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Teklifi kanuninin birinci maddesinde sinema ve tiyatrolara mahsus biletler üzerinden yüzde beşi 

maliyeye ve yüzde beşi de belediyeye ait olmak üzere cem'an yalnız yüzde on nisbetinde bir vergi ve 
resim alınabilir diyorum maksadım bilet üzerinden alınan bu vergileri tevhittir bilet üzerinden cem' 
an yüzde on nisbetinde bir vergi alınırsa adilâne hareket edilmiş olur. Bundan fazlasına tiyatro 
ve sinema sahiplerinin tahammülü yoktur. Çünkü elyevm bir taraftarı Maliye bir bilet üzerinden yüz
de on istihlâk ve yüzde beş damga olmak üzere cem'an yüzde on beş nisbetinde bir vergi almakta
dır. Bu vergi pek ağırdır. Mantıkan Maliyenin iki türlü vergi almaması lâzım gelir. 

Bir bilet nedir?... bir müessesei ticariyenin sattığı bir maldır. Makbuz değildir. Bir bakkal na
sıl bir kıyye zeytin satarsa bir tiyatro ve sinemada bir iskemleye muvakkaten oturmak hakkını veren 
bir bileti öylece satar. Zeytin nasıl bir bakkalın sermayesini teşkil ediyorsa bir iskemle de bir tiyat
ro veye sinemanın sermayesini teşkil eder. Bakkaldan nasıl bedava bir kıyye zeytin alınmazsa bir si-
nama veya tiyatrodan bedava bir iskemle alınamaz. Halbuki tiyatro ve sinemalarımızda bu hal vaki 
değildir. Bazı geceler sinema ve tiyatroların ehemmiyetine göre meccanen sekiz on loca ile kırk elli 
koltuğun verilmekte olduğu kemali hayretle görülmektedir. Maliye bir müessesei ticariyenin sattığı 
bir maldan nasıl bir istihlâk vergisi alabiliyorsa bir bilet üzerinden de bir istihlâk vergisi alabilir. 
Lâkin makbuz vergisi alamaz. Bir bakkal elden sattığı bir kıyye zeytin için müşteriye nasıl pullu bir 
makbuz ita etmiyorsa tiyatro ve sinamalarda sattıkları bir iskemle için pullu bir makbuz ita etmeğe 
mecbur değildirler. Binaenaleyh mantıkan biletlerin damga resmine tabi olmaları iktiza eder. Çün-
ki bilet makbuz değildir. Bir müddeti muvakkate için satılan bir eşya nihayet bir iskemle
dir; Binaenaleyh bir eşya ile bir makbuz bir arada içtima edemez. O halde bi
letlerden Maliyenin yalnız istihlâk resmi alması lâzım gelir ki bu resim de pek ağır
dır. Gerçi elyevm kötürü hesabile tiyatro ve sinemalar maliyece yüzde on hesabile maktu 
bir vergiye tabi tutulmuşlarsa da bu da sureti adilânede tatbik edilmemektedir. Çünkü bazı si
nemalara az bazı sinemalara ise ağır ve ziyade olmak üzere tarhedilmiştir.... Esasen maktu ola
rak alınan işbu vergi hususî istihlâk vergisidir. Elyevm her tarafta bu vergi lâğvedilmiş olup yalnız 
eğlence mahallerinde müskirat satan gazinolarda ipka edilmiştir. Halbuki tiyatro ve sinemalar bir 
eğlence mahalli değildir. Mezkûr hususî istihlâk vergisinde tiyatro ve sinemalar üzerinden kaldırıl
ması her halde muvafıkı adalettir. Binaenaleyh bunun en eyisi bilet üzerinden yalnız yüzde beş 
bir damga resmi alınırsa hem sinemaların inkişafına hizmet edilmiş ve hem de hazinenin bir varidatı
nın da gaip olmamasına sebebiyet verilmiş olur.Maliyece biletler üzerinden alınacak bu yüzde beş 
insaf edilirse kâfidir. Diğer taraftan belediye ise bir bilet üzerinden yüzde on darülaceze ve yüzde beş 
belediey ve yüzde beş tayyar vergisi olmak üzere ceman yüzde yirmi nisbetinde bir vergi alınmakta
dır. Evvelâ. esas itibarile biletler üzerinden kanunen yüzde beş nisbetinde bir belediye vergisi alın
makta olduğundan belediyeye ait bir müessese olan darülaceze.için ayrıca yüzde on nisbetinde bir vergi 
alınmağa şehremanetinin hakkı yoktur. Çünkü darülaceze vergisi için elde bir kanunu mahsus mevcut 
değildir. Teşkilâtı esasiye kanunumuz mucibince kanunsuz olarak hiç bir vergi cibayet edilemez. 
Cibayet edilen darülaceze vergisile tayyare ianesi hilafı kanundur. Meni lâzımdır. Ancak tiyatro ve 
sinema İaşelerinin yanına belediye ile Tayyare Cemiyeti birer darülaceze ye tayyare iane kutuları 
talik ederek halkın mürvet ve şefkat ianesine müra-caat edebilirler. Yoksa böyle gayri kanunî olarak 
vergi alamazlar. Şayanı dikkat bir şey daha varsa o da darülaceze vergisinin yalnız İstanbul sinema ve 
tiyatrolarına mahsus olmasıdır. Diğer şehirlerin tiyatro ve sinemaları işbu vergiyi ita etmemektedir
ler. Halbuki Türkiyede her türk her şehir birbirine müsavidir. O halde Ankarada bulunan bir sinema 
neden darülaceze vergisi vermiyorda îstanbulda bulunan bir sinema darülaceze vergisi veriyor gibi bir su
al varidi hatır olabilir?.. Binaenaleyh biletler üzerinden alınan yalnız % 5 belediye vergisi yine insaf edi
lirse kâfidir. Gerek maliye ve gerekse belediyenin aldıkları bu muhtelif vergiler için yaptıkları hesabat 
dahi pek gariptir. Maliye bir biletin damga resmini tesbit için müesseseye kalan meblâğı bir türlü esas 
ittihaz etmemektedir. Meselâ elli kuruşluk bir bilette müesseseye kalan otuz dört kuruştan damga 
resmini yüzde beş nisbetinde ahzetmesi lâzım gelirken evvelâ istihlâk resmi olan üç kuruş kırk 
santimi otuz dört kuruşa zammederek otuz yedi kuruş kırk santim üzerinden damga 
resmini cibayet etmektedir. Halbuki bu ayrıca büyük bir haksızlıktır. . Ayni haksızlığı 


