yardım maksadiyle ve atıfet olarak maaş tahsis 
edildiğini ve emekli veya dul ve yetim maaşı 
alanların gelirlerinin de aynı miktara iblâğı hu
susunda hüküm vazedildiğini ve binaenaleyh 
mevcut prensibin ihlâline müncer olan teklifin 
Maliye Bakanlığınca yerinde görülmediğini ifa
de etti. 

Sivas Kongresine seçilen Temsil Heyeti ve 
Birinci Büyük Millet Meelisi üyeleriyle bunların 
dul ve yetimlerine 5269 sayılı Kanun gereğince 
tahsis olunan maaşların Hidematı Vataniye ne
vinden bulunduğu ve emekli, dul veya yetim ma
aşı alanların bundan faydalanamamalarının Dev
let hizmetinde geçmiş yılların karşılığından mah
rum bırakılmak gibi bir mânayı tazammun ede-
miyeceği ve esasen bu gibilere ait aylıkların aynı 
kanun gereğince 350 veya 175 liraya iblâğının 
aneribuk ̂ Mzmetleri bir kül telâkki ederek bunla
rın da terfihi hususuıym düşünülmüş bulunduğu
nu gösterdiği neticesine varan komisyonumuz, 
tekMfin reddine ekseriyetle1 karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

3 . v . im 

-Maliye Ko. rB^şkanı 
Bize 

Muhalefet §erhi aşağıdadır 
i 1. Akçal 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

îmzada bulunamadı 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

anlığa 

Konya 
U."N. Yigiter 

Itmzâda bulunamadı 
Muş 

F. Kılıçlar 
îktzada bulunamadı 

Siird 
(Muhalifim) 

1 M. D. Süalp 
'Trabzon 

I (Muhalifim) 
T. Koral 

Mardin 
A. Kalav 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Muhalefet şerhi 
Tekaüt maaşı evvelce memurun maaşından 

btesilip bilâhara kendisine iade olunan bir 
haktır. 

Teklifte mevzuubahis eşhasa vatani hizmet 
tertibinden verilen; bulundukları vatan vazife-
s|ndeki hizmetlerinin mukabilidir. 

Bu itibarla geçmiş hizmetleri dolayısiyle 
verilen tekaüt maaşı ile vatani hizmet tertibin
den verilen atıfet maaşının bir birinden tefrik 
^dilmesi lâzımdır. 

Vatani hizmet tertibinden kendilerine ma-
a[ş tahsis edilenler arasında mühim bir kısmı-
ıJLin geniş miktarda varlıkları vardır. Bunlar 
ijiçbir suretle servetlerinin mevcudiyeti na
zarı itibara alınmaksızın 350 lirayı tamamen 
^maktadırlar. Diğer mütekaitlerin evvelce 
îjnaaşlarmdan kesilip de bilâhara Devlet tarafın
dan bağlanmış olan maaşlarının varlik telâkki 
edilerek almakta oldukları tekaüt maaşlarının 
Ş50 liraya iblâğ edilmesi hak ve adalet kai<îe-
^eriyle kabili telif görülememektedir. 

Bu itibarla tekaüt maaşlarının miktarına 
bakılmaksızın 5269 sayılı Kanunla tahsis olu-
ian atıf et maaşlarının ayrıca verilmesi yerinde 
^lur kanaatindeyiz. 
galiye Ko. Başkanı 
| Rize Siird Trabzon 

î. Akçal M. D. Süalp T. Koral 

(S . Sayısı :1231) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2'ftB 
Karar No. 127 

3. VII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Seyhan Miletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleriy
le Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci döne
minde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki 5269 sayılı Kanu
nun dördüncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, Maliye Komisyonu raporu ile bir
likte Komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
teklif sahibi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde, 
incelenip görüşüldü : 

Teklifin gerekçesinde; 5269 sayılı Kanunun 
dördüncü maddesi, emekli olmak hakkını vak
tiyle kazanarak emekli, dul ve yetim maaşı al
makta olanların bu maaşlarının üzerine yapıla
cak ilâvelerle (350) veya (175) lirayı doldurma
sını şart koymuş olduğu halbuki kanunun Ka
mutayda müzakeresi sırasında, servet sahipleri
nin de bu maaştan aynen emekli, dul ve yetimle-
gibi servetleri nazara alınarak ayarlanması ica-
bedeceğine dair olan kaydın metinden çıkarıl
mış olduğu halde madde içinde mevcut (Her çe
şit zamlariyle emekli, dul ve yetim aylıkları) 
kaydının buna mütenazır olarak kaldırılması unu
tulmuş bulunduğu cihetle bu yüzden müktesep 
hak olarak emekli, dul ve yetim aylığı alan kim
selerin bu haklarını 5269 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi muvacehesinde kayıp etmiş; oldukları ve 
geçmiş hizmetlerin karşılığı aldıkları ve hidema-
tı vataniye ile hiç de alâkası olmıyan bu aylık
ların bu kanunla yapılan ilâvenin âdeta bir mü
temmimi addedilmiş olması hasebiyle, servet 
saman ve arazi sahibi olanlarla hiçbir memu
riyet vermiyerek sırf heyeti temsiliye ve birin
ci Büyük Millet Meclisi âzası olanlar gibi bun
ların da (350 ve 175) liradan tamamen istifa
delerini temin maksadiyle teklifin yapıldığı bil
dirilmektedir. 
. Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üye

leriyle Türniye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine dair 5269 sayılı Kanun
la hayatta bulunanlara ayda 350 ve ölenlerin 

dul ve yetimlerine bunun nısfı olan 175 liranın 
verilmesi kabul olunmuştur. Mezkûr kanunun 
dördüncü maddesindeki hükme göre de emekli, 
dul ve yetim maaşı alanların ise maaş miktarı
nın bu hadde çıkarılması suretiyle iktifa edil
miş bulunuyor. Vatani hizmet tertibinden bu 
gibilere tahsis olunan maaştan irat ve servet 
sahipleri ve hiç memuriyette bulunmamış kim
seler aynen istifade ettikleri halde eşit vasfı 
haiz insanlardan emekli, dul ve yetim maaşı 
alanların bu haktan tamamen f aydalanamadık-
larını ve bu suretle açık olan bu haksızlığın 
telâfisi maksadiyle sunulan kanun teklifini ye
rinde gören komisyonumuz maddelerin müza
keresine geçmiş ve teklif sahibinin birinci mad
desini aynen kabul etmiştir. 

1951 yılı Bütçesinin tatbikta bulunduğu ve 
her masrafın karşılığı bütçede kesin bir şekil 
aldığı ve bütçeye ayrıca yeni bir külfet tahmi
line imkân . görülemediği cihetle bu kanunun 
ancak. 1 Mart 19.52 tarihinden itibaren yeni 
bütçe ile yürürlüğe girmesini teminen ikinci 
maddeyi tadilen ve üçüncü maddeyi ise teklif 
veçhile aynen kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına aTzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Bursa 

F. Çelikbaş E. Kalafat H. Şaman 
Afyon Ankara Antalya 

A. Veziroğlu M. Bayramoğlu A. Sartovlu 
Balıkesir « Bolu Çanakkale 

E. Budakoğlu M. Güçbilmez K. Akmanlar 
Diyarbakır Elâzığ istanbul 
M. Ekinci ö. F. Sanaç C. Türkgeldi 
İzmir Kastamonu Kırklareli 

B. Bilgin H. Türe Ş. Bakay 
Konya Ordu Rize 

M. A. Ülgen R. Aksoy O. Kavrakoğlu 
Seyhan Sivas 
8. Ban H. İmre 

(:S. Sayısı; : ,231) 
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SEYHAN MİLLETVEKİLİ SİNAN TEKELt-

OĞLU'NUN TEKLÎFÎ 

5269 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini tadil eden, 
Kanun teklifi 

MADDE 1 — 5269 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 4 — Birinci madde hükmünce aylı
ğa müstahak olanlardan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyesi bulunanlarla 2847, 3656r 
3659, 3661 sayılı kanunlara tâbi dairelerden 
resmî veya hususi kanunlarla bankalar, özel 
idare ve belediyelerden (350) lira ve ikinci 
madde hükmünce aylığa müstahak olup aynı 
durumda bulunanlardan (175) lira veya daha 
fazla aylık (Her çeşit zamları ile birlikte 
emekli, dul ve yetim aylıkları hariç vatani 
hizmet aylıkları dâhil) ücret ve ödenek alan
ların bu vaziyet ve görevleri devam ettiği sü
rece bu kanun hükmünden faydalanamazlar. 
Aylığa müstahak olanların taaddüdü dolayı-
sı ile ikinci maddenin son fıkra gereğince aylık 
miktarı (175) liradan aşağı düşenlerden yu
karda yazılı durumda olanların görevlerine ait 
aylık, ücret ve Ödenekleri miktarı ikinci mad
de gereğince hesap edilecek hisselerinden 
fazla olduğu takdirde bu kanundan faydalana
mazlar ve bunların hisseleri diğerlerine ilâve 
edilmez. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımını kovalıyan 
ay başından yürürlüğe girer. 

MADDE 3 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BpTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

5269 

MADDE 1 — Teklif sahibinin 1 nçi maddesi 
ayn^n kabul edilmiştir. 

sayth Kanunun 4 ncü maddesini tadü edin 
Kanun teklifi 

MADDE 2 — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

3İLADDE 3 — Teklif sahibinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

( S.: Sayış* : 23İL ) 



S. Sayısı: 232 
Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile kanuna bagh cetvelde 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 208) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . Yİ . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2058, 6/2040 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkaokğtfia 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 20 . VI .1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırıılan kanun tasarısının gê  
rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla aksederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin tadili hakkındaki kanun tasarısı gerekçesi 

A - Umumi gerece 
I - Kanuni müeyyidelerin takviyesi lüzumu : 
1. îlk tatbik yılı sonunda duyulan zaruretler : 
Hemen her memlekette Devle,t hizmetlerinin ve buna mütenazır olarak Devlet masraflarının 

artmakta olduğu gömülmektedir, tieri memleketlerde Gelir Vergisi, ^mme,gelirleri içinde en ön pi-
lâna geçmiş ve artan Devlet masrafları geniş ölçüde doğrudan, doğruya bu büyük vergi ile kar-
şılanmıya başlanmıştır. 

Malî, sosyal ve Ekonomik sebep ve mülâhazalar ile memleketimizde de kabul olunan Gelir Ver
gisi sistemi bir yıllık tatbik devresini ikmal eylemiş ve ilk Açticeter alınmış bulunmaktadır. 

Gelir Vergisi sistemimiz ile, asgari maişete ancak yetecek gelirlerin tamamen vergi mevzuu dı
şında kalmasını temin için en az geçim indirimi esası yazoşlunduktan ve mâruz kalınacak zararla
rın mütaakıp iki senenin kazançları ile mahsup edilebilmesi imkanı temin olunduktan başka vergi 
kaçakçılığını önlemek ve binnetice verginin verimini artırmak maksadiyle Kazanç Vergisi zama
nında mer'i olan ve yabancı memleketlerde tatjjikplunanlara kıyasen vergi nispetleri de mâkul ve 
âdil hadler dâhilinde tutulmuştur. 

Bütün bunlara rağmen 1951 yılı Varidat Bütçesinin Bütçe Komisyonunda ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Umumi Heyetinde tetkik ve müzakeresi sonunda yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 
verecek mükelleflerden temin olunacağı tahminolunan 145 milyon liraya mukabil 55 milyon lira 
sağlanabileceği tahakkuk eylemiş bulunmaktadır. . 

Yapılan millî gelir hesaplarına «nazaran 1950«senesinde ticari gelirler 3 177 000 000, sanayi gelir
leri 1 616 000 000 ve mesken gelirleri ,155 000 000 lira olmak üzere bu grupa ait millî gelirin ceman 
4 948 000 000 liraya baliğ olduğu ve buna mukabil kurumlardan ve esnaftan temin edileceği tahmin 
olunan 30 ve 25 milyon liralar da dâhili hesap edilmek jsuretiyle 110 milyon lira vergi alınacağı 



— â -
göz önünde bulundurulduğu takdirde, bu gurupun ödiyteceği verginin yine bu ğrupa ait millî geli
rin % 2,2 sinden ibaret olduğu görülmektedir. 

Âdil esaslara istinadeden Gelir Vergisi sisteminin verimli olmasını ve ilk defa t*+Mkma başla
nılan memleketimizde de kökleşmesini sağlıyacak hükümleri ihtiva eylemesine rağmen bu ne
tice, Gelir ve Kurumlar Vergisi varidatının düşük plmasını intaç eden çeşitli âmillerin yanın
da ve en başta, müeyyidelerin, mükellefleri kazanç ve iratlarını doğru olarak beyana mecbur 
edecek ve vergi kavakçılığını önliyecek derecede müessir ve kâfi olup olmadığı hususu üzerin
de ehemmiyetle durulmasını zaruri kılmaktadır. 

2. Vergi Usul Kanunundaki mevcut ceza hukukileri ve bunun esasında kifayetsiz ve nok
san oluşu : 

Giriştiğimiz vergi reformunun usul ve tatbikat bakımından mihverini teşkil eden Vergi Usul 
Kanununun kanunlara aykırı hareketleri cezalandıran hükümleri muhtevi 4 ncü kitabı ile husu
si bir ceza nizamı tesis edilmek istenilmiştir. • 

Eskiden muhtelif vergi kânunlarımızda dağınık bir halde bulunan çeşitli müeyyideler, vergi 
zamları ve diğer cezai mahiyetteki hükümler, bu kanunda bir araya getirilmiş ve vergi kanun
larına aykırı hareketler, ilmî esaslara istinat ettirilmek ve üç kısma ayrılmak suretiyle' kaçak
çılık, kusur ve usulsüzlük tasnifine tâbi tutulmuştur» Bugüne kadar geçen tatbikat, mevcut ce
za hükümlerinde mütenevvi boşlukların müşahedesine imkân verdikten başka bilhassa Hazine 
hukukunu teminat altına alacak hükümlerin eksikliğini açıkça meydana koymuştur. 

Mevcut ceza hükümlerinden bâzıları ve hassaten) hileli kaçakçılıklar için vaz'edilmiş olan 3 
kat malî ceza, vergi kaçakçısını korkutacak ve âmrjıeye karşı böyle bir suç işlemekten alıko
yacak yeterlikte bulunmamaktadır. 

Mevcut müeyyide hükümlerindeki bu yetersizlik sadece cezanın kifayetsizliğinden değil fakat 
cezayı müstelzim kaçakçılık fiilinin, tatbikatta bir I araya gelmesi hemen hemen imkânsız bir 
takım şartların tekevvününe de vabeste kılınmış olmajsmdandır. (Madde 324). 

Ezcümle : 
A) 2600 liralık bir matrahı sene içindeki dört Muamelede gizliyen bir mükellef kaçakçı 

sayıldığı halde tek bir muamele ile 100.000 liralık mjatrahı kaçıran mükellef - kaçağa taallûk 
eden muamele 3 defadan fazla olmadığı için - kaçakçıjsayılmamaktadır. 

B) Keza matraha müessir çeşitli muameleleri kalı t lara intikal ettirmiyerek vergi kaçırma, 
tatbikatta pek . mütaammim bir kaçakçılık şekli olduğu halde fıkrai kanuniye kayıtlara intikal 
etmiyen muameleri sadece bâzı nevi hasılatın muayyen meblâğlar fevkindeki kısımlarına has
retmekle kaçakçılık hâdiselerinden pek çoğunun kavranmasına engel olmaktadır. 

C) Keza bugünkü metinde 8 fıkra halinde tâyin jvre tavsif edilmiş olan kaçakçılıkların bâzı 
vergilerde yapılan kaçakçılıkları kavrıyamadığı da bi} hakikattir. Meselâ, Veraset ve İntikal Ver
gisinde, vergiye tâbi olması gereken emval ve kıymetlenin Maliyeden gizlenmesi ve hattâ verilen 
beyannamelerde noksan ve yalan bildirimler yapılmasa suretiyle ortaya çıkan kaçakçılık mevzu 
lan, madde fıkralarındaki şekil ve şartlardan her hangi birisine tevafuk etmediğinden hafif cezalı 
bir usulsüzlük veya kusur mahiyetinde kalmaktadır. 

D) Mevcut metinde kaçakçılık arasında sayılan d|ğer ahval ile daha ziyade hileli hareketlere 
tevessül suretiyle vergi kaçırılması halleri kavranmak istenmiş ise de çift defter tutmak, sahte vesi
kalar kullanmak gibi pek ağır tertiplere baş vurularak Sapılmış olan bu mevsuf hareketlerin kaçak
çılık vasfını ihraz etmesi ayrıca mânevi bir unsur olaıj vergi kaçırmak kasdınm da mevcudiyetine 
bağlı tutulmuştur. 

Hile ve tertiplerle Maliyeyi aldatarak vergiyi kaçıtan bu mükellefin redaeti ve kötü niyeti şüp
he ve tereddüde mahal bırakmıyacak bir vuzuhla meydanda iken bu hareketin- kaçakçılık sayılabil-
mesi kasıt unsurunun da tesbitine vabeste kalmaktadır. O kasıt unsuru ki sübjektif mahiyeti itiba
riyle hemen ekseriya fiili işliyenin indiyetinde kalmaktadır. Bu haller, suça, kaçakçılık vasfının iza
fesini ve fiilin lâyık olduğu şekilde cezalandırılmasın^ engellemektedir. 

( S . Sayısı : 232 ) 
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3. Gelir Vergisi sistemini tatbik eden yabancı memleketlerde câri müeyyideler ve müelliflerin 

bu husustaki mütalâaları: 
Vergi Usul Kanunumuzun mevcut müeyyidelerini muasır vergi hukukunun icaplarına göre sis

temlerini kurmuş olan medeni memleketler tatbikatiyle mukayese edersek onların âmmeye karşı 
işlenmiş bir suç mahiyetinde telâkki ettikleri ve dolayısiyle pek ağır cezalara ve bu meyanda ha
pis cezasına çarptırmakta tereddüt etmedikleri m^vsuf vergi suçlarının bizde hâlâ mahiyet ve vaha-
metleriyle mütenasip âmme suçları kategorisine ithal edilemediklerini görürüz. 

Halbuki, hileye baş vurmak suretiyle vergi kaçıran veya vergiden kaçınanların, yalnız Hazine 
yi değil aynı zamanda vergisini iyi niyetle ve doğru olarak ödiyen namuslu vatandaşları da zarara 
soktuğu ve gayrimeşru bir rekabet karşısında kendilerini müdafaa etmek zorunda kalan mükellef
leri de doğru yo1 dan ayırarak vergilerini gizlemek imkânını aramaya sevk ve icbar eylediği bir 
hakikattir. O halde dürüst vatandaşları korumak, , suçların vukuunu önliyecek tedbîreri alarak ce
miyet ahlâkında rahneler açılıp büyümesine mâni olmak ve bir Devlet nizamı demek olan vergi 
nizamını bozmaktan çekinmeyenleri ibreti müessire teşkil edecek şekilde terhip eylemek zarureti 
aşikârdr. 

Bu hususta Gaston Jez şöyle demektedir: 
«Vergi kaçakçılığı yalnız Hazineye büyük ölçüde gelir gaybettirmekle kalmaz, aynı zamanda 

namuslu veya daha az açıkgöz olan mükelleflere, âmme masrafları yükünün çok ağır bir şekilde 
tahmil edilmesine müncer olur. Bu sebepten vergi kaçakçılıklarının cezalandırılmasında çok sert 
ve merhametsizce hareket etmeli, gayet ağır müeyyideler vaz'edilmelidir,». 

Alman mülliflerinden ve eski devlet adamlarından P. Reinhart bu mevzuda şu mütalâada bu
lunmaktadır: 

«Kötü niyetle Devletten vergilerini gizliyen veya kaçıran kimseler, şahsi ve hususi 
menfaatleri uğruna, Devlet ve millî birlik aleyhine ağır bir suç işlemiş olurlar. Bilerek vergi giz
lenmesi devet ve millet parasının çalınması demektir. Vergisini kaçıran bir kimse, hırsızlığın ve 
dolandırıcılığın en ağır şeklini irtikâp etmiş olur. Böyle bir mükellef, devleti olduğu kadar na
muslu vatandaşlarını da dolandırmış our,». 

Yabancı memleketlerin bu sebep ve prensiplerden mülhem vergi sistemlerine bakıldığı za
man, hile ve desise kullanmak suretiyle vergi kaçıranlar hakkında ziyaa uğrıyan vergi ile 
mütenasip vergi zam veya cezaları uygulandıktan maada ayrıca hapis ve âmme para cezaarma 
da hükmolunduğu görülür. 

Bu cümleden olmak üzere, hileli kaçakçılık hallerinde Birleşik Amerika Devletlerinde malî zam 
cezalarına ilâveten1 ve hükmen 10 000 dolara kadar para cezası ve suçun nev'ine göre 5 sene
ye kadar hapis cezası tatbik edilmektedir. (1946 tarihli Amerikan Gelir Vergisi Kanunu mad
de—145). 

îngitere'de, hilafı hakikat beyanda bulunan mükellefler 6 aya kadar hapis cezasına ve ağır 
işçiliğe mahkûm olunmaktadır. (1948 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madd — 227). Yine înkiltere'de 
hilafı hakikat beyan, yalan yere yemin mahiyetinde telâkki edilmekte ve bu suç 2 yıla kadar hapis 
cezası i!e cezalandırılmaktadır. (1911 tarihli yalan yere yemin kanunu). 

Belçikada, vergisini kaçırmak maksadiyle beyanname vermiyen veyahut vergide düşüklük 
temini için doğru veya tamam olmıyan beyanname hazırlıyan kimselere 8 günden 1 seneye ka
dar hapis ve 100 franktan 100 000 franga kadar para cezası hükmedilmektedir. (Belçika Gelir 
Vergisi Kanunu madde - 77), 

Almanya'da, vergi kaçırmak maksadiyle beyanname vermemek, yanlış beyanda bulunmak, 
vergilendirme ile ilgili diğer mecburiyetlere, bu meyanda istenilen bilgiyi vermek mecburiyet
lerine riayetsizlik hallerinde ve buna benzer sair kanunsuz hareketlerde âzami haddi gayri mah
dut olmak üzere para cezası ve ayrıca 2 seneye kadar hapis cezası tatbik olunmaktadır. (Al
man Vergi Usul Kanunu Madde - 396). ' ' •• 

Yine Almanya'da bu cezalarla birlikte medeni haklardan iskat, âmme hizmetlerinde istih
dam edilmemek, ticaretten memnuiyet, ceza siciline kayıt, yabancıları memleketten ihraç et-

( & Sayısı? Î 232) 
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mek, mahkûmiyet karârlarının gazetelerle, ilânı (Aj'fiehage) gibi fer'î cezalara da hükmolunur. 

Fransa'da da vergi suçları hakkında misil zamları, hapis cezası ve Affichage tatbik olunmak
tadır. Bu cezalar 1948 yılında ağırlaştırılmış 600 Ö0Q franga kadar para cezası ve 2 seneye ka
dar da hapis cezası ve ayrıca gazetelerle ilân tatbik edilmeye başlanmıştır. Bu suçların teker
rürü halinde hapis cezası 5 seneye para cezası da 12 jmilyon franga kadar artırılmaktadır. 

isviçre'nin bâzı kantonlarında ağır vergi sugları 
federal bir vergi olan harb kazançları vergisinde <fe 100 000 franga kadar 
senece kadar hapis cezası kabul olunmuştur. 

II - Bu tasarı ile teklif olunan müeyyideler : 
1. Teklif olunan yetti müeyyideler ve mevcut mlieyyidelerde 

diller : 
Yukarda izah olunan sebepler dolayısiyle, bütün medenî memleketlerde olduğu gibi memle

ketimizde de hileye dayanan mevsuf kaçakçılık suçlarını irtikâp edenlerin, hürriyeti tahdit 
edici rcezalar ile tecziye edilmeleri, yeni vergi sistemimizin selâmet ve emniyeti bakımından 
zaruri bulunmaktadır. I 

Bu itibarla hazırlanan kanun tasarısı ile aşağıdaşi fıkralarda mucip sebepleriyle birlikte izah 
olunacağı veçhile; J 

1. Vergi hilelerine baş vurulmaksızm yapılan vergi kaçakçılıkları için kaçırılan vergi miktariyle 
mütenasip olmak üzere yalnız kat cezası mahiyetimde lüfsilî cezalar, 

2. Vergi hilelerine müracaat suretiyle vergiyi zıyaai uğrattıkları sabit olanlar hakkında hapis cc-
zasiyle birlikte, zıyaa uğrıyan vergi miktariyle mütenasip olmak üzere zam veya kat cezası mahiyetin
de malî cezalar, 

3. Vergilendirme dönemi sona ermemiş bulunması' hasebiyle vergi ziyamın vuku bulduğu tâyin 
ve tesbit edilememekle beraber vergi hilesi.yaptfgY'siaibit Olanlar hakkında daha hafif olmak üzere 
yalnız hapis cezası tatbik edilmesi ve hürriyeti tahdit ddici cezaların adlî mahkemelerce hükmolun-
ması esası vaz'olunmaktadır. 

A) Kaçakçılık : j 
a) Teklif olunan muaddel metin ile kaçakçılık hljikmü, muhtelif vergi kanunlarına göre işlene

bilecek kaçakçılık hallerini kasıtlı veya hileli = hareketlenin meydana getirdiği çeşitli vergi ziyalarını 
bu mefhum içinde topluca kavranacak bir hale ifrağ okunmaktadır. 

b) Kaçakçılık suçunun unsurları meyanında vergji kaçırma kasdının <la mevcudiyeti prensip 
olarak muhafaza edilmekle beraber objektif emare've tezahürlerine göre vergi kaçırma idaresi ile 
müterafik olmadan işlenemiyecek mahiyet arzeden vergji zıyaı halleri tadat edimiş ve bunlar kanun 
nazarında başka şart aranmaksızın kaçakçılık adâfedilmı iştir. 

c) Bu hallerin müeyyidesi, malî vergi cezası olarak ziyaa uğratılan verginin üç katıdır ve malî 
kaza mercilerinin ve en son derecede Danıştâyin tötfcik Me kferariyle kesihleşir. 

B) Vergi hileleri : . 
1. Vergi ziyama sebebiyet veren vergi hileleri : 
a) Verginin zıyaa uğartılması, teklif edilen maddısde sayılan şekillerde hileye, sahtekârlığa alda

tıcı vasıtalara müracaatla vukua getirildiği takdirde, zifaa uğrıyan kısım için kaçakçılık maddesinde 
tesbit edilen mâlî ceza uygulanmakla beraber bir1'âmme! hâkkanın ihlal'veya iptali sadedinde âmmeye 
karşı girişilen bu hareketler-bir seneden üç seneye kadajr hapis cezası tehdidi ile de müeyyidelendiril-
miştir. Hapis cezasına hükmetmek salâhiyeti adlî mahkemelere aittir. 

ib) Hürriyeti tahdit edici cezayı müsteîzim vergi ̂ hileleri, vergi ziyamı da intaç ettiği cihetle 
mutlaka malî cezaları müstelzim kaçakçılık vöya-kusur1 nladdelefihinşümurüne de dâhil olmakta ise 
de kaçakçılık maddesinde zikredilen bütün kâ^alrç'ıîık İ.aHeri mutlaka hapis tehdidi altındaki vergi 
hileleri maddesinin tatbik sahasırm dâhil debidir. »Bar].lartn içinden ancak vergi hılesiyle birlikte 
yapılmış kaçakçılıklar aynı zamanda bu iki maddenin yümuiüne girer. 

c) Vergi hileleriyle 'zıyaa ı ^ e b ^ 
fer'î ceza olarak fau mahkûmiyetin gazetelerle ilânına'da (affichage) yüıc aynı mahkemece bükme

d i Sa}W:: 28$) 
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dilir. Bilhassa Fransa ve Almanya'da mevcut bu fer'î ceza, cezanın ibreti müessire teşkil etmesi 
kaidesinin bir icabıdır ve vergi suçlarını önleyicitedbirlerin başında mülâhaza edilmektedir. 

2. Vergi zıyaı hadis olmadan tasaddi edilen vergi MLeleri : 
a) Vergi Ziyaı Usul Kanunundaki tarife göre ancak vergilendirme dönemleri geçtikten sonra 

ya verginin tahakkukuna mâni olmak ve yahut da hiç tahakkuk ettirmemek suretlerinde tecelli et
mektedir. Bu itibarla henüz vergi tarh zamanı gelmeden evvel yapılmış hileler tesbit edildiği tak
dirde bunların yukarki (1) numaralı kısımdaki vergi hilelerine ithalen cezalandırılmaları müm
kün bulunmamaktadır. Alınmak istenen tedbirlerde cezaların önleyicilik vasfını haiz olması ön plân
da tutulduğundan vergi zıyaı hadis olmadan evvel ve vergiyi kaçırmak veya zıyaa uğratmak gayesi 
güdülmek suretiyle tasaddi edilen veya taallûk ettikleri verginin kaçırılmasına. zemin teşkil edecek 
mahiyet arzeden, vergi hilelerinin tesbitlerini mütaakıp cezalandırılmaları gerekli bulunmaktadır. 

b) Bu nevi hilelerin müeyyidesi müncer olacakları vergi zıyaı hâdisesi ile irtibatlandırıkaaksı-
zm uygulanmak fakat zıyaa sebebiyet vermiş hilelerden daha hafif oknak üzere üç aydan bir seneye 
kada* hapisten ibarettir ve adlî mahkemelerce hükmolunur. 

3. Hürriyeti tahdit edici veya malî cezalar tatbikatında malî ve adlî kaza mercilerinin salâ
hiyetleri : 

Vergi suçlarına hapis cezasının tatbiki esası kabul olununca, bu cezaya hangi merciin hükmede
ceği mevzuu ortaya çıkmaktadır. 

Malûm olduğu üzere, malî kaza -sistemimizde vergi ve vergi cezalarından doğan ihtilâflara Ver
gi İtiraz ve Temyiz komisyonları ile nihai, merci olarak Danıştay bakar. Vergi ceza hukukumuza 
hürriyeti selbedici ceza ithal edilince; bu bakımdan merci olarak adlî mahkemeyi (ceza mahkeme
sini) kabul etmek zaruridir. Ancak mükellefiyet vo vergi matrahı ile ilgili hususların adlî mah
kemelerin meşgul olmadıkları ayrı ve çok geniş bir ihtisas işi olması hasebiyle malî kaza merci
lerince tetkik ve karara bağlanması da aynı derecede elzemdir. Bu bakımdan vergi hukukumuza 
hürriyeti tahdit edici eezalar ithal ve bu hususta karar verme yetkisinin adlî mahkemelere ait bu
lunduğu kabul ve teslim olunur iken vergi ihtilâflarını kurulmuş vergi.nizamını ihlâl etmeden 
ve süratle hallederek Devlet varidatını vaktinde tahsil edilmesi zaruretini de göz önünde bulun
durmak icabetmektedir. 

Bu bakımdan yabancı memleketler tatbikatında üç muhtelif sistemin mevcut olduğu görülmek
tedir : • 

1. Halen İngiltere'de olduğu gibi kaza vahdeti caridir. Bu takdirde bittabi ihtilâf bahis mev
zun olamaz. 

2. Almanya'da olduğu gibi vergi mahkemeleri ve yüksek maliye divanı ile birlikte müstakil 
bir ma'î kaza mekanizması mevcut bulunmaktadır. Bu sistemde hapis cezasını müstelzim hâdiseler 
•filhakika ceza mahkemesine intikal ettirilmekte fakat bu mahkemeler Yüksek Maliye Divanının 
vereceği kararı beklemekte ve bunun kararı ile mukayyet bulunmaktadır. Ceza Hâkiminin salâ
hiyeti ise sadece-hapis cezası ve buna bağlı fer'i cezalara inhisar etmektedir. Buna Alman vergi 
usulünde mahkemelerin bağlılığı denilmektedir. 

3. Fransa'da olduğu gibi hapis cezasını müstelzim vakalar bidayeten ceza mahkemesine tevdi 
edili?. 

Bizde malî ihtilâflar mevzuunda kaza vahdeti cari olmadığı cihetle hâdiseleri mükellefiyet ve 
matrah bakımlarından ceza mahkemesinin mutlak salâhiyetine bırakmak bittabi mümkün değildir. 
Diğer taraftan aynı sebeple hâkimin karar serbestliğini takyit eder mahiyette olan Alman siste
mine gidilmesine de imkân yoktur. Bu bakımdan mümkün olduğu kadar memleketimizin hususi
yetlerine uygun olacak bir usulün tesbit edilmesinde zaruret görülmüş va Borçlar Kanununun 
53 ncü maddesinden de mülhem olarak yeni bir esas teklif olunmuştur. Bu esasa-göre hapis ce
zası, verginin zıyaa uğratılmasmda çift defter kullanmak, sahte vesika kullanmak, vesikaları tah
rif etmek gibi fiillere tasaddi edildiği takdirde uygulanacak ve ceza mahkemelerinden sâdır ola
cak kararlar malî vergi cezalarını uygulıyacak makam ve mercilerin kararlarına müessir olmı-
yacağı gibi bu makam ve mercilerce ittihaz edilecek kararlar da ceza yargıcını bağlamıyacaktıv. 

{S: Sayıs ı : 232) 
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diğer bâzı tâdiller 

alım ve satımı hakkında fatura vermek ve 

3. Yeni müeyyideler vaz'ı münasebetiyle yapılan; 
A) Fatura cezası: 
Vergi Usul Kanununun 221 nci maddesi ile emtia 

almak mecburiyeti vaz'edilmiştir. Fatura verilmemişi veya alınmaması vergi tatbikatı bakımın
dan normal olarak vergi ziyamı mucip olan hareketlerdendir. Bu itibarla Usul Kanununa 
fatura alınıp verilmemesi hususunda ayrıca usulsüzlük 
bağlı olan umumi hükümler, yani kaçakçılık ve kusul* fiilleri ve cezaları içinde mütalâa edil
miştir. Bu sebepten dolayı meselâ, Gelir Vergisi tatbikatında; vergi ziyaı ancak takvim yılı 
sonunda belli olacağı için, senesi içinde tesadüf ve tesbit edilen faturasız muameleler hakkında 
bir şey yapılamamakta, sene sonunda verilecek beyaı 
katın neticesinin beklenilmesi icabetmektedir. 

Mücerret vergi hukuku bakımıdan sene sonunu beklemek doğru olmakla beraber, fiillyatt'i 
bu hal birçok mükellefleri lâubaliliğe sevketmekte ve umumi fatura nizamını bozacak bir şümul 
ve ehemmiyet almaktadır. îşte bu sebepten dolayı, vergi z'yama bağlı kaçakçılık ve kusur halleri 
dışında faturalar hakkında da bir usulsüzlük cezasının ihdası zaruri bulunmuş ve bunun için 
Usul Kanununa bir hüküm ilâvesi (tasarı M. 9) tekli:! edilmiştir. 

B) Re'sen takdir cezası: 
Ee'sen tarh muamelesine gelince; bu muamel-'i, Vergi Usul Kanununa göre maddi delillere daya

nılarak tesbitine imkân bulunmayan hallerd-3 (defter tutulmamış olması veya ibraz edilmemesi 
gibi) Takdir komisyonları tarafından takdir edilecek matrah veya matrah kısmı üzerinden 
vergi tarh edilmesini ifade eder. 

Biz'm yeni vergi usulümüzde, re'sen tarh mua meleid. takdir komisyonlarına bırakılmış, bu ko
misyonlarda ise yine demokratik bir düşünce ile ekseriyet halk mümessillerine verilmiştir. 

Re'sen tarh müessesesini bu suretle ^nizamlı yan vergi usulü kanunumuzda re'sen tarhı icabet-
tiren fiiller için, vergi zıyaı dışında gerçi bir usulsüzlük cezası derpiş edilmiştir. Ancak bu 
maktu ceza çok cüz'i olduğu için kötü niyetli mükelleflerin defter ve vesikalarını ibraz etmemek 
suretiyle hakiki durumlarını gizlemelerini önliyecek mahiyette değildir. Bu halin ilerde genişliye-
rek vergi tatbikatını tehlikeye düşürmesi varittir Bu sebepten dolayı re'sen tarh muameleleri için 
maktu usulsüzlük cezasını şiddetlendirmeyi, bunun i<şin de bu gibi hallerde tarh edilecek usulsüz
lük cezasının iki misli olarak uygulanmasını derpiş ^den bir fıkra (333) ncü maddeye eklenmiş 
bulunmaktadır. 

C) Usulsüzlüğün tarifi: 
Vergi cezalarının tadili münasebetiyle, Usul Kanununda da şekle mütaallik küçük bir değişik

lik dahi yapılması lüzumlu bulunmaktadır., Mezkûr kanunda usulsüzlük «Vergi ziyama sebebiyet 
verilmeksizin vergi kanunlarına aykırı harekette bulunulmasıdır.» tarzında tarif edilmiştir. Bu 
tarifteki «Vergi ziyama sebebiyet verilmeksizin» ibaresi tatbikatta bâzı iltibaslara yol açmaktadır. 
Çünkü usulsüzlük vergi zıyaı olan hallerde de vâki oi.abilen ve cezalandırılması icabeden bir fiil
dir. Yalnız, usulsüzlüğün vergi ziyama bağlı kaçakçılık veya kusurla içtimai hallerinde cezalardan 
en ağırı ile iktifa olunması lâzımgelir ki bunu da Ust.1 Kanununun 317 nci maddesi temin etmek
tedir. Fakat bu maddenin işliyebilmesi için usulsüzlümü tarifeden maddedeki «Vergi ziyama sebe
biyet verilmeksizin» ibaresinin maddeden çıkarılması ve tarifin daha vazıh bir şekilde' yapılması 
lâzımgelmektedir. Hazırlanan tadil tasarısında bu dal nazarı itibara alınmış ve usulsüzlüğün tatbi
katta iltibaslara mahal vermiyecek surette yeni bir tarifi yapılmıştır. (Madde 332) 

D) Mevcut pişmanlık hükmünün yeni ceza ahkâmıma tesiri: 
Vergi sistemimizde müsamahaya geniş ölçüde yer verilmiştir. Vergi Usul Kanununda cezaya 

hattâ bâzı hallerde vergiyi dahi kaldıran mücbir sebeplere mütaallik hükümler mevcuttur. Yanıl
ma ve pişmanlık müesseselerini tesis eden hükümler de bu meyandadır. 

Filhakika işledikleri fiilin mahyetini müdrik olmaksızın ve kötü niyetle hareket etmiyerek ver
gi ziyama sebebiyet vermiş olan mükellefler bulunabi'İr. 

( S . Sayısı : 5532) 
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Yanlış bir kanaat veya telkinin mahsulü olan bu kabîl hareketleri kasden ika edilen ve kaçak

çılık vasfını taşıyan vergi suçlarından ayırmak ve dolayısiyle kanunun bahşettiği müsamaha 
maddelerinden faydalandırmak lâzımdır. Mevcut yanılma müessesesi bu kabîl mükellefleri sıya-
net eden bir hüküm olarak kanunda yer almış iken ayrıca vaz'edilmiş olan pişmanlık hükmü en 
vahim vergi kaçırma hallerini dahi bu müsamahanın hududu içine almıştır. 

Bütün kanuni anasırı mükellefin iradi hareketleriyle tekevvün eden ağır vergi zıyaı hare
ketlerinin bir pişmanlık hükmünün tavassutiyle cezasız kalabileceğini bilen mükellef, tertiba
tını da ona göre almakta tereddüt etmez. Bilfarz kendi civarında Maliyenin bir inceleme faaliye
tine başladığını sezince derhal bir pişmanlık arzuhali vermekle kendisini kanunun tedibinden 
kurtarmaktadır. 

Vergi kaçırılmasını kolayca göze alınabilen hareketler olmaktan çıkarmayı, Devleti aldatan
lara müsamahasız davranmayı ve bilhassa müessir ceza tehditleriyle vergi ziyamı intaç edecek 
kötü hareketleri vukuundan evvel önlemeyi hedef tutan bu tasarı ahkâmının lâyıkiyle işliyebil-
mesi Usul Kanununda yer almış bulunan bu pişmanlık maddesinin ilgasına sıkı sıkıya bağlıdır. 

Bu tasarı ile tesis edilmek istenilen ceza nizamı yanında, o nizamı hiçe indirecek usul ve şe
raitin idamesi caiz görülemez, dürüst mükelleflerle suiniyet sahibi kaçakçılar cezasız kalmak 
mevzuunda aynı hizada tutulamaz. 

Ancak pişmanlık hükümlerinin ilga edildiği hususuna mükelleflerin ıttıla hâsıl etmelerine ve 
mükellefiyete mütaallik hattı hareketlerini buna göre tanzim etmelerine imkân sağlamak üzere 
mezkûr maddenin derhal yürürlükten kaldırılması cihetine gidilmiyerek, bu tasarının yürürlüğe 
gireceği tarihten itibaren iki ay sonraya bırakılması muvafık görülmüştür. 

E) Ceza tatbikatı ile ilgili müteferrik tadil w ilâveler: 
Esasları yukarda belirtildiği veçhile Vergi Usul Kanununda yapılması teklif edilen deği

şiklik ve ilâveler haricinde, gerek yeni tasarlanan hükümlerin uygulanmasiyle ilgili bulunan 
ve gerekse eski metinde göze çarpan boşluk ve aksaklıkların, tatbikatçıları tereddüde ve yan
lışlıklara sevkeden sair mühim hususların da İkmal, ıslah ve tavzihi hususları nazara alınmıştır. 

Bu hususlara taallûk eden müteferrik tadil ve ilâveler, tasarının maddelere ait gerekçeler kıs
mında izah olunmaktadır. 

B. - Maddelere ait gerekçe 
Hazırlanmış olan tasarının 1 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 314, 318, 324, 325, 332, 

333, 346, 351 inci maddeleri değiştirilmiş olup bu değişikliğin yapılmasını gerektiren sebepler taal
lûk ettikleri maddeler itibariyle aşağıda izah edilmiştir: 

Tüzel kişlerin sorumluluğu: 
Madde 314. — Bu maddenin evvelki şekline'göre, tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanu

nuna aykırı hareketlerin cezasının tüzel kişiler adına kesilmesi icap etmekte idi. Halbuki bu tasarı 
ile vergi hileleri için hapis cezası da kabul edilmiş olduğundan tüzel kişiler adına kesilecek cezanın 
(Vergi cezaları) olduğunun tasrihi zaruri görülmüş ve bu sebeple birinci fıkra değiştirilmiştir. 

Bundan başka Vergi Usul Kanununun 10 ncu maddesinde tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin 
kasıt veya ihmallerinden dolayı vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle 
mükellefin varlığından tamamen veya kısmen alınamıyan vergi alacaklarının kanuni temsi!çilerden 
alınabileceği hakkında bir hüküm mevcut olduğu halde aynı sebeplerle alınamıyan vergi cezaları
nın kanauni temsilcilerinden alınacağı hakkında ceza hükümleri arasında bir hüküm bulunmadığın
dan vergi alacağının olduğu gibi vergi cezalarının da kanuni temsilcilerinden alınabilmesi için mez
kûr maddedeki hükme mütenazır bir hüküm tesisi uygun görülmüş ve bu mülâlıaza ile bu maddeye 
ikinci bir fıkra eklenmiştir. 

Fasıl ayrılığı: 
Madde 318. — Bu maddenin eski şekline göre, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla 

usulsüz1 ük yapıldığı takdirde bunların hepsi için tek bir ceza kesilmekte ve bu eczaya usulsüzlükle-
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rin birden fazlasının her biri için cezanın dörtte biri 
Kanan/un 333 - 337 nci maddeleri hükümlerine göre 

Muamele, istihlâk, Nakliyat, Bina ve Arazi vergileri 
vergileriyle Damga Resmi için özel usulsüzlükler namiy 
Maktu olan usulsüzlük cezaları, aynı nevi suç için aynı 
içinde birden fasla işlenen usulsüzlük suçlarında yukarı 
nispî olarak tâyin edilen vergilerle ilgili usulsüzlük 
ceza miktarı daima değişebileceğinden birden fazla «tuetara 
ceza miktarınnı esas alınacağı ve dörtte bir nispetindş 
te birini teşkil edeceğinin tâyini mümkün olamamakta 
nispetimde Ge&aüın eklenmesi yolundaki hükmün aneak 
su&lük eeaalaîma tatbiki zaruri (görülmüş ve madde-metni 

2. Bundan başka aynı takvim yılı içinde birden 
suçlarının birden fazlası için yapılacak dörtte bir nispetindeki 
dar olursa olsun o nevi suç için kanunda tâyin edilen 
si ûcabetmekte idi.. Bu hüküm esas itibariyle yerinde 
önemi aşikâr olan ve usulsüzlük cezasının tatbikini istilzalm 
süresinin sonundan başhyarak 15 gün içinde verilmesi) 
tâbi olan Muamele, İstihlâk, Nakliyat-vergileriyle Gıelir 
allik muhtasar beyannamelerin vaktinde verilmemek stıre 
ması mümkün olduğundan dört defadan fazla yapılaeai: 
mükellefleri bu mevzudaki ödevlerini ihmiale se İ̂EedeeeğLnden 
den istisna iedilmsesi lüzumlu telâkki edilmiş ve madde mjetoinde 

3i Bu maddenin tatbiki bakımından (aynı neviden 
yin ve tarif edilmesine ihtiyaç görülmüş ve bu sebeple 
ayrı bir fekra ilâve edilmiştir. 

Kaçakçılığın tarifi : 
Madde 324. — Usul Kanununun 324 ncü maddesinde 

vergiyi kaçırmak kasdı ile madde metninde 8 fıkra halinde 
suretiyle vergi ziyama sebebiyet vermesi şeklinde tarif 

Bu tasarı ile Usul Kanununun hükümleri üzerinde 
miş ve evvelce kaçakçılık sayılan fiilleri yine kaççakçıll|k 
konusunda mükellefleri, vergilendirme ile ilgili: ödevle: cini 
sa vergi matrahını azaltacak yanlış veya noksan bir beyand 
edeceği muhakkak bulunan bir tarif yapılmıştır. 

Değiştirilen -maddenin birinci, bendine.. göre, .kaçakçılık 
kasden vergi »ziyama sebebiyet verilmesidir 
kanunun 322 nci'inaddesıi hükmüne uygun şekilde.bir 
mükellef veya sorumlunun kasdî bir hareketinin mevcut 
ziyete* göre meselâ, beyan esasına dayanan vergilerde 
verginin ziyamı ifade ederse de bu beyannamenin süresinde 
anlaşılmadıkça kaçakçılık cezası ruygulanmıyaeaktır 

Ancak madde metninde 4 fıkrada tadat ve-tesit edilen 
yetii mükellef veya sorumlunun-daha ziyade kastîharekejti 
gi ziyamı mucip hallerde ayrıca kasıt aranmasına mahal 
bendi bu maksatla yazılmıştır. 

Diğer taraftan Gelir Vergisi tatbikatında önemli biıf 
mükelleflere uygulanan en az geçim indiriminden, kötü 
dalânmak kasdiyle şahsi, medeni hallerini veya aile 
lar tanzim ve temin etmelerini önliyeeek şekilde- cezai bir 
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eklenmekte idi. 
usulsüzlük cezaları Gelir, Kurumlar, Esnaf, 
için maktu, Veraset ve İntikal, Hayvanlar 
e sispî olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 
miktarda kesileceğine göre bir takvim yılı 

dafci hükmün tatbiki mümkün ise de cezaları, 
saçlarında, suç nevi aynı olmasına rağmen 

ait cezanın kesilmesinde hangi fiile ait 
yapılacak eklemelerin hangi cezanın dört-

idi. Bu sebeple bu maddedeki dörtte bir 
333 ncü madde ile kabul edilen maktu usul-

huna göre tadil edilmiştir. 
olarak aynı neviden işlenen usulsüzlük 

eklemeler tutarının suç sayısı ne ka-
issulsüzlük cezasının bir katının geçirilmeme-
J olmakla beraber vergilendirme konusunda 

eden (beyannamelerin verilmemesi veya 
şeklindeki suçların, bilhassa aylık beyana 
ve Kurumlar vergilerinde ücretlere müta-

tiyle aynı sene içinde birçok defa yapıl-
okn bu nevi suçların cezasız bırakılması 

yalaız bu iki nevi suçun bu hüküm-
buna göre değişiklik yapılmıştır. 

usulsüzlüğün) ne olacağının açık olarak tâ-
pıaddeye aynı nevi usulsüzlüğü tarif eden 

kaçakçılık, mükellefin veya sorumlunun 
tadat ve tâyin edilen fiilleri işlemek 

bdilmiştir. 
Sapılan tadilât arasında bu tarif değdştirü-

olarak içine alan ve fakat vergilendirme 
z-amanmda yerine getirmeye ve bilhas-
a bulunmaya daha fazla sevk ve icbar 

mükellef veya sorumlu tarafından 
Binaenaleyh, kaçakçılık cezasının uygulanması için 

vergi ziyamın vukubulması ve bir de ziyada 
olduğunun anlaşılması lâzımdır. . Bu va-

m|ükellefin süresi içinde beyanname vermemesi, 
verilmemesinin kasde müstenit olduğu 

-ve esasen mahiyetleri itibariyle kötü ni
ne ticesinde meydana gelebilecek olan ver-

ye -sebep, görülmemiş ve maddenin, ikinci 

konu teşkil eden ve bu vergiye tâbi bütün 
niyetle hareket eden bâzı mükelleflerin fay-

du?umlannı yanlış göstermek suretiyle vesika-
hüküm mevcut bulunmamış olduğundan 
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Usul Kanununda yapılan bu tadilât vesilesiyle bu gibi haller için de cezai hükümler konulması uy
gun görülmüş ve 4 ncü fıkra bu sebeple madde metnine alınmıştır, 

Kaçakçılıkta ceza : 
Madde 325. — Bu maddenin evvelki şekline göre, kaçakçılık suçları için tâyin edilmiş olan asgari 

ceza, yalnız ticari ve meslekî işler dolayısiyle tarh edilmesi gereken vergiler için tatbik edilmekte ve 
bu işler haricinde kalan meselâ, gayrimenkul sermaye iradına taallûk eden vergilerle ilgili' kaçakçı
lık hallerinde bu hüküm tatbik edilmemekte idî. Bilhassa Gelir Vergisi mevzuunda çeşitli gelir un
surları ve bunlarla ilgili mükellefiyet dolayısiyle istisnai hüküm tatbiki uygun görülmemiş ve yalnız 
Veraset Vergisiyle, Hayvanlar Vergisinin ekseriyet itibariyle miktar bakımından cüziyetleri nazara 
alınarak bu iki vergi hariç olmak üzere diğer vergilerle ilgili kaçakçılık cezalarında asgari ceza esası
nın tatbiki cihetine gidilmiştir. 

Bundan başka evvelki metne göre asgari ceza miktarlarının tâyini bakımından yapılan tasnifte 
de, serbest meslek erbabı (Kazançları götürü olarak tesbit edilenler hariç), birinci sınıf tüccarlar 
arasına ithal edilmek suretiyle bir değişiklik yapılmış ve esas itibariyle birinci sınıf tüccarlar arasın
da sayılması icap edip Usul Kanunundaki bâzı hükümlerden faydalanmak suretiyle işletme esasına 
göre defter tutmasına müsaade edilen kurumların da yine birinci smıf tüccarlar gibi muameleye tâ
bi tutulacağı madde metninde tavzih olunmuştur. 

Usulsüzlüğün tarifi : 
Madde 332. — Bu maddenin tadilini gerektiren sebepler umumi gerekçe kısmında izah 

edildiğinden burada bu izahatın tekrarına lüzum görülmemiştir. 
Usulsüzlük cezaları : 
Madde 333. — Bu maddede yapılan değişiklikler şunlardır : 
1. Re'sen takdiri gerektiren usulsüzlüklerde uygulanacak ceza : 

-Vergi Usul Kanununun 30 ncu maddesi mucibince vergi beyanının sürenin bitmesinden bağlıya
rak 15 gün geçtiği halde, yapılmamış olması veya bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin 
hepsinin veya bir kısmının tutulmamış veya ibraz edilmemiş olması Re'sen takdiri mucip olan 
hallerdendir. 

Mezkûr maddede bahsedilen haller, aynı zamanda 333 ncü madde mucibince usulsüzlük ce
zasının tatbikini gerektirmektedir. 

Bâzı mükellefler beyannamelerini süresinde verdikleri halde hakiki gelirlerini veya muame
lelerini göstermemek ve tevsik edilmemiş indî bir takdire istinat edecek tarhiyatın kaza mercile
rince terkin edileceğini mülâhaza ederek bilhassa noksan vergi vermek maksadiyle defterlerini 
ibrazdan imtina etmekte ve bu sebeple tarhiyattan birçoğunun re'sen takdir yoliyle yapılması 
zarureti hâsıl olmaktadır. 

Gerekçenin umumi mütalâlar kısmında da açıklandığı üzere bu gibi kötü maksatla yapıl
mış hareketleri önlemek için re'sen takdiri gerektiren hallerde usulsüzlük cezalarının artırıl
ması uygun görülmüş ve bu sebeple bu maddenin birinci bendinin sonuna, re'sen takdiri ge
rektiren usulsüzlüklerde kanuna bağlı cetvelde yazılı cezaların iki kat olarak kesileceği hakkın
da bir fıkra ilâve edilmiştir. 

2. Vergi beyannamelerinin verilmemesi veya süresinin sonundan başlıyarak 15 gün içinde ve
rilmesi halleri bu maddenin evvelki şeklinde 2 ve 4 ncü derece usulsüzlükler arasında zikredil
mişti. 

Bu dereceler için kanunda tâyin edilen cezalar miktar itibariyle çok cüzi olduğu için bilhas
sa 4 ncü derece usulsüzlük cezasının - bu cezanın âzami haddi 50 liradır - tatbikini istilzam 
eden ikinci halin, yüksek miktarda vergi ödemek vaziyetinde $lan mükelleflerin vergi beyanla
rını daima kanunda tâyin edilen normal süreden 15 gün sonraya bırakmalarına imkân vermekte 
olduğundan bu usulsüzlükler için tâyin edilen derecelerin yükseltilmesi uygun görülmüş ve 
madde metni buna göre değiştirilmiştir. 
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4 ncü fıkrada 
yanılmış olmaları 

takdire dayanmakta ve mükelleflerin kanu-
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Yanılma : 
Madde 346 — Bu madde, kaçakçılık mahiyetinde olıjnamak şartiyle bâzı hallerde ceza kesilmi-

yeceğini âmirdir. Madde metninde 4 fıkrada tadat v^ tesbit edilmiş olan bu hallerde 3 ncü fık
rada zikredilen ve cezanın kesilmemesi için aranıl|ması gereken hali teşkil eden, bilgi sevi
yesinin düşük olması sebebiyle kanun hükümlerini veya bunların uygulanmasını bilmemek key
fiyeti, tâyini çok müşkül olan ve hükmü uygulıyaea^: memurlardan her birinin kanaatine gö
re değişerek çeşitli tatbikatta bulunmalarına imkân vierecek bir hal olduğu gibi 
zikredilen, müphem ve yoruma mütahammil bulunan hususlarda mükelleflerin 
keyfiyeti de hükmün tatbiki bakımından daha ziyade 
nu anlıyamadıkları yolundaki mücerret iddialarına me$net teşkil edecek mahiyette bulunmaktadır. 

Esasen Usul Kanununun 390 ncı maddesinde, mükejleferin Maiye Bakanlığından veya Maliye 
Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan yergi durumları ve vergi uygulaması bakı
mından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat istiyebilecekleri, yetkili 
makamların yazı ile istenecek bu izahatı en kısa bir zamanda cevapamak mecburiyetinde ol
dukları ve alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin cezayı müstelzim muameleleri hak
kında bu kanunun yanılma hükmünün uygulanacağı tasrih «dilmiş ve mükelleflerin izahat isteme
ye lüzum görmedikleri hususlarda vukuu tesbit edilen kanuna aykırı hareketleri dolayısiyle 
kesilecek cezalar hakkında müphem ve yoruma mütaharnmil bir durumun mevcudiyetini kabul et
mek mevzuubahis olmaması tabiî bulunmuş olduğundah devamlı ihtilâfa konu teşkil edecek mahi
yette olan bu iki fıkranın metinden çıkarılmak suretiyle mezkûr maddenin tadili cihetine gidil
miştir. 

Ceza kesmede aaman aşımı: 
Madde 351 - Ceza kesmede zaman aşımını tâyin elden hu maddede, kaçakçılık cezaları için 

zaman aşımı süresi 5 yıl, küsur eezaları için 3 yıl, usulsüzlük ©ezaları . için 2 yıl. olarak tâyin 
edilmiştir. 

Usul Kanununun 317 nci maddesine göre cezayı istilzam eden tek bir fiille kaçakçılık ile usulsüz
lük veya kusur ile usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa 
silecektir. . 

Tatbikatta kaçakçılık ile kusur suçları ve bilhassa kaçakçılık suçları ekseriyetle aradan bir
kaç yıl geçtikten sonra - ihbar ve sair sebeplerle- meydana çıkmakta olduğundan bu suretle geç 
olarak tesbit edilen kaçakçılık veya kusur suçlarının usulsüzlük suçiyle birleşmesi ve ağır ceza
yı usulsüzlük cezasının teşkil etmesi halinde iki yıllık 

bunlara ait cezalardan sadece en ağırı ke-

zaman asımına tâbi olan usulsüzlük ceza
sını keşilememesi zarureti hâsıl olacağından bu gibi du|rumları önlemek maksadiyle tek fiille işle
nen suçlara münhasır olmak üzere usulsüzlük cezasının kesilmesi ieabeden hallerde bu cezanın, 
birlikte işlenilen kusur veya kaçakçılık suçlarının tâbi o|lduğu zaman aşımına tâbi tutulması uy
gun görülmüş ve bu madde bu maksatla değiş tirilmisjtir. 

Tasarının 2 nci maddesiyle Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesinin a işaretli bendi değiş
tirilmiş bulunmaktadır. Bu madde ile mezkûr bentte yapılan değişiklik, Damga Eesmi Kanununun 
belli ettiği şekilde iptal edilmemiş olan pullar dolayısiyle kesilmesi gereken cezadan istisna edilen 
kâğıt ve ilânları tâyin ve tadat eden ikinci fıkradaki «i?esmî daireler veya noterlerce tanzim ve 
tasdik edilmiş olan kâğıtlar» a ait ibarenin madde methinden çıkarılmasından ibarettir. 

Bu ibarenin madde metninden çıkarılması, bahsedilen kâğıt ve ilânları tanzim ve tasdik etmiş 
olanlara (resmî dairelerle noterlere), Vergi Usul Kanununun mütaakıp 337 nci maddesinin 1 nu
maralı fıkrasiyle kendilerine ibraz edilen Damga Resmice tâbi kâğıtlardaki kanuna muhalif iptal 
edilmiş pullar için iptal yetkisi verilmiş olması ve bu şekilde bir yetkiyi haiz olanların kendileri
nin tanzim ve tasdik ettikleri kâğıtlardaki iptal şekli kanuna uymıyan pullar için 336 ncı madde
nin a işaretli bendinin birinci fıkrasiyle vez'edilen usulsüzlük cezasından istisna edilmelerinin 
doğru olamıyacağı mülâhazasına istinat etmektedir. 

Tasarının 3 ncü maddesiyle Vergi Usul Kanununun $37 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasında 
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yapılan değişiklik ise, mezkûr kanunun 230 neu maddesinin ikinci bendi ile Datnğa Resmi mü
kelleflerine bu resme ait kanunda saklanacağı beyan olunan kâğıtlarla belgeleri ve ilânları havi 
koleksiyon nüshalarını muhafaza hususunda tahmil edilen mecburiyetin Usul Kanununun kabul 
ettiği ceza hükümleri arasında bir müeyyidesi mevcut olmadığından sözü edilen fıkranın bu mec
buriyetin de müeyyidesini teşkil edecek tarzda yazılmasından ibaret bulunmaktadır. 

Tasarının 4 ncü maddesiyle Vergi Usul Kanununun 338 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında 
yapılan değişikliğe gelince: 

1. Bilgi vermek mecburiyetlerini tahmil eden Usul Kanununun 138, 139, 140 nci maddelerinin 
müeyyidesini teşkil eden bu fıkrada hüküm itibariyle bâzı noksanlıklar mevcut bulunmaktadır. 
Şöyle ki 138 nci madde, kamu idare ve müesseseleri ile mükellefler veya mükelleflerle muamelede 
bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilere bilgi vermek mecburiyetini tahmil ettiği halde bunun mü
eyyidesini teşkil eden 338 nci maddenin 1 nci fıkrasında yalnız üçüncü şahısların vergileriyle ilgili 
olarak istenilen bilgilerin verilmemesi halinde ceza kesileceği zikredilmiş ve mükellefin kendisine 
taallûk eden bilgiyi vermemesi hali bir müeyyideye bağlanmamıştır. 

2. Bundan başka Ustil Kanununun 240 nci maddesi, mükelleflere defter ve belgelerin ibrazı 
mecburiyetini tahmil ettiği halde bu mecburiyetin de bir müeyyidesi mevcut değildir. 

3. Diğer taraftan Usul Kanununun 140 nci maddesi ölüm vakaları ile intikal muameleleri için 
yalnız bildirim mecburiyeti vaz eylediği halde 338 nci maddenin 1 nci fıkrası ile bu maddeye de 
şâmil olmak üzere defter ve vesika ibrazı mecburiyeti konulmuş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle mezkûr fıkranın yukarda zikredilen maddelerle konulmuş olan mükellefiyet ve 
mecburiyetleri karşılayacak şekilde tâdili zaruri görülmüş ve gerekli tadilât yapılmıştır. 

Tasarı madde 5. — 
Vergi Usul Kanununun, vergi incelemelerinin ne zaman yapılacağını tâyin eden 128 nci mad

desinde, incelemenin tahakkuk zamanaşımı süresi içinde her zaman yapılabileceği tasrih edilmiş ise 
de bu hüküm her hangi bir mükellef nezdinde muayyen bir vergilendirme devresi ile ilgili olarak 
bir defa inceleme yapıldıktan sonra zaman aşımı süresi içinde, gerek ihbar üzerine gerekse her 
hangi bir muamele dolay isiyle görülen lüzuma mebni aynı vergilendirme devresine taallûk eden 
defter ve kayıtlar üzerinde yeniden inceleme yapılması mümkün olup olmadığı hakkında lüzumu 
derecede vazıh bulunmadığından; bahsedilen incelemenin yapılmasını teminen daha vazıh bir hü
küm tesisi uygun ve faydalı görülmüş ve tasarının 5 nci maddesiyle mezkûr maddenin sonuna 
eklenen fıkra bu sebeple eklenmiştir. 

Tasarı madde 6. — 
Normal vergi incelemeleri yapıldığı sırada lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olay-

4 1ar ve hesap durumlarının tutanakla tesbit edilebileceği Usul Kanununun 131 nci maddesinde zik
redilmiş ve fakat mükellefin nezdinde bırakılması mahzurlu olan defter ve vesikaların vergi daire
sine getirileceği hakkında - arama neticesinde elde edilen defter ve vesikalarda olduğu gibi - bir 

' hüküm mevcut bulunmadığından bilhassa vergi hileleriyle ilgili olarak inceleme sırasında tesadüf 
edilecek defter ve vesikaların vergi dairesine getirilmesi mümkün bulunmamıştır. 

Halbuki bu gibi hallerde mükellefin bilhassa hapis cezasından kurtulmak maksadiyle tutanakla 
tesbit edilmiş olsa dahi mahkemeden lehine hüküm istihsal etmek maksadiyle nezdinde bırakılan def
ter ve vesikaları yok etmesi muhtemel bulunduğundan arama suretiyle elde edilen defter ve vesi
kalarda olduğu üfcere inceleme sırasında üzerinde vergi hileleri yapıldığı görülen defter ve vesika
ların yine usulü dairesinde tutulacak zabıt varakalariyle tesbit edildikten sonra vergi dairesine geti
rilmesi ve bunlardan suç delili mahiyetinde olanların mahkemeye tevdi edilmek üzere alıkonulması 
lüzumlu görülmüş, ve tasarının 6 nci maddesi bu maksatla yazılmıştır. 

Tasarı madde 7 : Vergi Uöul Kanununun 317 nci maddesine göre, tek fiil ile kaçakçılık ve 
usulsüzlük veya kusur ile usulsüzlük birlikte işlenmişse cezaların en ağırı kesilecektir. Bu gibi vazi
yetlerde usulsüzlük cezasının derhal kesilmesi mümkün ise de kaçakçılık t veya kusur, vergi zıyaı ile 
ilgili olup olayda vergi ziyamın mevcut bulunup bulunmadığının ve miktarının tâyini ekseriyetle 
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vergi incelemesi yapılmasına tavaMsıiif etmekte ve incele} ne ise birçok hallerde birkaç sene sonra 
yapüabilmektedir. Tek fiil ile işlenen çeşitli suçlardan en ağırı kesileceğine göre bu suçlara ıttıla 
hâsıl edilmesini mütaakıp her hangi bir incelemeye lüzıim görülmemizin kesilmesi mümkün olan 
usulsüzlük cezasının derhal kesilmesi, bilâhara yapılan ak inceleme neticesinde, hâdisede vergi zı
yaı mevcut olduğu ve vergi zıyaı dolayısiyle kesilecek kaçakçılık veya kusur cezası usulsüzlük ce
fasından fazla bulunduğu takdirde evvelce kesilen cezaya nazaran noksan kesilen cezanın ikmali ve 
bidayeten vergi ziyamın tâyini mümkün olupta kesilmiş olan cezanın bilâhara yapılan ihbarlara ve
ya incelemeler dolayısiyle artırılması icafcettiği takdirde ceza farkının kesilmesi ve tatbikatta her 
hangi bir tereddüde ve ihtilâfa mahal bırakılmaması için mezkûr maddeye bir fıkra eklenmesi uy
gun görülmüş ve tasarının 7 nci maddesi bu maksatla yazılmıştır. 

Tasan madde 8 : Kanuna bağlı usulsüzlük.cezaların^ ait cetvelde yapıları değişiklikler: 
1. ,Bu cetvelin mükellef gruplarını gösteren 4.neti. tınısında «götüm usulde Gelir Vergisine 

t ibi olan gezici esnaf» diye bir mükellef grupu mevcut bulunmaktadır. 
Gezici esnaf, götürü usulde Gelir Vergisine değil gündelik ücret üzerinden Esnaf Vergisine tâbi 

olduğundan ve bu gurupun «götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olanlarla gezici esnaf» şeklinde 
yazılması icap eylediğinden ibare bu şekilde tadil ve tashih edilmiştir. 

2. Cetvelin tetkikından da anlaşılacağı üzere 333 ıjcü maddede zikredilen Gelir, Kurumlar. 
Esnaf, Muamele, istihlâk, Nakliyat, Bina ve Arazi vergileri mükellefleri hakkında uygulanacak 
olan usulsüzlük cezalarının tatbiki için mükellefler, sermayeleri itibaryle bir tasnife tâbi tutul
makta, ikinci sınıf tüccarlarla sermaye ile ilgili olmıyan; sabit ve gezici Esnaf ve Bina ve Arazi 
Vergisi mükellefleri hakkında; cetvel zirinde (ihtar) ballığı altında bâzı hükümler vaz'edilmiş 
bulunmaktadır. 

Ancak sermaye unsuru bulunmıyan kamu idare ve müesseseleriyle, dernekler, vakıflar ve tesis
lerin vergi sorumluluğundan doğan mükellefiyetleri dolayısiyle salınması gereken usulsüzlük ceza
larında cetvelin ne suretle uygulanacağı tâyin edilememe|cte olduğundan bu gibi cezalar hakkında 
yapılacak işlem için bâzı hükümler tesisine lüzum görülnjüş ve bu hükümler tasarının 8 nci mad
desiyle sözü edilen cetvelin ihtar kısmına 4 ncü numarjjıyı teşkil etmek üzere eklenen bir fıkrada 
tesbit edilmiştir. 

Tasarının 9, 10 ve 11 nci maddeleri ile tesis edilen fatura cezası ile vergi hilelerinde uygula 
nacak cezaların mahiyetleri ve bu cezaların tesisini gerektiren sebeplerle pişmanlık halinde cezri 
kesilmemesine dair Usul Kanununda mevcut hükümlerin kaldırılması yolunda konulan hükme ne 
den dolayı lüzum görüldüğü hakkında gerekçenin umumi mütalâalar dışında izahat verilmiştir. 

Tasarının 12 ve 13 ncü maddeleri yürürlük hükümlerijıi muhtevi olup bu maddeler hakkında 
ayrıca izahatta bulunulmaya mahal görülmemiştir. 
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Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon 5 . VII . 1951 

Esas No. 1/208 
Karar No. 2 * * 

Yüksek Başkanlığa 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik apılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı Adalet, Bütçe ve Ma
liye komisyonlarından beşer üye alınmak sure
tiyle teşkil olunan Geçici komisyonumuzda Ma
liye Bakanlığı temsilcileri huzuru iJe incelendi. 

Memleketimizde tamamen yeni bir sistem 
olarak kabul ve bu yıl tatbikma girişilen Gelir 
Vergisi ile, diğer bâzı vergi ve resimlere ait ver
gilendirme, mükellef Ödevleri, değerleme, ceza 
ve vergi ihtilâfları esas ve hükümlerini ihtiva 
eden 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun ceza 
hükümleri bakımından takviyesini icap ettiren 
sebepler üzerinde duran komisyonumuz, Gelir 
Vergisi 1951 yılı tahminleri ile tahakkukat ara-
snda hâsl olan aleyhte farkın muhtelif âmil
leri arasında, bu verginin çeşitli gelir vergi
lerini kavramaması ve mevcut müeyyidelerin 
yetersizliği sebeplerinin müessiriyetine kaani 
ve kanunun hünyesnde mevcut eksikliklerin gi
derilmesi hususunda Maliye Bakanlığınca çalış
malara başlandığına muttali olmuş, müeyyide
lerin kifayetsizliğinden doğma mahzurların iza
lesi için kabul edilen esasların, Gelir Vergisi 
sistemini uzun zamandan beri tatbik etmekte 
bulunan yabancı memleketler mevzuatından da 
faydalanılmak suretiyle hazırlandığını müşahede 
ederek, tasarının esasını ittifakla tasvip etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde : 
Birinci madde, Vergi Usul Kanununun nu

marası ile zikrinin kâfi geleceği mülâhazasiyle, 
tarihe ait ibare çıkarılmıştır. 

6432 sayılı Kanunun bu madde ile değiştiril
mesi derpiş olunan hükümlerinden : 

314 ncü madde, Hükümet gerekçesindeki se
bepler yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

318 nci madde, fiil ayrılığı esasını kabul etti
ği halde, usulsüzlük fiilinin mahiyet itibariyle ağır 
olmadığı göz önünde bulundurularak, ayni tak
vim yılı içinde işlenen ayni neviden usulsüzlük 
fiilleri için müstakil ceza kesilmesi yerine, ilk 

cezanın dörtte biri nispetinde bir ceza ile iktifa 
edilmek suretiyle prensipin yumuşatılması ci
hetine gidilmiştir. Tesbiti kolay olan bu fiil için 
mevzu müsamaha hükmü komisyonumuzca ye
rinde ve kâfi telâkki edilerek, ayni takvim yılı 
içinde işlenen ayni nevi usulsüzlük fiilleri cezaları 
yekûnunun asıl cezanın iki mislini tecavüz etme
mesi hükmü kaldırılmıştır. Bu madde ile ceza
landırılan fiillerin, Vergi Usul Kanununun 333 
ncü maddesindeki fiillere münhasır bulunması 
esası kabul ve ceza yekûnunun takyidine dair 
hüküm metinden çıkarıldığına göre, beyanname 
verilmemesi veya geç verilmesi fiillerinin istis
nasına mütaallik hüküm de çıkraılmıştır. Diğer 
taraftan, Hükümet tasarısında 318 nci maddenin 
son fıkrası halinde yer alan hüküm, kaçakçılı
ğın mahiyeti itibariyle ağır bir fiil olması dola-
yısiyle, ayrı fiillerin ayrı ayrı cezalandırılmala
rı kaidesine bir istisna teşkil etmesi yerinde gö-
rülmiyrek, mezkûr fıkra kaldırılmıştır. Madde, 
sebepleri arzedilen değişikliklerle ve ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

324 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkrala
rında «uygun olmıyan» ve «uymıyanj» ibareleri, 
«aykırı» kelimesi ile tebdil ve tevhit edilmiş ve 
ikinci fıkradaki «bildirimleri» kelimesi «bildir
meleri» olarak tashih edildikten sonra, bu mad
de de ittifakla kabul olunmuştur. 

325 nci maddede yer alan asgari ceza had
leri düşük görülerek, mükelleflerin iktisadi ve 
içtimai seviyeleri itibariyle bu miktarlar sıra ile 
2 500, 1 000 ve 100 liraya iblağ edilmiş ve 
madde bu şekliyle ittifakla kabul edilmiştir. 

332, 333 ve 346 nci maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 351 nci maddesinde 
«ancak 317 nci madde hükmüne göre kaçakçı
lıkla usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek 
ceza kaçakçılık; 

Kusur ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde 
kesilecek ceza kusur. 

Ceza için ....» tarzındaki ifadenin vuzuh ba-
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kânundan: «ancak 317 nci madde hükmüne 
göre.... kaçakçılık ve kusur ile usulsüzlüğün 
birleşmesi halinde kesilecek ceza da kusur ce
zası için belli edilen ....» şeklinde yazılması uy
gun görülerek madde bu değişikliği ile ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesiyle değiştirilen 
Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesinin (a) 
işaretli bendinde ise % 50 den sonra gelen «v$» 
kelimesi çıkarılarak" «kâğıtlarla ilânlarım» iba 
resi de «kâğıt ve ilânların» olarak değiştirilmiş 
ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi ile tadil edilen 337 
nci maddenin dört numaralı fıkrası, mucip se
bepleri yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde ile değiştirilen Vergi Usul 
Kanununun 338 nci maddesinde 240 ncı madde
ye yapılan atıfla cezalandırılması derpiş olu
nan defter ve vesikaları yetkili memurlara ib
raz etmemek fiili, diğer maddeler mucibince 
gerek malî ve gerekse hürriyeti tahdit edici ce
zalarla müeyyidelenmiş bulunduğundan tasarı
daki 240 ncı maddeye yapılan atıf lüzumsuz 
teyekki edilerek metinden çıkarılmış ve bu suret
le fıkra sadece kamu müesseselerinden istenilen 
bilgileri vemıiyenlerle 140 ncı maddede yazılı 
mecburiyetleri yerine getirmiyenlere hasredil
mişti!. 

Beşinci madde ile eklenmesi derpiş elilen fık
ranın bâzı ahvali kavrayamadığı ve bu yüzden 
tatbikatta tereddütlere mahal verebileceği dü
şüncesiyle, tavzih ve ikmaline lüzum görülmüş ve 
fıkra bu değişiklik ve ilâvelerle kabul edilmiştir. 

Altıncı madde ile, Vergi Usul Kanununun 131 n-
ci maddesi birinci bendine yapılan ilâve mucip se
bepleri yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde ile aynı kanunun 317 nci maddesine 
eklenen fıkra, yazılış bakımından vuzuhlandırıl-
mak maksadiyle değiştirilerek maksadı tem ifade 
edecek bir şekle ifrağ edilmiş ve değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde ile yapılması derpiş olunan 
değişiklik mucip sebepleri yerinde görülerek ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 ve mütaakıp maddeleriyle konu
lan hükümlerin 5432 sayılı Vergi Usul Kanunun

da yer almamış hükümlerden bulunduğu göz önün
de tutularak, bunlara verilecek madde numara
larının tâyini hususunda, ek madde prensibine 
uyulması muvafık mütalâa edilmiş ve yeniden 

( S . Sayısı 

ihdjıs edilen bu hükümlerin ek madde numara
ları ile teselsül ettirilmesi kabul olunmuştur. 

Î u suretle tasarının 9 ncu maddesiyle fatura 
sı başlığı altında numarasız olarak sevk edi

len hükme ek madde 1 numarası verilmiş ve bu 
maddenin birinci fıkrasında, toptancılar için 
noılmal kârın ;%' 3 - 5 arasında olabileceği düşü
nülerek, ceza nispetinin bütün kârı almakla kal
mayıp bazı ahvalde sermayeye de sirayet edebi
leceği endişesi ile bu usulsüzlük nev'ine tatbik 
elilj|ecek cezanın i% 3 nispetinde uygulanması mu
vafık görülmüştür. 

İ
Son fıkranın yazılış tarzı tereddüt ve ilti-
Lara meydan verebilecek mahiyette telakki 
miş ve vuzuhu temin maksadiyle değiştiril-
tîr. 
Madde bu değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 
Tasarının onuncu maddesinden itibaren 

yapılması derpiş olunan ilâvelerin, Vergi Usul 
Kanununun dördüncü kitap ikinci kısım dör-
düiıcü bölümüne ait bulunması ve eklenmesi 
mevzuubahis hükümlerin, bu kanuna göre ceza 
mahkemelerince yargılanacak fiillerle tâyin olu
nacak cezaları ifade etmesi dolayısiyle bölüm 
baiflığımn değiştirilmesi lüzumu teklif edilmiş 
ve' yerinde görülen bu teklif, Büyük Millet 
Meclisinin 26. T. 1944 tarih ve 1367 sayılı ka
rarı gözönünde bulundurularak, madde metnine 
ithal edilmeksizin müstakil bir madde halinde 
t a sa rca ithaline karar verilmiş ve değiştirilen 
bajflık tasarıya onuncu madde olarak ilâve edil
miştir. 

Hükümet tasarısında «vergi hilelerinde 
cejsa» başlığı altında sevkedilen hükümler, ya
zılış itibariyle muğlak görülerek, teklif üze
rime suçların, cezalarının ve usulü hükümlerin 
ayrı ayrı maddeler halinde toplanması muvafık 
mütalâa edilmiştir. Bu suretle, tasarının onuncu 
miıddesi, on birinci madde olarak Vergi Usul 
Kanununa ek madde 2 şeklinde kaleme alınmış 
ve Hükümet tasarısında mevcut fıkralardan üçün-
sü Ceza Kanununa muvazi ve daha vazıh bir 
şekle ifrağ edilmek maksadiyle tadil edilmiştir. 
Yedinci fıkrada «takvim yılı» tâbiri yerine «ver
gilendirme dönemi» ibaresi konmuş ve matrah 
ekjîikliği cezasının tâyininde, satış bedeli ile 
di|»;er gelir nevileri arasında tefrik yapılması lü
zumlu görülmüştür. Filhakika satış bedeli bir 
semaye hareketi olduğu halde ücret, komüsyon, 
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faiz, iştirak hissesi ve kira bedeli hasıladır. Bu 
itibarla satış bedeli için matrah eksikliği 5 000 
ve diğer gelir çeşitleri için 2 500 lira had kon
muştur. (A) fıkrasının son bendi de vuzuh 
bakımından değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin B bendi haline getirilen 
Hükümet tasarısı 8 numaralı bendine, kamu 
müesseseleri için müstakil hüküm vaz 'edilmiş 
bıüunduğu»dan «kamu idare ve müesseseleri 
hariç» ibaresi ilâve edilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Nihayet, Hükümet tasarısının B bendi, C 
bendi haline ifrağ ve A bendinin 1 - 7 fıkrala
rında yazılı fiillerin, vergi zıyaı hâsıl olmasa 
dahi, hileli vergi suçunu teşkil edeceği tasrih 
edilmiştir. 

Madde değişikleriyle kabul edilmiştir. 
Beyanname vermemek suretiyle vergi zıyaı-

na sebep olanların, bu fiillerinden dolayı mâ
ruz bulundukları malî eezanın, yapılacak ince* 
leme sonunda A bendinde yazılı fiillerden bi
rini veya bir kaçmı da işlemiş bulundukları 
anlaşıldığı takdirde, ek madde 3 de yazılı ce
zalara çarptırılmalarına mâni olmıyacağınm 
raporda belirtilmesi de karar altına alınmıştır. 

Hileli vergi suçlarına tatbik edilecek ceza
lar ek madde 3 de sıralanmış, Hükümetçe tek
lif olunan hadler yalnız matrah eksikliği hali
ne münhasır olmak üzere, değiştirilmiştir. 

Hileli vergi suçlarının cezalandırılmasında 
usule ait kaideler, ek 4 ncü maddede yer al
maktadır. Bu nevi suçları yargılıyacak mahke
menin tâyinine ait Hükümet tasarısındaki hü
küm, umumi prensipler muvacehesinde teker
rür mahiyetinde telâkki edilerek çıkarılmıştır. 

Hileli vergi suçları kamu dâvasını tahrik 
salâhiyeti, vatandaşın malî emniyeti mülâha-
zasiyle bâzı kayıtlara bağlanmıştır. Maliye 
Müfettişleri, Hesap uzmanları ve muavinleriyle 
Defterdarlar haricinde kalan inceleme yetki
sini haiz memurların tetkik neticelerini bağlı 
bulundukları defterdarın mütalâasiyle birlikte 
savcılığa bildirmeleri ve savcının muttali ola

cağı hileli vergi suçları için, alâkalı defter
darlıktan inceleme istemesi bu sebep ve mülâ
haza ile yerinde görülmüştür. Diğer, taraftan 
adalet cihazının tetkikma ve yetkisine tevdi 
olunan hileli vergi suçları için malî cezaların 
tatbiki gerekli olduğu da bir fıkra halinde belir
tilmiştir. 

Nihayet bu maddenin son fıkrası ile Borç
lar Kanununun 53 ncü maddesine muvazi bir 
hüküm vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Madde, değişik şekliyle ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 12 nci madde ile m er'i yanılma ve 
pişmanlık hükümlerinin bu kanunla vaz'edilen 
müeyyidelerin işlemesine mâni olması ihtimali 
önlenmiştir. 

13 ncü madde ile vaz'edilen, meriyet tarihi
nin tâyini, esası, müeyyidelerin ağırlığı itiba
riyle yerinde görülmüş ve madde ittifakla ka
bul edilmiştir. 

14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü, değişiklikleriyle ittifakla 

kabul edilmiştir. 
Tasarının Kamutayda görüşülmesi için ge

rekli işlem yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Geçici Ko. Baş. Sözcü Kâtip 
Ankara Giresun Giresun 

O. Ş. Çiçekdağ H. Erkmen M. Şener 
Edirne Konya Rize 

M. Enginün M. Obuz î. Akçal 
Söz hakkım mahfuz 

Olmak kaydiyle 
Seyhan Sivas Trabzon 

Z. Akçalı Ş. Ecevit T. Koral 
Muhalefetim aşağıdadır 

Urfa 
F. Ergin 

Muhalefet şerhi: 
Hileli vergi kaçakçılığı halinde -verilecek 

cezanın aşağı haddinin 6 ay, yukarı hadlerin ise 
5 serie olarak tesbiti mütalâasmdayım. 

Trabzon Milletvekili 
Terfik Koral 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 . 6 . 1949 tarihli ve 5482 
sayılı Vergi Usul Kanununun 314, 318, 324, 325, 
332, 333, 346, 351 -nci maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 
Madde 314 — Tüzel kişilerin idare ve tas

fiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerin
den tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler 
adına kesilir. 

Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi 
sorumluluğu hakkındaki bu kanunun 10 ncu 
maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da 
uygulanır. 

Fiil ayrılığı 
Madde 318 — Ay fi ayrı yapılmış olan ka

çakçılık; kusur veya usulsüzlükten dolayı ayrı 
ayrı ceza kesilir. Şukadar ki, vergi beyanna
melerinin verilmemiş veya süresinin sonundan 
başlıyarak 15 gün içinde verilmiş olması hal
leri müstesna olmak üzere, 333 ncü maddede 
yazılı usulsüzlüklerden aynı takvim yılı içinde 
aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde 
birden fazlasının her biri için birincisine ait 
cezanın dörttebiri kesilir. Ancak bu suretle 
kesilecek cezaların toplamı o usulsüzlük rîevi 
için kanunda gösterilen cezanın iki katından 
fazla olamaz. 

Ayni nevi usulsüzlükten maksat, fiillerin 
333 ncü maddede gösterilen derece ve fıkralar 
itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır. 

Ayni takvim yılı içinde birden fazla ka
çakçılık yapılmış olursa bunların hepsi, 325 nci 
maddede yazılı en az cezanın hesaplanması ba
kımından, bir fiil sayılır. 

Kaçakçılığın tarifi 
Madde 324 — Kaçakçılık, mükellef veya 

sorumlu tarafından kasten vergi ziyama sebe
biyet verilmesidir. 

Aşağıdaki şekillerden her hangi birisi ile 
vergi ziyama sebebiyet verilmesi halleri kasıt 
aranmaksızın kaçakçılık sayılır. 

1. Beyannamede noksan veya hakikata 

GfEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vergi Usul Kanununuzu bâzı maddeleri ile 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

İ^ADDE 1. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 314, 318, 324, 325, 332, 333, 346, 351 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 
Madde 314. — Hükümetin 314 ncü maddesi 

ayn^n kabul edilmiştir. 

Fiil ayrılığı 
jVIadde 318. — Ayrı ayrı yapılmış olan ka

çakçılık, kusur veya usulsüzlükten dolayı ayrı 
ayriı ceza kesilir. Şu kadar ki, 333 ncü madde
de jyazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı için
de iaynı neviden birden fazla yapıldığı takdir
de birden fazlasının her biri için, birincisine ait 
cezanın dörtte biri kesilir. 

Aynı nevi usulsüzlükten maksat, fiillerin 333 
ncü maddede gösterilen derece ve fıkralar iti-
barliyle yekdiğerine mutabakatidir. 

Kaçakçılığın tarifi 
j Madde 324. — Kaçakçılık, mükellef veya so-

rmtrım tarafından kasten vergi ziyama sebebi
yet) verilmesidir. 

i Aşağıdaki şekillerden herhangi birisi ile ver
gi ziyama sebebiyet verilmesi halleri, kasıt aran
maksızın kaçakçılık sayılır. 

II. Beyannamede noksan veya hakikata ay-
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uygun olmıyan bildirmede bulunulması (veri
len beyan«flmede biç beyanda bulunulmaması 
veya 30 ncu maddenin 2 ve 3 neü fıkraların
daki sebeplerle beyannamede bildirilen miktar
dan fazla re'sen takdir edilen matrah da nok
san beyan hükmündedir.) 

2. Beyana dayanmakla beraber bildirim
leri beyanname ile yapılmıyan vergilendirme
lerde, hiç beyanda bulunulmaması veya nok
san veya hakikata uymıyan beyanda bulunul
ması, 

3. Vergilendirme dönemi geçtiği halde iş 
ve teşebbüsün veya beyan esasına dayanan ver
gilerde muaflıktan mükellefiyete intikal halle
rinin vergi dairesinin ıttılaı haricinde bırakıl
ması (kazançları götürü olarak tesbit edilen 
serbest meslek erbabı ile sabit iş yeri olan 
esnafta, vergilendirme dönemi yerine tarh za
manı nazara alınır); 

4. Şahsi, medeni haller veya aile durumu 
hakkında gerçeğe uymıyan şekilde tanzim edil
miş vesikadan faydalanılması. 

Kaçakçılıkta ceza 
Madde 325 — Kaçakçılık yapan mükellef

lere veya sorumlulara kaçırdıkları verginin 
üç katı tutarında vergi cezası kesilir. 

Şu kadar ki kesilen ceza (Veraset ve İnti
kal Vergisiyle Hayvanlar Vergisi hariç) : 

1. Birinci sınıf tüccarlarla serbest meslek 
erbabı için (kazançları götürü olarak tesbit 
edilen serbest meslek erbabı hariç> işletme 
esasında defter tutmasına müsaade edilen ku
rumlar dâhil) 500 ; 

2. İkinci smıf tüccarlar için 250 ; 

3. Bir ve iki numaralı fıkralar dışında 
kalan mükellefler ve sorumlular için 50 ; 
liradan az olamaz. 

Usulsüzlüğün tarifi 
Madde 332 — Usulsüzlük, vergi kanunları

nın şekle ve usule mütaallik hükümlerine ria
yet edilmemesidir. 

Geçici $L 

kırı bildirmede bulunulması (verilen beyanna
mede hiç beyanda bulunulmaması veya 30 ncu 
maddenm 2 ve 3 ncü fıkralarındaki sebeplerle 
beyannamede bildirilen. miktardan fazla re 'sen 
takdir edilen matrah da noksan beyan hükmün
dedir.) ; 

2. Beyana dayanmakla beraber bildirmele
ri beyanname ile yapılmıyan vergilendirmelerde, 
hiç beyanda bulunulmaması veya noksan veya 
hakikate aykırı beyanda bulunulması; 

3. Vergilendirme dönemi geçtiği Jialde iş ve 
teşebbüsün veya beyan esasına dayanan vergi
lerde muaflıktan mükellefieyte intikal hanerinin \ 
vergi dairesinin ıttılaı haricinde bırakılması 
(kazançları götürü olarak tesbit edilen serbest 
meslek erbabı ile sabit iş yeri olan esnaf da, ver
gilendirme dönemi yerinde tarh zamanı nazara 
alınır); 

4. Şahsi, medeni haller vey* aile durumu 
hakkında gerçeğe uymıyan şekilde tanzim edil
miş vesikadan faydalanılması*•-'••' 

Kaçakçılıkta can» 
Madde 325 — Kaçakçılık yapan mükelleflere 

veya sorumlulara, kaçırdıkları verginin üç katı 
tutarında vergi cezası kesilir. 

Şu kadarki kesilen ceza (Veraset ve İntikal 
Vergisi ile Hayvanlar Vergisi hariç); 

1. Birinci snıf tüccarlarla serbest meslek 
erbabı için (kazançları götürü olarak tesbit edi
len serbest meslek erbabı hariç, işletme esasında 
defter tutmasına müsaade edilen kurumlar dâ
hil) 2500; 

2. İkinci sınıf tüccarlar için 1 000; 

3. 1 ve 2 numaralı fıkralar dışında kalan 
mükellef ler ve sorumlular için 1^0, 

Liradan az olamaz. 

Usid&zlüün tarifi 
Madde 332. *~ Hükümetin 332̂  nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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Usulsüzlük Cezalan 

Madde 333. — Gelir, Kurumlar, Esnaf, Mu
amele, istihlâk, Nakliyat, Bina ve Arazi vergi-
lerino ait olan usulsüzlükler aşağıda yazılı de
recelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre ceza
landırılır. Usulsüzlük fiilî re'sen takdiri gerek
tirirse bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat ola
rak kesilip. 

I nci derece usulsüzlükler: 
1. "Vergi beyannamelerinin verilmemiş ol

ması, (322 nci maddede yazılı süreden sonra 
verilmiş beyannameler hiç verilmemiş sayılır); 

2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlerden her hangi birinin tutulmamış ol
ması; 

3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili ve
sikaların doğru bir hesap incelemesi, yapılması
na imkân vermiyecek derecede noksan ve hatalı 
olması; 

4. Bu kanuna göre tutulması mecburi def
terlerin ve kanunen muhafazası mecburi vesika
larla evrakın yetkili memurlar tarafından iste
nildiği halde ibraz edilmemesi; 

II nci derece usulsüzlükler: 
1. Vergi beyannamelerinin süresinin so

nundan başlıyarak 15 gün içinde verilmiş ol
ması; 

2. Tasdiki mecburi olan defterlerden her 
hangi birinin tasdik muamelelerinin yaptırılma
mış olmasî; (kanuni süresinin sonundan başlı
yarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, 
tasdik ettirilmemiş sayılır); 

3. Bu kanunun kayıt nizamına ait hüküm
lerine (madde 204 - 208) uyulmamış olması; 

III ncü: derece usulsüzlükler: 
1. Bu kanunda yazılı bildirmelerin zama

nında yapılmaması; 
2. Götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olan 

mükelleflerle gezici esnafın vergi karnelerini, sü
resinin sonundan başlıyarak 15 gün içinde al
maları; 

IV ncü derece usulsüzlükler: 
1. Tasdiki mecburi olan defterlerden her. 

hangi birinin tasdik muamelesinin, sürenin so
nundan başlıyarak bir ay içinde yaptırılmış ol
ması; 

2. Vergi beyannameleri, bildirmeler ve ev
rak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhte-

Geçici l£. 

Usulsüzlük cezaları 
Mtadde 333. — Hükümetin 333 ncü maddesi 

ayneı|ı kabul 3edilm:şth\ 
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viyatma ve eklerine ait hükümlere uyulmamış 
olması; 

3. Hesap veya muamelelerin doğruluk ve 
açıklığını bozmamak şartiyle bâzı evrak ve ve
sikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi; 

4. Sabit iş yeri olan esnafın vörgi karne
sini zamanında almamış olması. 

Yanılma 
Madde 346. — Aşağıda yazılı hallerde, ku

sur ve usulsüzlük sebebiyle mükellefler hak
kında ceza kesilmez: 

1. Yetkili makamların mükelleflere yazı 
ile yanlış izahat vermiş olmaları; 

2. Bir hükmün uygulanma tarzı hususun
da yetkili makamların görüş ve kanaatini de
ğiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın de
ğişmiş olması; 

Ceza kesmede zamanaşımı 
Madde 351. — Aşağıda yazılı süreler geçtik-

^ ten sonra vergi cezası kesilmez: 
\ Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının 

doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci 
gününden bağlıyarak kaçakçılıkta 5 yıl ve ku
surda 3 yıl; 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı 
takip eden yılın birinci gününden başlıyarak 
2 yıl. 

Ancak 317 nci madde hükmüne göre kaçak
çılık ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesile
cek ceza kaçakçılık. 

Kusur ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde 
kesilecek ceza kusur. 

Cezası için belli edilen zaman aşımı süresi 
içinde kesilir. 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ 
edilmekle zaman aşımı kesilmiş olur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 336 ncı mad
desinin a işaretli bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 336. —̂  a) Damga Resmi mevzuuna 
giren kâğıtlarla ilânlara yapıştırılan pullar, 
Damga Resmi Kanununun belli ettiği şekilde 
iptal edilmemişse, iptal edilmemiş olan pulla
rın kıymeti üzerinden maktu resimlerde % 50 
ve nispî resimlerde % 10 vergi cezası kesilir. 
Bu hüküm, resmî daireler, noterler, bankalar 

Geçici K. 

Tamlma 
Madde 346. — Hükümetin 346 ncı maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Ceza kesmede zaman anımı 
Madde 351. — Aşağıda yazılı süreler geçtik

ten sonra vergi cezası kesilmez: 
1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağıma 

doğduğu takvim yıhnı takip eden yılın birinci 
gününden başlıyarak kaçakçılıkta 5 yıl ve ku
surda 3 yıl; 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı 
yılı takip eden yılın birinci gününden başlıya
rak 2 yıl. 

Ancak 317 nci madde hükmüne göre kaçak
çılık ile usulsüzlüğüu birleşmesi halinde kesile
cek ceza kaçakçılık ve kusur il-e usulsüzlüğün 
birleşmesi halinde kesilecek ceza da kusur ce
zası için belli edilen zaman aşımı süresi içinde 
kesilir. 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ 
edilmekle zaman aşmı kesilmiş olur. 

MADDE 2. -^ Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul'edilmiştir. 

Madde 336. *— a) Damga Resmi mevzuu
na giren kâğıtlarla ilânlara yapıştırılan pul
lar, Dainga Resmi Kanununun belli ettiği şekil
de iptal -edilmemişse, iptal edilmemiş olan pul
ların kıymeti üzerinden Maktu resimlerde % 
50, nispî resimlerde % 10 vergi cezası kesilir. 
Bu hüküm, resmî daireler, noterler, bankalar ve 
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ve anonim şirketlerle 3639 sayılı Kanuna tâbi 
kurumlara ve derneklere ibraz edilen veya 
gönderilen kâğıtlarla ilânların iptal edilmemiş 
pulları hakkında uygulanmaz. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 337 nci mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

4. Damga Besminin defter Ve kayıt nizamı 
ile muhafaza ve ibraz ödevlerine ait usulsüzlük
lerde de 333 neü fi>adde hükmü uygulanır. 

MADDE 4..— Aym kanunun 338 nci madde
sinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. : 

Madde 338. — 1. Yetkili makam ve memur
lar tarafından 138 ve 139 ncu maddeler gereğin
ce kamu idare ve müesseselerinden istenilen 
bilgileri vermiyenlerle 140 ve 240 nci maddeler
deki bildirme ve ibraz mecburiyetlerini verine 
gteirmiyenlerden; 

MADDE 5. — Aynı kanunun 128 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Evvelce inceleme yapılmış olması yeniden in
celeme yap ılmasma mâni değildir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 131 nci madde-
sinin birinci be&cliöe aşağıdaki fıkra eklenm'ş-
tir : 

Vergi hileleri ile ilgili defter ve vesikalar 133 
ncü maddedeki esaslar dâhilinde incelemeyi ya
pan memur tarafından alınıp daireye getirilebi
lir ve suç delili mahiyetinde planlar mahkemeye 
tevdi edilmek üzere alıkonulabilir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 317 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bir fiil için evvelce ceza kesilmiş olmas', 
aynı fiile sonadan uygulanması gereken ceza._ ile 
evvelce kesilmiş olan ceza arasında mukayese ya
pılmasına ve cezanın en ağır miktara yükseltilme
sine mâni değildir. 

Geçici K. 

4nonim şirketlerle 3659 sayılı Kanuna tâbi ku
ramlara ve derneklere ibraz edilen veya gönde
rilen kâğıt ve ilânların iptal edilmemiş pulları 
bjakkında uygulanmaz. 

MADDE 3. — Hüümetin 3 ncü nıaddeafi ay-
ı}en kabul edilmiştir. 

Madde 337. — 4. «Hükümetin 337 nci mad
desinin 4 numaralı bendi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

4 ncü maddesi 

Madde 338 — 1. Yetkili makam ve memur
lar tarafndan 138 ve 139 ncu maddeler gere
ği ince kamu idare ve müesseselerinden istenilen 
bilgileri vermiyenlerle 140 nci maddedeki bil
dirme mecburiyetini yerine getirmiyenlerden; 

MADDE 5 — Aynı kanunun 128 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın 
r#'sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme 
yapılmasına ve gerekirse tarhiyatm ikmaline 
mjâni değildir. 

MADDE 6 — Hükümetin 
afnen kabul edilmiştir. 

altıncı maddesi 

MADDE 7 — Aynı kanunun 317 nci mad
decine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi 
zrjfama da sebebiyet verildiği sonradan anlaşıl
dığı takdirde evvelce usulsüzlük cezasının ke
silmiş olması, bu cezanın sıyaa uğratılan ver
giden dolayı kesilmesi gereken kaçakçılık veya 
kusur cezası ile mukayesesine ve noksan kesi
leni cezanın ikmaline mâni değildir. 
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MADDE 8. —Aynı kanunun 333 ncü mad
desi ile kanuna bağlanmış olan usulsüzlük cezala-
rma ait cetvelin mükellef grupları sütununun 4 
numaralı ibaresi (Götürü usulde Gelir Vergisine 
tâbi olanlarla gezici esnaf) şeklinde değiştiril
miş ve bu cetvelin ihtar kısmına 4 ncü numarayı 
teşkil etmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

4. Sermaye esasına göre ceza tâyini mümkün 
olmıyan kamu idare ve müesseseleri ile dernek, 
tesis ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler (Bun
ların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler ha
riç), mükellef grupları sütununun 2 nci sırasına 
göre cezalandırılır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun dödüncü kita
bının ikinci kısmının üçüncü bölümüne aşağıdaki 
hükümler eklenmiştir: 

Fatura cezası 
221 nci maddedeki fatura vermek ve almak 

mecburiyetine 208 nci maddede yazılı süre içinde 
riayet etmiyenlerin her birine veya 224 ve 225 
nci maddeler gereğince verilmesi icabeden 
müstahsil makbuzu ile serbest meslek 
makbuzunu vermiyenlere veya 225 nci mad
dede yazılı el defterini tutanlardan bu defte
re kaydı gereken malları kaydetmiyen veya 
noksan kaydedenlere her fatura veya makbuz ve
ya satın alman mal için 20 liradan az olmamak 
şartiyle faturalanması veya makbuza veya el def
terine yazılması gereken mebaliğin % 5 i nis
petinde usulsüzlük cezası kesilir. 

Yukarki fıkraya göre kesilen cezalar hakkında 
317 nci madde hükmü uygulanmaz. 

. MADDE 10. — Aynı kanunun dördüncü ki
tabının ikinci kısmının dödüncü bölümüne aşağı
daki hükümler eklenmiştir: 

Geçici K. 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynı kanunun dördüncü kita
bının ikinci kısmının üçüncü bölümüne aşağı
daki madde eklenmiştir. 

Fatura Cszast 
EK MADDE 1 — 221 nci maddedeki fatura 

vermek ve almak mecburiyetine 208 nci madde
de yazılı süre içinde riayet etmiyenlerin her 
birine veya 224 ve 225 nci maddeler gereğince 
verilmesi icap eden müstahsil makbuzu ile ser
best meslek makbuzunu vermiyenlere veya 225 
nci madde de yazılı el defterini tutanlardan 
bu deftere kaydı gereken malları keydetmi-
yen veya noksan kaydedenlere her fatura veya 
makbuz veya satın alman mal için 20 liradan 
az olmamak şartiyle faturalanması veya mak
buza veya el defterine yazılması gereken meb
lâğın % 3 ü nispetinde usulsüzlük cezası ke
silir. 

Yukarıki fıkrada yazılı usulsüzlükler neti
cesinde vergi zıyaı da husule geldiği takdirde 
bu zıyaın müstelzim olduğu kaçakçılık veya 
kusur cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hak
kında 317 nci madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 10 — Aynı kanunun dördüncü 
kitabının ikinci kısmının 4 ncü bölümündeki 
ceza kanununa göre cezalandırılacak suçlar 
başlığı «Ceza" Mahkemelerince yargılanacak 
suçlar ve cezaları» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 11 — Ayni kanunun dördüncü ki
tabının ikinci kısmının dördüncü bölümüne 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 
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'VergİMlelerinde ceza 
A) 1. Çift defter kullanmak (Bu kanuna 

göre tutulması mecburi olan defterlere kaydı ge
reken hususların, bu defterlere göre hesaplanacak 
vergi matrahının alzlığmı tebeyyün ve tevsik ede
cek tarzda, diğer defter ve evrakta toplanması; 
çift defter kullanmaktır); 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıl
tıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek 
kullanmak; 

3. Vesikaları tahrif etmek veya tahrif edil
miş olan vesikaları bilerek kullanmak; 

4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecbu
ri olan defter Jkayıtlarmı tahrif etmek veya bu 
defterlerde mevhum adlara hesap açmak veya her 
türlü hesap veya muhasebe hileleri yapmak; 

•. 5. > Vergi;kanunlarına göre tutulması mecburi 
olan defterlerin aâhifelerini yok ederek yerleri

me 'ifoafka yapraklar koyma veya hiç yaprak koy-
irtaateak;: 

6."' Vergi kanunlarına göre tutulması ve mu
hafazası , mecburi olan defter veya vesikaları 
yok etmek veya gizlemek (mevcudiyetleri sabit 
olduğu hâlde vergi incelemesine yetkili kimselere 
inceleme sırasında defter ve vesikaların ibraz 
edilmemessf gizlenmesi demektir); 

7. fBis-tafevAm iyili.içinde 2 500 lirayı aşan 
satış ^bedeli, »ücret, komüsyon, faiz, iştirak his-
.̂şesi,', vkiya,^edell;f ibij hasılatı ^m^anuna^görestu-
itulması mecburi olan defterlerden hiçbirinde ve
ya beyannamede, göstermemek (hasılatın defter 
ve beyannameden birinde gösterilmiş olması ha

vaîde bu fıkra hükmü uygulanır. Def er tutma
ya mecbur olmıyanlâr hakkında yalnız beyanna
mede gösterilmiş olup olmadığına bakılır); 

-•'• SuMtleriylö fcer hangi bir verginin zamanın
da tahakkuk ettirilmemesine veya noksan ta
hakkuk ettirilmesine sebebiyet veren kimseler; 

8, Mükellefler veya mükelleflerle muamele
de bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden 138 
nci madde mucibince istenilecek bilgiyi idareyi 
ve incelemeye yetkili olanları yanıltacak şekilde 

hafjı, 

ret 
bi 

veri) 

Geçici K. 

Hileli vergi suçları 
İEK MADDE 2 —.A) 1. Çift defter kullan

mak (bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlere kaydı gereken hususların, vergi mat-
rahjının azalmasını tevlit edecek tarzda diğer 
def her ve evrakta toplanması, çift defter kul-
lanfnaktır.); 

j2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıl
tıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek 
kullanmak; 

13. Vesikaları tahrif etmek veya tahrif edil-
mişj vesikalarla asıllarına uygun olmıyarak tan
zimi .edilmiş vesika veya suretleri bilerek kul
lanmak; 

il. Vergi kanunlarına göre tutulması mec
buri olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya 
bu I defterlerde mevhum adlara hesap açmak ve-
yahjut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yap-
m&İ; 

•1>. Vergi kanunlarına göre tutulması mec-
iburi olan defterlerin sahifelerini yok ederek yer
lerime başka yapraMar koymak veya hiç yaprak 
koyjnamak; 

|5. Vergi kanunlarına göre tutulması ve mu-
zası mecburi olan defter veya vesikaları yok 

etmbk veya gizlemek (mevcudiyetleri sabit oldu-
lalde vergi incelemesine yetkili kimselere in-

celejtne sırasında defter veya vesikaların ibraz 
edil)memesi gizleme demektir.); 

t. Bir vergilendirme dönemi içinde 5 000 
lirajrı aşan satış bedeli veya 2 500 lirayı aşan üc-

komisyon, faiz, iştirak hissesi, kira bedeli gi-
liasılâtı bu kanuna göre tutulması mecburi 

olan defterlerden hiç birinde veya beyannamede 
göstermemek (hasılatın bu defterlerden veya be
yannameden birinde gösterilmiş olması halinde 

jfıkra hükmü uygulanmaz. Defter tutmaya 
mecbur olmıyanlâr hakkında yalnız beyanname
de gösterilmiş olup olmadığına bakılır.); 

Railerinden her hangi birisiyle (beyanname 
imiş olsun olmasın) verginin zamanında ta

hakkuk ettirilmesine veya noksan tahakkuk et-
'tiril) nesine sebebiyet veren kimseler; 

f S.; Sayısı: 2c 2) 
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yalan veya eksik verenler veya tâyin edilen süre 
içinde vermiyenler (bu fıkra gereğince bilgi is-
tenilirken yapılacak tebliğlerde bilginin verilme
si için tâyin edilen süre ile süresinde cevap "veril
mediği veya yanıltıcı şekilde yalan veya eksik 
cevap verildiği takdirde haklarında bu maddenin 
cezai hükümlerinin uygulanması cihetine gidile
ceğinin ilgililere açık olarak bildirilmesi şarttır). 

Hakkında bir yıldan üç yıla; 

B) Yukardaki A bendinin 1'- 7 numaralı 
fıkralarında yazılı vergi hilelerinin yapıldığı, ver
gi ziyamın vukuundan önce tesbit edildiği tak
dirde bu hileleri yapan kimseler hakkında 3 ay
dan bir yıla; 

kadar hapis cezası hükmıolunur ve keyfiyet 
ayrıca masrafı mahkûma ait olmak üzere gazete 
çıkan yerlerde gazete ile, çıkmıyan yerlerde mu-
tad vasıtalarla ilân olunur. 

Ceza mahkemelerinden sâdır olacak kararlar 
Vergi Usulü Kanununun dördüncü kitabının 
ikinci kısmının 1-3 ncü bölümlerinde yazılı ver
gi cezalarını uygulıyacak makam ve mercilerin 
muamele ve kararlarına müessir olmadığı gibi 
bu makam ve mercilerce ittihaz edilecek karar- , 
lar da ceza yargıcını bağlamaz. 

Bu madde mucibince Cumhuriyet SavcılığmA 
ea yapılacak takibat vergi dairesinin bağlı bu
lunduğu defterdarın talebine bağlıdır. 

Cumhuriyet Savcılığınca sair suretlerle ittilâ 
hâsıl edilecek vergi hilelerinden ilgili vergi da
iresi derhal haberdar edilir ve âmme dâvasının 
açılması vergi dairesince yaptırılacak inceleme 
neticesinin Defterdarlıkça . bildirilmesine talik 
olunur. 

(S. 

Geçici E, ı 

B) Mükellefler veya mükelleflerle muame
lede bulunan gerçek ve tüzel kişilerden (kamu 
idare ve müesseseleri hariç) 138 nei madde mu
cibince istenilen bilgiyi, idareyi veya inceleme
ye yetkili olanları yanıltacak şekilde yalan veya 
eksik verenler veya tâyin edilen süre içinde ver
miy enler (bu fıkra gereğince bilgi istenilirken 
yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tâ
yin edilen süre ile süresinde cevap verilmediği 
veya yanıltıcı şekilde yalan veya eksik cevap 
verildiği takdirde haklarında kanunun cezai hü
kümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin 
ilgililere yazılı olarak bilidirilmesi şarttır.); 

C) ı(A) bendinin 1 - 7 nei fıkralarında ya
zılı hareketleri, verginin tahakkuku için kanun
da belli edilen sürenin hululünden önce tesbit 
edilenler (bu hareketlerin vergi ziyamı mucip 
olup olmıyacağma bakılmaksızın); 

hileli vergi suçu işlemiş olurlar. 

Hileli Yergi suçlarında ceza 
EK MAI>DE 3. — 1. Hareketleri ek 2 nei 

maddenin (A), bendinin 1 - 6 ncı fıkralarından• 
her hangi birisine veya (B) bendine uygun bu
lunanlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 
cezasiyle birlikte ceza müddeti kadar ticaret, sâ  
nat veya meslekten,nîemnuiyete ve masraf i hü
kümlüden sonradan. tahsil edilmek üzere keyfi
yetin, gazete çıkan yerlerde gazete ile, gazete 
çıkmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilânına hük-
molunur. 

2. Hareketleri, ek 2 nei maddenin (A) ben
dinin 7 nei fıkrasına veya (C) bendine uygun 

i : 232) 
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MADDE 11. — 7 . VI . 1949 tarihli ve 5432 
sayılı Vergi Usulü Kanununun 328 nci madde
sinin son fıkrası ile 348 nci maddesi hükümleri 
(bu kamunun yayınlandığı tarihten iki ay sonra. 
yürürlükten kalkar. 

MADDE 12. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihten 16 gün sonra yürürlüğe .girer. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici K. 

olanlari hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis ce-
zasiyle j birlikte ceza müddeti kadar ticaret, sa
nat veya meslekten memnuiyete ve masrafı hü-
kümlü4en sonradan tahsil edilmek üzere keyfi
yetin gazete çıkan yerlerde gazete ile, gazete 
çıkmıy&n yerlerde mûtat vasıtalarla ilânına 
hükmolunur. 

Hileli i^ergi suçlarının cezalandırılmasında usul 
EK j MADDE 4. —«• Yaptıkları inceleme sıra

sında hjileli vergi suçunu tesbit eden Maliye mü
fettişleri veya Hesap uzmanları ile muavinleri 
tarafından doğrudan doğruya ve vergi inceleme
sine yejtkili olan diğer memurlar tarafından il
gili verjgi dairesinin bağlı bulunduğu Defterdar
lığın mütalâasiyle, keyfiyetin yetkili Cumhuri
yet Salcılığına bildirilmesi mecburidir. 

Hileli vergi suçunun işlendiğine sair cüret
lerle ıtitıla hâsıl eden Cumhuriyet Savcılığı he
men ilgili Vergi Dairesini haberdar ederek in
celeme I yapılmasını talep eder. 

Âmine dâvasının açılmasa, inceleme netice
sinin Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine ta
lik olunur. 

Yukardaki ek 3 ncü maddede yazılı cezalar 
kaçakçılık, kusur veya usulsüzlük cezalarının 
ayrıca duygulanmasına mâni değildir. 

Ceza Mahkemesinden sâdır olacak kararlar, 
Vergi Usul Kanununun dördüncü kitabının ikin
ci kısBtıımn 1-3 ncü bölümlerinde yazılı vergi 
cezalarımı uygulayacak makam ve mercilerin 
muamele ve kararlarına müessir olmadığı gibi 
bu makam ve mercilerde ittihaz edilecek karar
lar da | ceza yargıcını bağlamaz. 

MAİDDE 12. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 328 nci maddesinin son fıkrasiyle 348 
nci maddesi hükümleri bu kanunun yayımlandı
ğı tarihten iki ay sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 13. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen i kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen I kabul edilmiştir. 

(S. Sayın: 232) 
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Almanya ile harb haline nihayet verümeaine dair kamım tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/218) 

T.C. 
MwcHneWi'Wm€fMWQ^lu^ü 9 . T H . 1951 

Başbakanlık 

Sayı: 71/2060, 6/2274 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Almanya ile harb haline nihayet verilmesine dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan;?veBakanlar 
Kurulunca 29 . VI . 1951 üarihiade Yüksek Meclise sunulması kararfeştrralan kanun tasafcâinm ge
rekçesiyle birlikte «unuhamş öldufuıra saygılarımla araederün. 

Başbakan 
iv A. Menderes 

GEREKÇE 

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa hükümetleri, şagil Devlet sifatiyle 
^Hükümetimize ayrı ayrı tevdi eyledikleri muhtıralarda, Almanya ile aralarındaki harb halinin 
sona erdirilmesine karar verdiklerini bildirmişler ve bunun Batı Almanya ile ayrı bir nihai 
£Ülh anlaşması demek olmadığını tebarüz ettirerek Türkiye Cumhuriyeti de Amerika Birledik 
Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa hükümetlerinin kararma iştiraki arzu ettiği takdirde-da
hilî mevzuatımızda lüzumlu tedbirlerin alınabilmesi için keyfiyeti tebliğ eylediklerini beyan ey
lemişler ve alacağımız teşriî kararların ilânının müşterek bir anlaşma ile, Almanya ile hali harb-
de bulunan devletlerle aynı zamanda yapılmasına her üç işgal devletinin ehemmiyet atfettikleri
ni ilâve etmişlerdir. 

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Fransa hükümetleri tarafından vâki teklif 
tetkik olunarak şayanı kabul görülmüş ve Alman Devleti ve vatandaşları ile münasebetlerimi
zin normal bir hale getirilmesinin her bakımdan faydalı olacağı mütalâasına varılmıştır. 

Almanya ile harb halinin sona erdirilmesi hususunda ilişik kanun tasarısı metnin tasdikim 
mutazammm mucip sebepler aşağıdaki mülâhazalara istinat etmektedir: 

1. Almanya ile harb halinin nihayete ermesi ile Alman tebaası hakkında mevcut idari ehliyet
sizlikler ve idari tahditler ortadan kalkacak ve bu suretle her iki memleket arasındaki ticari ve ik
tisadi münasebetler daha serbest ve normal bir şekilde işliyecektir. 

2. Harb haline nihayet verme keyfiyeti Almanya ile münferit ve nihai bir* sulh akdi mahiyetin
de olmadığı için Almanya'nın harbden doğan her türlü vecibeleri üzerinde müessir olmıyacak-
tır. Hudutlar meselesi ve Devlet borçları nihai sulh muahedesinin akdine bırakılmıştır. Harb 
halinin nihayete ermesi, Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebatm kesildiği 2/3 Ağustos 1944 ta
rihinden itibaren ilişik kanunun yürürlüğe gireceği güne kadar gerek Almanya Hükümetine ve 
gerek Alman tebaası hakiki ve hükmi şahısların mal, hak, menfaat ve alacaklarına karşı tatbik 
olunmuş bulunan takyidî muamele ve tedbirler ile aynı devreye ait diğer fiil ve hâdiselere hiçbir suret
le tesir etmiyecektir. Bu suretle Cumhuriyet Hükümetinin ve Türk vatandaşlarının gerek Almanya Hü
kümetinden gerek Alman vatandaşlarından alacak, hak ve menfaatleri hususunda müttehaz tedbirler 
mahfuz bulundurularak bu işin tesviyesi nihai brrânfeşöia - andlaşma akdine bırakılmaktadır. Ancak, 
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Hükümetimizle 1948 yılı bidayetinden itibaren Batı Almanya'nın Trizon işgal Bölgesi arasında ak
dedilmiş olan Ticaret, Tediye ve Takas anlaşmaları bükümleri mahfuz tutulacak ve Almanya ile 
münasebetlerimiz ili§ik kanunun yürürlüğe girmesinden sonra nihai sulhun akdine kadar Alman
ya ile usulü dairesinde yeniden akdedilecek anlaşmalara tâbi olacaktır. 

3. Her sahada olduğu gibi bu sahada da müttefi^ ve dostlarımız ile birlikte hareket etmemiz 
menfaatimiz icabıdır. Esasen bâzı devletler Almanya ile harb haline nihayet vermiş bulunmakta
dırlar. (İran, Hindistan, Mısır) harb haline nihayet vermiş, Yugoslavya Meclise bu hususta bir 
kanun tasarısı sunmuş, Norveç Kralı parlâmentonun açılış nutkunda bu sene içinde Almanya ile 
harb halinin sona erdirilmesi meselesinin Meclise sunulacağını açıklamıştır. 

4. Almanya ile aramızda mevcut olup harb hali <Jolayısiyle tatbik mevkiinden çıkmış bulunan 
vo tekrar tatbiki cihetine gidilmesi tarafımızdan şayanı arzu olan anlaşmaların listesi ayrıca su
nulacağından, harb haline nihayet verme keyfiyeti mezkûr anlaşmaların yeniden meriyete konulma
sı hakkında bir hüküm ifade etmiyecektir. 

5. îlişik kanun Almanya ile Türkiye arasında bir sulh muahedesi akdi mahiyetini taşımadı
ğına göre, ilerde Almanya ile aramızdaki barış münasebetini ayrıca tezekkür ve tesbit eylemek 
gerekecektir. 

6. îşbu kanun Almanya'ya ve bütün Almanlara şâmildir. Şu kadar ki sadece Federal Batı 
Almanya Hükümeti ile münasebetlerimiz mevcut olduğu cihetle, ancak, tanıdığımız, yegâne bu Hü
kümetin veya bunu istihdaf edecek olan hükümetlerin vesikalarını haiz bilûmum Alman tebaası 
mezkûr kanunun bahşettiği haklardan istifade edebileceklerdir. 

7. Almanya ile harb haline nihayet verme yetkisi Yüksek Meclisinize aittir. Meclis kanunu 
kabul suretiyle yetkisini kullanmakta ve ancak kanunim yürürlüğe girmesi tarihini tesbit için Ba
kanlar Kurulunu salâhiyettar kılmaktadır. Zira Almanya ile harb haline nihayet verme tarihinde 
de müttefiklerimiz ve dostlarımızla birlikte hareket etmemiz menfaatimiz icabı olduğundan ve 
mezkûr tarihin Meclisin tatil devresine rastlaması ihtjimali. mülâhaza edildiğinden, Dışişleri Ba
kanlığının teklifi üzerine, bahis konusu kanunun yürürlüğe girme tarihini Bakanlar Kurulu tesbit 
edecektir. 

Yukardaki mülâhazalarla, Hükümetiniz Almanya ile harb halinin sona erdirilmesi hakkındaki 
işbu kanunu, Almanya ile münasebetlerimizi normal bir hale sokmaya yarıyacağma inanarak 
Yüksek Meclisin tasdikma sunar. 

"( S. Sayısı : ^33 ) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/218 
Karar No. 41 

11 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Almanya ile harb haline nihayet verilmesine 
dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanla]' Kurulunca 29 . VI . 1951 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı gerekçesi ye ilişikleriyle birlikte Dışişle
ri Komisyonuna havale buyurulmuş olmakla, 
komisyonumuzun 11 . VII . 1951 tarihli toplan
tısında Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin huzu-
riyle incelendi. 

Yapılan müzakereler sonunda Hükümetin 
gerekçesinde ileri sürülen mucip sebepler tama
men muhik görüldüğü gibi; Almanya ile harb 
haline nihayet verme keyfiyetini tanzim eden 
şartların da her bakımdan millî menfaatlerimi
ze uygun olduğu neticesine varılmıştır. 

Ancak kanunun birinci maddesinin kaldırı
larak yerine: «Türkiye ile Almanya arasında 
mevcut harb haline işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren nihayet verilmiştir» 

şeklinde bir madde konulması Meclisimizin mü-
nakit bulunduğu bugünlerde Almanya ile harb 
haline nihayet verme keyfiyetini müttefik dev
letlerle birlikte, aynı zamanda tahakkuk ettir
mek noktasından münasip mütalâa edilmiştir. 

Bu şekilde tadili muvafık telâkki edilen ta
sarı ile gerekçesinin ve ilişiklerinin Meclisin 
yüce tasvibine arzedilmek üzere yüksek baş
kanlıklarına sunulmasına komisyonumuzda ha
zır bulunan üyelerin ittifakiyle karar verilmiş
tir. 

şişleri Komisyonu Başkanı 
îzmir 

Vasfi Menteş 
îzmir izmir 

C. Baban A. Başman 
Samsun 

F. Kesim R. 

Sözcü 
îzmir 

Osmdn Kapanı 
Muğla 
N. Nadi 

Seyhan 
Oğuz Arık 

HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Almanya ile harb haline nihayet verilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Almanya arasın
da mevcut harb halinin nihayete ermesi tarihi
ni tesbite Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

MADDE 2. — Harb haline nihayet verme 
keyfiyeti Türkiye ile Almanya arasında sulh 
akdi mahiyetini taşımaz. 

MADDE 3. — Harb halinin nihayete ermesi, 
Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebatm ke
sildiği 2/3 Ağustos 1944 tarihinden bu kanunun 
yürürlüğe gireceği güne kadar gerek Almanya 
Hükümetine ve gerek Alman tebaası hakiki ve 
hükmi şahısların mal, hak, menfâat ve alacakla
rına karşı tatbik olunmuş bulunan takyidi mu
amele ve tedbirler ile aynı devreye ait diğer fiil 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Almanya ile harb haline nihayet verilmesine 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Almanya arasın
da mevcut harb haline işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren nihayet verilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 233) 
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ve hâdiselere hiçbir suretle tesir etmiyecektir. 
Türk - Alman ticari münasebetlerinin yeni

den tanzimi hakkında mevcut anlaşmaların hü
kümleri mahfuzdur. 

MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girme-
-smdsnysöiîra, sûlhsünmkdme-kadar, Almanya ile 
nmnasebetleî'inliz usuMdairesinde yeniden akit 
•w&ya tekrar meriyete vazedilecek '• andlaşma, 
anlaşma;'ves&sl^fmeleretâbiolaeâktır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. —Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Ba f̂ba'kan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
H. Köy men 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakam 
R. 8. 'Burçak 

Ulaştırma Bakam 
8. Kurtbek 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 
R.'N&suhioğlu 
İçişleri Bakam 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakam 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
#. Öfamen 

Çalışma Bakam 
N. özsakı 

işletmeler Bakam 
ffaJfto, (MIMt 

Dışiş. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neü maddesi 
^flm-ka%ul edimıiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci: maddesi 
kabul edilmiştir. aynen 

1MADDE 6. — Hükümetin 
ayıien kabul edilmiştir. 

6 ncı maddesi 

* • » 
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