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3. — SUALLER 
1. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Be

yin, mensucatı dahiliyenin ıslâhı maksadıyle 
Meclisi Âlice kabul olunan tahsisat üzerine şim
diye kadar ne yapıldığına dair Ticaret Vekâle
tinden suali. 

Sayfa 
357 

357 
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Sayfa 

357 

1. — Veraset ve İntikal Vergisi hakkında 
{1/810) numaralı kanun lâyihası ve Kavaninıi 
Maliye, Muvazenei Maliye ve Adliye Encümen
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 14.35 

Reis : İsmet Bey 

Kâtipler : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey< Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Zabtı sabık hulâsası okunacak. 

Yetmiş Yedinci İçtima 

25 Mart 1926 Perşembe 

Birinci Celse 

Ali Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ede
rek zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. 
Evrakı varide ailt oldukları mahallere havale olundu. 

Veraset ve İntikal Vergisi lâyihai kanuniyesinin 
cumartesi günü müstacelen ve tercihan müzakeresi 
karargir oldu. 

Altmış dört zatın İstiklâl Madalyası ile taltifi 
hakkında Müdafaa! Milliye Encümeni mazbatası mü
zakere ve kabul olundu. 

Badehu 1340 senesine ait Divanı Muhasebat ra
porları hakkındaki Divanı Muhasebat Encümeni maz
batası müzakere ve tâdilen kabul edildi. 

Ve cumartesi günü içtima edilmek üzere celse ta
til olundu. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı? Zabtı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAK VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Saruhan Mebusluğuna intihap edilen Doktor 

Saim Beyin mazbatai intihabiyesi hakkında Saruhan 
Vilâyeti İntihap Heyeti Teftişiye Riyaseti tezkeresi. 
(3/815) 

REİS — Dördüncü şubeye. 
Mazbatalar 

/. — Dört zatın hamil oldukları İstiklâl Madal
yası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında (3/588), 

(3/597), (3/598), (3/603) numaralı dört kıta Başvekâ
let tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacakta* : 

Riyasete 
Dört zatın hamil oldukları beyaz şeritli İstiklâl 

Madalyalarının kırmızı şeritliye tahvili hakkındaki 
inha evrakını tetkik ettik. 
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Encümen Edirne Mahkeme! Asliye aza mülâzımı 
Ragıp 'Efendi ile kavas Ahmet Haindi Efendinin ma
dalya şeritlerinin kırmızıya tebdilini muvafık buldu. 
Ve eKcedzade Mehmet mahdumu Mehmet Bey ile 
Balyalı Mustafa Çavuşun inha evrakının reddine 
karar verdi. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Çatalca Rize 
Şakiı* Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli İstanbul 
İbrahim Ahmet Hamdi 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Encümeni namına 
arz ediyorum. Bu zevatın hizmetleri hakkında yeni 
malûmata desteres olduk, 'binaenaleyh bu mazbata
nın tekrar tetkik edilmek üzere Encümene iadesini 
rica ederim. 

REİS — Efendim, Encümen tekrar mazbatayı En
cümene işitiyor, veriyoruz. 

2. — Doksan zatın İstiklâl Madalyasıyle taltifleri 
hakkında (3/599) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyasete 

Millî Mücadele esnasındaki hizmetlerinden do
layı inha edilen doksan zatın evrakını tetkik ettik. 
Bunlardan 26'sının kırımızı ve 28'inin beyaz şeritli 
İstiklâl Madalyasıyle taltiflerine, 36'sımn da reddine 
karar verdik. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Çatalca Rize 
Sakir Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli İstanbul 
İbrahim - Ahmet Hamdi 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 
Mustafa Bey, Hopa Halk Fırkası azasından ve 

Belediye Reisi Beyaz şeritli 
Mehmet Bey, Hopa Halk Fırkası azasından Beyaz 

şeritli 

Mehmet Ziya Bey, Hopa Halk Fırkası azasından 
Beyaz şeritli 

Molla Zade Hüseyin Bey, Hopa Halk Fırkası aza
sından Beyaz şeritli 

Nasuh Zade Şevket Bey Simav Kazası Müdafaai 
Hukuk Reisi Beyaz şeritli 

Seyit Hüseyin Bey, Mazgiri Kazası Müdafaai Hu
kuk Reisi Beyaz şeritli 

Bufo Zade Mehmet Bey, Mazgirt Kazası Müda-
faii Hukuk azasından Beyaz şeritli 

Kamer Ağa, Mazgirt Kazası Müdafaai Hukuk Re
isi Beyaz şeritli 

Mustafa Naim Bey, Mazgirt Müdafaai Hukuk 
Heyeti İdare Azasından Beyaz şeritli 

İbiş Zade Zeki Bey, Mazgirt Müdafaai Hukuk 
Reisi Beyaz şeritli 

Yusuf Bey, Feke Müdafaai Hukuk Azasından Fe
ke Mal Müdürü Beyaz şeritli 

Şükrü Bey, Feke Müdafaai Hukuk Azasından Fe
ke Belediye Reisi Beyaz şeritli 

Tahsin Zade Alı Bey, Niğde Sabık Müdafaai Hu
kuk ve elyevm Halk Fırkası Azasından Beyaz şerlitli 

Muhittin Efendi Zade Mustafa Bey, Niğde sabık 
Müdafaai Hukuk ve elyevm Halk Fırkası azasın
dan Beyaz şeritli 

Müfit Bey, Niğde sabık Müdafaai Hukuk ve el
yevm Halk Fırkası azasından Belediye Reisi 

İBeyaz şeritli 
Hoca Zade Mustafa Hilmi Bey, Niğde Müdafaai 

Hukuk ve elyevm Halk Fırkası azasından Beyaz şeritli 

Battal Ağa Zade Beyneîabidin Bey, Niğde Müda
faai Hukuk ve elyevm Halk Fırkası azasından 

Beyaz şeritli 
Hacı Mustafa Efendi Zade Rasih Bey, Niğde sa

bık Müdafaai Hukuk ve elyevm Halk Fırkası azasın
dan Beyaz şeritli 

Sadık Bey Zade Muhittin Bey, Niğde Mebusu es-
bakı Beyaz şeritli 

Hacı Durmuş Ağa Zade Ahmet $ey, Niğde'den 
Kırmızı şeritli 

Neşet Efendi Zade Hasan Fehmi Bey, Niğde Yah
yalı Nahiyesi Müdürü Kırmızı şeritli 

Kadı Zade Rasim Efendi, Niğde'den Kırmızı şeritli 
Hacı Mustafa Efendi Zade Süleyman Efendi, Niğ

de Maden Nahiyesi Müdürü Kırmızı şeritli 
Hasan Efendi Zade Mustafa Seyfullah Efendi, 

Niğde'den Kırmızı şeritli 
Hilmi Bey, Sapancalı Beyaz şeritli 
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Osman Bey Zade Ali Bey, Hendek Kazası Mü
dafaa! Hukuk Heyeti azasından Beyaz şeritli 

İmam Zade Ali .Bey, Hendek Kazası Müdafaai 
Hukuk Heyeti azasından Beyaz şerefli 

Hakkı Bey, sabık Gaziantep ve lâhıik Antalya Ser 
Komiseri Kırmızı şeritli 
FirlepeM Haindi Bey, Ankara Ticaret ve Sanayi Büro
sunda Tüccardan Kırmızı şeritli 

Ömer 'Hilmi Bey İznik kazasının Eşref Zade Ma
hallesinden Beyaz şeritli 

Ziya Efenrlî Bin Hasan Basri, Jandarma Mülâzımı 
Evveli Kırmızı şeritli 

Hacı Mehmet Ağa Zade İdrîs Bey, Refahiye ha
zasından Beyaz şeritli 

Hacı Mehmet Ağa Zade Esat -Bey, Refahiye Bele
diye Reisi Beyaz şeritli 

Hüdai Bey, Karesi Ziraat Müdürü Kırmızı şeritK 
Ömer Efe'iî-d'j, Orhangazi kasabasından İhtiyat Za

biti Kırmızı şeritli 
Cemil Boy, Eskişehir Valisi ve Sabık Bafra Kay

makamı Beyaz şeritli 
Ferit Bey, Aydınlı Beyaz şeritli 
Mahir Bey, Mersin Ziraat Fen Memuru İhtiyat 

Zabitlerinden Kırmızı şeritli 
İbrahim oğlu Şerif Ali, Bergama'dan Kırmızı 

şeritli 

Fahrettin oğlu Mehmet Aîi, Bergama'nın Köçekli 
karyesinden Kırmızı şeritli 

Terfik oğlu Mehmet, Bergama'nın Bo'lcek karye
sinden Kırmızı şeritli 

Şerif oğüu Molla Mehmet, Bergama'nın AH Beyli 
karyesinden Kırmızı şeritli 

Yakup oğlu Şemsettin, Bergama'nın Reşadiye na
hiyesinden Kırmızı şeritli 

Hüseyin oğlu Hasan, Bergama'nın Demirciler Ma
hallesinden Kırmızı şeritli 

Mustafa oğlu Hüseyin, Bergama'nın Hacı Nebi 
Mahallesinden Kırmızı şeritli 

'Çıplak oğlu Sabrıi, Soma'nın Cuma Mahallelinden 
Kırmızı şeritli 

Hüseyin oğlu Sabri, Bergama'nın Demirciler Ma
hallesinden Kırmızı şeritli 

Mehmet oğlu Hakkı, Bergama'nın Tuğlacılar Ma
hallesinden Kırmızı şeritli 

Hasan oğlu Mehmet, Bergama'nın Kozak karye
sinden Kırmızı şeritli 

Mehmet Cihan Efendi, Göksün Kazasının Kıraç 
karyesinden Kırmızı şeritli 

Hasan Beyoğlu Bekir Bey, Göksün Kazasının Meh
met Bey karyesinden Kırmızı şeritli 

Saduîlah Ağa, Göksün Kazasının Ortatepe karye
sinden Kırmızı şeritli 

Kıpkıp Ahmet, Denizli'de Beyaz şeritli 
Hacı Nuri Bey, 'Nazilli Belediye Reisi Kırmızı 

şeritli 
REİS — Efendim, mazbatayı reyinize vaz edi

yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
efcnıeyen'îer lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, biradan maada 
bilcümle müskiratın alenen istimalinin memnuiyetine 
dair (3/436) numaralı teklifi kanunisi ve Sıhhiye, Ad
liye ve Kavanini Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Raznameye alıyoruz. 
Efendim, encümenler bunlar hakkında müstaceliyet 

teklif etmektedir. Bunun miistaceîiyîtinli kabul edenler 
"atfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

4. — Emrazı sariyeye karsı Ordunun muhafazası 
için indeliktiza sargı lâzım gelen sabun ile odun veya 
kömür hakkında 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem 
Kanununun yedinci ve dokuzuncu maddelerine dair 
(1/602) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — Sinop Mebusu Rıza Nur Beyin hamil olduğu 

İstiklâl Madalyası şeridinin yeşil - kırmızıya tahvili 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. (3/614) 

REİS — Okunacaktır. 
Heyeti Umumiyeye 

Sinop Mebusu Doktor Rıza Nur Beyin İstiklâl 
Muhaberatı esnasında bilfiil cephede hidematı fedakâ-
ranesi sebkettiği anlaşıldığından hamil olduğu İstik
lâl Madalyası şeridinin yeşil - kırmızıya tebdili Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 'kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, merhum Şeyhül

islâm Musa Kâzım Efendi mahdumu Fikri Efendiye 
hidematı vataniye tertibinden tahsis edilen maaşın tah
silini ikmal edinceye kadar verilmesi hakkında takriri. 

356 
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VEHBİ BEY (Karesi). — Efendim; geçen sene 
Meclisi Âliden merhum Şeyhülislâm 'Kâzım Efendi
nin haremiyle mahdumuna maaş tahsis edilnıişlir. 
Mahdumu Darülfünun Hukuk Pakültesindedir. Maa
şının kenarına tahsili âlisini ikmal edinceye kadar 
kaydı konmamıştır. Binaenaleyh defterdarlık maaşını 

' 1. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; Men
sucatı dahiliyenin ıslâhı maksadıyle Meclisi Âlice ka
bul olunan tahsisat üzerine şimdiye kadar ne yapıl
dığına dair Vekâletten suali. 

4. 

1. — Veraset ve İntikal Vergisi hakkında (1/810) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye, Muva
zene! Maliye ve Adliye Encümenleri mazbataları (1). 

REİS — Efendim, veraset ve intikal vergisi lâyi
hasının müzakeresine başlıyoruz. Heyeti Umum iyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Madde
lere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Fasıl : 1 

Verginin Mevzuu ve Müstesniyatı 
Birinci madde — Gerek veraset ve vasiyet ve hi

be tarikiyle gerek bilâbedel herhangi bir tarzda hakikî 
veya hükmî bir şahıstan diğerine intikal eden menkul 
ve gayrimenkul bilcümle emval işbu kanun mucibin
ce vergiye tabidir. Şartla hibe ve ferağ bu vergiden 
müstesnadır. Ancak mevhup, mevhubun lehin kati
yen mülküne dahil olduğunda mevhub veya mefru-
unlehten vergi alınıp başkaca kaydiye alınmaz. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri.) Madde
yi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci madde — Berveçhiati emval vergiden müs
tesnadır: 

1. Mahlûlen veyahut su veri saire ile devlete in
tikal eden alelumum menkul ve gayrimenkul emval. 

2. Birinci ve ikinci derece akrabaya intikal eden 
ve mecmu kıymeti üç yüz lirayı tecavüz etmeyen em
vali menkule. 

3. Akraba ve ehîbba gibi şahseyin arasında tea
ti olunan ve bir dairei resmiye tarafından tescili mu-

(I) Zabtın sonuna merbuttur. 

kesmiştir. Bendeniz bir takrir verdini. Bu takririm 
Muvazeneli Maliye Encümenine havale buyurulursa 
orada tetkik edilir. Kanunen ne lâzım gelirse onu 
yaparlar, bunu rica ediyorum. (Muvafık sesleıli) 

REİS — Efendim, takrir tefsir mahiyetinde olduğa 
içüı Muvazeneli Maliye Encümenine tevdi ediyoruz. 

REİS — Sahibi sual yoktur, celsei atiyeye- terke-
diyoruz. 

tat olmayan ve tescil edilmeyen miktarı ne olursa ol
sun bilumum menkul hedaya, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, hükümet, lâyihasında, intikal eden ve kıy-' 
meti 200 lirayı geçmeyen eşyayı menkulei beytiyenin 
vergiden muafiyetini teklif etmişti. Gerek kavanini 
maliye ve Muvazene bunu 300 liraya çıkardılar. Ad
liye Encümeni de bununla mutabık kaldı. Şunu arz 
edeyim ki bunu yeni vaz ediyoruz zannedilmesin. 
Muhtar Bey bunu da az gördüler. Gömleğine kadar 
kadı efendi terekeyi yazmaktadır. Bugünkü ahkâm 
budur. Mamafih her adam başına ikişer yüz lira der
seniz bir şey demem. Yani Muhtar Beyefendinin dedi- . 
ği bugün dahi cereyan etmektedir. Bu kanun kabul 
edildikten sonra cereyan etmeyecektir. Kadı Efendi 
terekeyi yazarken iç gömleğini bile yazmaktadır. Bi
naenaleyh olmayan bir şey yapıyoruz manasında değil. 

3. — SUALLER 

— MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; bu
günkü esare nisbetle en fıkara adamın bile terekesi 
ceket, pantolun vesaire 300 liraya baliğ olur. Yani en 
fıkara adamın terekesi bile bu kıymete varıyor. Onun 
için çocuklarına intikal edecek, bu eşyadan intikal 
harcı almak yani eski eşyalar için almak doğru değil
dir. Onun için hiç olmazsa bu birinci ve ikinci dere
cede akrabadan her birine intikal eden 300 lira kay
dım koyalım. Evin yeni hamisi olmuş, evin bütün ida
resi kendisine kalmış, yani felâket görmüş bir ada
mın, kendisine intikal eden yatak, yorgan, tencere, ta
va gibi şeylerden dolayı bir de intikal harcı karşısın
da kahnası doğru değildir. Binaenaleyh beherne inti
kal eden miktarın 300 lira olması veyahut iki yüz lira 
olması hususunda bir takrir veriyorum. Kabulünü is
tirham ederim. 
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Halbuki üç yüz liraya kadar eşyayı beytiye nevinde 
olanları istisna etmiştir. Her vereseye diyorlar. O hal
de bari her birine iki yüz lira olsun, beş verese olur, 
bin lira eder. Yani bin lira eşyayı menkule bu mem
lekette ölenlerin yüzde doksanında çıkmaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Kadı efendi şim
diye kadar en küçük teferruatına kadar yazıyordu. 
Yani şimdi meseleyi basitleştiriyoruz. Veresenin her 
biri, sabisi, vasisi ayrı ayrı sekiz defa yazacak. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ayn bir 
şey yoktur. < 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vardır. Kadının ki 
mi bir defa yazacak, yoksa sizin ki mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hayır efendim 
böyle değildir. Ayrı ayn hiç bir şey yoktur. Demek is
tiyorum ki şimdiye kadar hiç haddi muafiyet yokken 
biz kabul ettik. Muhtar Beyefendi bunu birinci ve 
ikinci derecede akrabada adam başına diyorlar. Ken
dileri de hiç olmazsa iki yüz lirayı kabul etsinler beş 
kişi varsa bin lira eder. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Tayyare Cemiyeti, 
Himaye! Etfal Cemiyeti gibi menafii umumiyeye mü
teallik müessesata vakit teberruat muaf mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim o 
gibi müessesata vükubulan .teberruatın muaf olduğuna 
dair kanunda sarahat olmadıkça vergiye tabidir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Böyle bir fıkra ilâve
sine hükümet taraftar mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hayır yüz
de beş, yüzde 10 noksan alsın, taş atıp kolu yorulma
dı ya (Handeler.) 

REÎS — Tadil takriri var. Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin ikinci fıkrasının berveçhiati tadi
lini teklif eylerim. 

(Birinci ve ikinci derece akrabadan hor birine in
tikal eden ve mecmu kıymeti iki yüz lirayı tecavüz et
meyen emvali menkule.) 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim; tadilnameyi nazarı mütalaaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. Almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı mütalaaya alınmıştır. Encümene veri
yoruz. Efendim üçüncü fıkrada «akraba ve ehibba 
gibi şahseyn arasında» diyor şahıs kelimesini cemi 
eden bir kelimedir. Şahıslar şeklinde tashih edebilir 
miyiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evet, hiç ma
ni yoktur. 

Fasıl: 2 
Vukuatın Sureti İhbarı 

Üçüncü madde — Bir vefat vukuunda gerek ve
raset ve gerek vasiyet vesair suretle kendilerine em
val ve nükut ve esham ve tahvilât ve her nevi hukuk 
ve menafi intikal edenler yahut hibe vukuunda mev-
hubunlehler ve herhangi bir suretle bilâbedel bir ser
vete sahip olanlar beyanname itasıyle mükelleftir. İkin
ci madde mevzuuna dahil olanlar için beyanname veril
mez. İşbu beyanname: 

1* Vefat vukuunda, müteveffanın veresesinin veya 
musiilehlerin isim, şöhret ve sanat ve mahallî ikamet
lerini ve sinlerini, müteveffanın tarih ve mahallî vefa
tını, müteveffanın varisleri ve musilehleri ile olan nis
pet ve karabetini, intikal eden emval ve nükut vesaire-
nin nevi, cins ve kıymeti hakikiyelerini ve mahallî 
mevkiini ve müteveffanın terk ettiği düyun miktarı
nı. 

2. Veraset ve vasiyetten maada hibe suretiyle va
ki olan intikalâtta; vahibin ve mevhubunlehin isim ve 
şöhret ve sanat ve mahallî ikâmetlerini ve mevhubun
lehin bulunduğu mahal ve mevkiini ve hibe olunan 
emvalin cinsi ve nevi ve kıymetlerinim 

3. Sair bilâbedel intikalâtta sahibi intikalin isim 
ve şöhret ve sanat ve mahallî ikâmetini ve malı men
kulün bulunduğu mahal ve mevkiinin ve temellük edi
len emvalin ve cins ve nevi ve kıymetlerini ve ne su
retle temellük edildiğini muhtevi olmak mecburidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, bende
niz maddenin maaline itiraz etmeyeceğim, tarzı tah
ririne itiraz edeceğim. Arkadaşların bir çoğuna sor
dum da ancak bir ibaresini sökebildim. Bu musaleh 
midir, musileh midir, mevhubuleh midir? Hakikaten 
bununla en ziyade iştigal edecek olan köylü bu iba
reyi anlayabilir mi? Anlayamaz mı? Bendeniz refiki 
muhteremim Tunalı Hilmi Bey gibi her ibareye itiraz 
etmem. Ben ki bu tabirleri mektebi âliden mezun ol
duğum halde anlayamadım, arkadaşlara sordum, hat
ta şimdi bir kat arkadaşa sordum, kimisi musaleh, 
kimisi musileh diyor. Hangisi doğrudur çok istirham 
ediyorum. Köylümüzün anlayabileceği bir ibare ile ya
zılsın ki bu maddeyi herkes anlatsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, an
laşılıyor ki Muhtar Bey Refikimizin feraizi kıt Eğer 
bunun yerine kaim olabilecek kolaylıkla anlaşılır di
ğer bir kelime olaydı, emin olunuz hükümet yerine ko
yardı. Fakat ne yapalım bu lâyihayı tetkik eden üç, 
dört encümen de aramıştır. Bulamamıştır. Bu tabirat; 
tabiratı kaııuniyemizdir ve eryevm meridir. 
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Köylüye gelince : Zannederim ki köylü bu mesele
leri Muhtar Beyden aşağı anlamaz. Yazacağımız tali
matnamenin bir maddesi de budur. Bunlara dair 
mümkün olan tafsilâtı da vereceğiz. Bu maddelerin 
hepsini izah eden talimatnameler yapılmaktadır. İba
reyi türkçeye çevirelim dedik. Daha berbat oldu. O 
vakit daha müphem ve anlaşılmaz bir hale geldi, onun 
için ve başka kelime bulamadığunızdandır ki bu mev
zuatı hukukiyeyi aynen istimale mecbur olduk. En
cümenlerin de aynen ipka etmesinin sebebi budur. 

REİS — Başka mütalaa yoktur efendim. (Hibe vu-
kunda mevhubunlehier ve herhangi bir suretle..) mi 
dir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet, ve herhangi bir suretle... 

REİS — Bu suretle okuduk. Başka bir mütalaa 
yoktur efendim. Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

İkinci maddenin ikinci fıkrasının Encümen ta-
dilen getirmiştir. Okuyoruz: 

2. Birinci ve ikinci derece akrabadan her birine 
intikal eden ve her birinin hissesi iki yüz lirayı teca
vüz etmeyen emvali menkule. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Biz evvelce mecmuuna üç yüz lira demiştik. Şimdi 
her birisine iki yüz koyduk. Heyeti Umumiye hangi
sini kabul ederse* 

REİS — Efendim, Encümen evvelce Heyeti Mec
muasına üç yüz teklif etmişti. Şimdi her birisine iki 
yüz olmak üzere maddenin tashihini kabul etmiştir. 
Teklifleri budur. Binaenaleyh Encümenin teklifini as
len reye arz ediyorum. Encümeninki tadildir. Nazarı 
mütalaaya alınmazsa üç yüzü reyi âlinize arz edece
ğim. Encümen tadilini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın 
Kabul edilmemiştir. O halde üç yüz olarak tashih 
edeceğiz. Fıkra şöyle olur: 

«2J Birinci ve ikinci derece akrabadan her birine 
intikal eden ve her birinin hissesi üç yüz lirayı te
cavüz etmeyen emvali menkule...» 

Sonra efendim, üçüncü fıkradaki «şahseyn» şahıs
lar» olarak tashih edilmiştir. Tashih şeklinde birinci 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaktırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Her köyün heyeti ihtiyariye-
si her ayın on beşine kadar geçen ay zarfında kendi 
köylerinde vefat edenleri mübeyyin bir üste tanzim 
ile mahallî hükümete vermekle mükelleftir. Konso

loslar dahi her ayın on beşinde bulundukları mahal
de vefat edip konsoloshanece mukayyet Türk tebea-
sının isim, şöhret ve sanatlarının onların Türkiye'de 
en son mukayyet olduğunu natık ellerindeki hüviyet 
varakalarıyla birlikte Maliye Vekâletine göndermeye 
mecburdurlar. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Encümen izah etsin. 
REİS — Bu maddede tabi sehvi var mı? İsim, 

şöhret ve sıfatlarının.» Burada sehiv var mı? 
RAHMİ BEY (Trabzon) — «Nüfusen en son 

mukayyet oldukları mahalleri» olacaktır. Hükümetin 
teklifinde böyle bir fıkra vardır. Bu da öyledir. Zan
nederim. Nufüsen en son mukayyet oldukları ma
halleri. 

REİS — Kelimenin manasını itmam eden şey 
hüvviyet varakalarıdır. Dördüncü maddeyi tensip bu
yurursanız Encümene gönderelim sebk ve rantını te
min etsinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bendeniz 
zannediyorum ki Adliye Encümeninin teklifinde şöy
ledir?: İsim, şöhret, ve sanatlarının onların Türkiye' 
de en son mukayyet olduğunu natık ellerindeki hüv
viyet varakalarıyla.. Hükümetin teklifinde isim ve 
şöhret ve sanatları, bunların Türkiye'de nüfusen en 
son mukayyet okluğunu natık ellerindeki hüvviyet 
varakalarıyla birlikte Maliye Vekâletine göndermeye 
mecburdurlar. Hükümetin teklifinde takayyüt yok
tu. Mamafih Encümene verin ibareyi bir daha tet
kik edelim. 

REİS — Buradaki sehiv «sanatlarının» yerine 
«sanatlarını» olacaktır. Sonra «onların Türkiye'de en 
son mukayyet oldukları mahalleri natık ellerindeki 
hüvviyet varakaları ile...» tashih edilecek noktalar 
bunlardır. 

Bu tashih veçhile maddeyi reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Beyanname bir vefat vukuunda 
nvüteveffamn varislerinden her biri tarafından (6) ncı 
maddede muharrer müddet zarfında müfeveffrrın 
ikametgâhının bulunduğu mahal vergi idaresine eğer 
müteveffanın ikametgâhı memaliki ecnebiyeden birin
de ise müteveffanın nüfusen en son mukayyet bulundu
ğu mahal vergi idaresine tevdi olunu*. Bilâbedel her
hangi bir suretle bir servete malik olanlar dahi beyan
namelerini kendilerinin mukim bulunduğu mahallin 
vergi idaresine ita ederler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; ben 
bu beyanname meselesini çok müşkül görüyorum. 
Vefat eden adamın bazı defa varisi om beş, yirmi ta-
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ne olabilir, yirmi tane beyanname yapılacak, sahibi
nin de beyannamesi olacak, sonra memaliki ecnebi-
yede ikamet ediyorlar ise müteveffa, orada ise be
yanname orada mı verilecek? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Orada veri
lecek. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Lâkin varislerden 
birisi memaliki ecnebiyede olursa o beyannamesini 
nasıl verecek? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Aşağıda ge
lecek altıncı maddede vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu haddi zatında 
Hasan Beyefendinin demin buyurduğu gibi kadı ha
kikaten teferruatına kadar yazıyordu, yani şimdi yir
mi kişi aynı suretle bütün teferruatına kadar yazarak 
varislerden her biri mulıteMf bir şeldlde beyanname 
verirlerse hangisi makbuldür. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Beyanna
meler matbudur. Tevzi edeceğiz. Onu dolduracak
tır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Rica ederim, öyle 
ise Maliye Vekili Bey izahat versin. Çünkü bu mese
le memleketin mühim mesailine taallûk ediyor, an
layalım. 

MALÎYE. VEKİLİ HASAN BEY — Efendim; 
bendeniz beşinci maddede beyanname itası esasında 
müşkülât ihdas edecek bir vaziyet görüyorum. Bir
çok vergilerde esas olduğu gibi herkese mükellefiye
tin matrahını bildirmek mecburiyetini tahmil ediyo
ruz. Bittabi beyannameyi doldurmak keyfiyeti varis
leri yani veraset tarikiyle kendilerine mal intikal 
edenlere, mal sahibi olanlara ve mevhubuleh bulu
nanlara terettüp eden bir mecburiyettir. Beyanname
lerin şekilleri matbudur. Her tarafa tevzi edeceğiz. 
Nasıl olacak, neleri ihtiva eder, onları doldurmaktan 
ibarettir. Bir adam veraset tarikiyle kendisine intikal 
eden malın miktarını vesairesini tabiî bilir. Bildiği 
şeyi kâğıdın içine doldurmakta müşkülât mı vardır? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Küçükler 
vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
müsaade buyurursanız sabilerin, sağirlerin de vazi
yetini düşündük. Müteveffanın vukuu vefatında sağir 
vereseler kalacak olursa derhal onun vasisi tayin 
olunur. Vasî, onun bütün muamelâtı mtikaliyesini 
yapacağı gibi vergi noktai nazarından da yapılması 
lâzım gelen şeyi yapar. Bittabi kundaktaki çocuğa da 
kalk beyanname ver diyemeyeceğiz. Kundaktaki ço
cuğun namına hareket eden kanunen salâhiyettar bir 

adanı vardır. Bu işler o adama teveccüh eder. Ben
deniz zannediyorum ki herhangi birisine intikal eden 
bk malın en kolay tahriri; miktarını yazmaktan iba
rettir. Çünkü vergi, intikal eden servetin yekûnu üze
rine konmuş değildir. Yekûn üzerinden bir vergi 
alaydık; beyannameyi herhangi vereseden herhangi 
birine verdirmek kâfi gelirdi. Vergi müterakki bir 
vergidir. Küçük nisbetlerden başlar, büyük nisbetle-
re kadar çıkar. Verginin yekûnu, tabi olacağı nisbet 
teklif başkadır. Halbuki vergi büyük varisler arasın
da inkisam ederse her varisi vereceği verginin ken
disine o yekûnden isabet eden miktara göre taayyün 
eder. Binaenaleyh herkes kendi hissesine isabet eden 
miktarı bildirecek ki nisbet mükellefiyeti ona göre 
tahakkuk ettirelim. Servetin yekûnunu bildirmek işe 
yaramaz. Çünkü vergi servetin heyeti umumiyesi 
üzerine mevzu değildir, hisse üzerine mevzudur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Beyanname
ler pul resmine tabi midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY - Hayır, ha
yır! 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bu madde 
iki cihetten tatbikatta çok müşkülâta maruz kalacak
tır. Biri vefat vukuundan itibaren şu müddet zarfın
da beyanname vermekle mükelleftir. O müddet zar
fında vefattan haberdar olunmazsa ne olacaktır? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Tarihi ıttı-
lâdan itibaren iki ay. 

RASİH BEY (Antalya) — Bir murisin vefat et
tiğine dair varisin kerameti mi var? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Altıncı 
maddede var efendim. 

RASİH BEY (Antalya) — Memaliki ecnebiyede 
vefat edenler için ne buyruluyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Vefat, me
maliki Türkiye'de vaki olduysa, varis de Türkiye'de 
ise iki ay. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, kerameti mi 
var haber alamazsa? Memaliki ecnebiyede bulunan
lara bu sarahat karşısında teşmil edilmez. 

REİS — Altıncı maddenin müzakeresi esnasında 
tadil teklifini dermeyan edersiniz. Altıncı madde gel
meden şekli tadil nasıl müzakere edilir? 

RASİH BEY (Antalya) — Burada da var. 
REİS — Efendim, beyanniamenin tarihi hakkın

da beyanı mütalâa buyuruyorsunuz. O altıncı mad
dededir. 

RASİH BEY (Antalya) — Beyannamenin esasını 
Heyeii Celile ya kabul edecek veya kabul etmeyecek-

_ 360 — 
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tir. Bendenizce beyannamenin esası tatbikat itiba
riyi müşküSâtı daî olacaktır. Onun için beyanname 
esasını kabul etmemelidir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Ne yapa
lım, kerametle mi tahakkuk ettirelim? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Beşinci madde beyan
name itasını vereseîerdein her birisini ayrı ayrı mü
kellef tutmaktadır. Bu külfete mahal olmamak lâ
zımdır. Veresenin müştereken veya münferiden ve
recekleri beyanname kabul edilmelidir. Bu madde 
bir takrir takdim ediyorum. KabuMinü rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mani değildir. Aytm beyannameye müştereken imza 
koyabilirler. Ona itirazım yoktur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Veresenin ayrı ayrı 
imza etmeleri büyük bir külfettir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Maliye Veki
linden bir sual soracağım: Emvali gayri menkuîenin 
kıymeti vergi dairesinde mukayyettir. Fakat menkul 
olan eşyamın kıymeti itibaridir. Vereselerden birisi 
muririn vefat ettiği mahalde, diğeri başka bir yer
de okurlarsa bunların matbu cetvelleri doldurdukla
rı zaman aralarında kıymeti itibariyle ihtilâf hâsıl 
olursa hangisini nazarı itibara atacaksınız? Buna 
dair hiçbir kayıt yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, kıymet ihtilâflaniraın ne suretle halledilece
ğine dair madde vardır. Esasen emvali menküîede 
hangi kıymeti vergiye esas olacağı hakkında aşağıda 
madde vardır (Vardır sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, memali-
kj ecnebiyede bulunan varisin altıncı maddede kay
dı yoktur. Beşitaci maddede memaliki ecnebiyede ve
fat edenlerin kaydı vardır. Varis vefat ederse onun 
kaydı yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onu altıncı maddeye ilâve ederiz. On sene geçer de 
ben ıttıla peyda etmedim der. Halbuki yirmi dört 
saat geçmeden herkes veresenin başlına çöker. Biz 
bunu biliriz. Fakat ben noktai nazara muttali ol
madım der. Bu lâkırdı mıdır? Binaenaleyh haberdar 
olmak için azamî bir müddet vermekten başka çare 
yoktur. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Tadibıameler oku
nacaktır:. 

— 361 

Riyaseti Celileye 
Beyannamenin birinci derece varislerin ekseriye

ti tarafından verilmesi ile iktifa olunmasını teklif ey
lerini. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhiati tadilini teklif ey

lerim. 
Trabzon 
Rahmi 

Beyanname bir vefat vukuunda müteveffamın va
risleri tarafından münferiden veya müştereken altın
cı maddede muharrer... İHı. 

REİS — Efendini; Rahmi Beyin teklifini Maliye 
Vekili Bey de kabul etmektedir. Bu tadünıameyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Muhtar Bey sizıin tadilnamenize Kizum kaldı 
mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bü takrir kabul 
olunduktan sonra lüzum kalmadı efendim. 

REİS — Beşinci maddeyi tadiü veçhile kabul edelim 
îer el ka'Mırsm... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Veraset veya vasiyet tarikiyle 
mal sahibi olanlar beyannamelerini: 

A) Türkiye'de vefat eden bir kimseden tevarüs 
vukuunda vefat tarihinden itibaren iki ay, 

B) Memaliki ecnebiyede vefat' edenlerin vefat
larına ıttıla tarihinden itibaren iki ay, 

C) Bifâbedel herhangi bir surette vukubuiacak 
intikalâtta servetin tesahup edildiği tarihten itibaren 
bir ay zarfında ita ederler. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bende
niz (A) fıkrasındaki iki ay müddeti kâfi görmüyo
rum. Kavanini Maîiye Encümeni gerçi (B) fıkrasın
da memaliki ectnebiyede vefat edenlerin de vefatla
rına ıthla tarihinden İtibaren iki ay demiş. Bu iki 
ay, ıttıla kaydını ilâve etmekle dâhilde vefat eden
lere ait olan müddetler birleştirilmiş phıyor. Doğru
dur. Fakat esasen bu iki ay müddeti kâfi görmüyo
rum. Maîûmuâîiniz vefat vukuunda - memleketimi
zin halini yakındam biliriz - verese bir ayım zaten 
kederle geçirir. Müteveffamın atacağını, borcunu ve-
sair hususannı tespit hususunda derhal muameleye 
teşebbüs etmez. 

Bir ticarethane tasavvur edelim. Bu ticarethane
nin birkaç memlekette de komisyonculu ve şubesi ol-
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duğuııu kabu! edelim. İki ayda, üç ayda bunun ahva
lini tasfiye edip de bunu sarih surette beyanname ile 
ifade etmek zannederim mümkün değildir. Hatta tica
rethane gibi şümullü bir müessese değil bir çiftçi ol
duğunu düşünsek onun dahi yine birtakım alacağı 
vardır. Muamelâtı vardır, borcu vardır, bunların 
miktarı hakikisini tespite edip de beyanname ver
mek - zannedersem - iki ayda mümkün değildir. Be
yanname sahih olmazsa aşağıki maddelere göre bun
dan ceza almak lâzım gelecektir. Bu itibarla bu iki 
ay müddeti dört, beş aya çıkarmakta fayda vardır. 
Bunda Maliyetten hiçbir zararı maddisi yoktur. 

Bu maddede kanun vereseye: Her türlü yasınızı, 
kederinizi, bırakınız, derhal beyanname tanzim edi
niz diyor. Ama bu ne dereceye kadar hisse tetabuk 
eder? Ne dereceye kadar vereseyi derhal bu mua
meleyi ifaya tevessül ettirir? Binaenaleyh beai'deniz-
ce bu miktar müddeti biraz geniş bırakalım ki on
lar da verecekleri beyannamede sahih bir rakam ve 
sahih bir ifade kulansınlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Hasam Beyin ifadelerinde hakikata teda-
buk edelrj noktalar vardır. Bazı vefatlar oîur ki 
müteveffanın borcu, alacağı ve diğer muamelâtı hak
kında sahih ifadeli beyanname vermek mümkün ola
maz. Fakat, malûmuâlileri kanunlar ekseriyetle üze
rine yazılır. Bendeniz hepsinde değilse de % 90'niEy-
da bu malûmat iki ayda elde edilir zannederim. Ma
mafih zamanın temdidinde hiçbir müşkülât yok
tur. Buna muvafakat ederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Azamî 
dört ay diyelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet azamî dört ay zarfımda diyelim. Biraz muame
le uzun gitmiş olur, fakat zararı yok. Buna muvafa
kat ederim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur efendim; Hasan 
Fehmi Beyin teklifleri (A) fıkrasında vefat tarihin
den itibaren azamî dört aydır. Ye (B) fıkrasında da 
keza bu surette tadil edilmesi mahiyetindedir. Ma
liye Vekili Bey bu teklifi kabul etmektedir. Reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsıin... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; madde o şekilde tashih edilmiştir. (It
tıla tarihlinden sesleri) Evet efendim; «Vefatlarına ıt
tıla tarihinden itibaren azamî dört ay» maddeyi tadil 
edilmiş şekilde kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — Gaip ve mefkut olduğu hük
men tahakkuk eden eşhasın emval ve emlâkine mu

vakkaten vaziyet edenler tarihi hüküm veya vazi
yed tarihinden hangisi muahhar ise o tarihten itiba
ren nihayet iki ay zarfında gaip ve mefkudun ve
fatı vukubuîımuş gibi beyanname itasına mecbur
durlar. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Hükümetin teklifin
de «gaip ve mefkudun emval ve emlâkine muvak
katen vaziyed edenler....» şeklindedir. Hükmciıı kaydı 
yoktur. Bunu Encümenden anlamak istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurursanız bendeniz arz edeyim efen
dim:. 

Mevzubahis olanı* Kavaınini Maliye Encümeninin 
tadiüidir değil mi efendim? Kavanini Maliye Encü
meni kayip ve mefkut olanları tayim için bu kaydı 
koymuş. Yani gaip ve mefkut olduğuna hükmen 
kanaat hâsıl olmalı ki ona göre kayip ve mefkut ad-
dcdetmek imkânı olsun, demiştir. 

Zaten herhangi bir adamın gaip ve mefkut ol
duğunu kabul etmek için bendenizce bir hüküm su-
duru lâzımdır. 

Binaenaleyh biz hükmen kelimesini maddeye ilâ
ve etmekle zaten kayip ve mefkut olanları almakla 
beraber Kavalaiimi Maliye Encümeni tasrih için hük
mü ilâve ettiler. Bendeniz de bir şey söylemedim. 
Yani kayip ve mefkut olduğu hükmen sabit olacak
tır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Gaip ve mefkut ol
duğu halde hükmen sabit olmayanlar beyanname ver
mek mecburiyetinde değillerdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendenize öyle geliyor ki ancak gaip ve mefkutluk 
hükmen taayyün eder. Hüküm olmadıkça bir adam 
hakkında gaip ve mefkut hükmü verilemez. Ga
ip ve mefkut ancak hüküm ile tebeyyün eden bir 
haldir. Yani bu hüküm ahvali fevkâîâdeye binaen 
meselâ iki seneden bilmem ine zamana kadar tema
di eder. Böyle bir hal olursa hüküm lâzımdır. Yani 
hüküm maddenin metninde mündemiç olmak iti
bariyle biz yazmamıştık. Burada bakınız mala vazi
yed muamelesi vardır. Vaziyed etmiş bir adam için 
muameleyi iki ay zarfında ikmal etmeye bendenizce 
imkân! vardır. Diğer serbest verese gibi vaziyeti bil
miyorum, nerede olduğunu bilmiyorum, arıyorum 
gibi burada öyle bir vaziyet yoktur. Gaip hükmen 
gaip olduktan sonra müteveffa, gaip ve mefkut 
yoktur. Gaip ve mefkut olduğu hükmen sabit olduk
tan sonra zâten malına vaziyet edilir. 
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MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Hükmü 
kim takip edecek ve kim verecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; hükmü kim olsa verebilir. Gaip ve mef-
kut hükmümü alâkadar daire yapabildiği gibi verese 
de takip edebilir. 

REİS — Efendim; başka mütalâa yoktur. Kava-
nimi Maliye Encümeninin yedinci maddesini kabul 
edenler el kaMırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde — Veraset tarikiyle intikâl eden 
emvalin kıymetinde, müteveffanın hini vefatında terk 
etmiş olduğu vesaike müstenit deyni tenzil olu
nur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaMırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Dokuzuncu madde — Müteveffanın düyunu ti-
cariyesi varsa vergi idaresi müteveffanın defatirî 
ticariyesini talep edebilir. Mümanaat vukuunda mü
teveffa için hiçbir borç taraüHmaz. Yergi idaresi ken
disine ibraz olunan defatir ve vesaikten varislerin 
verdikleri beyanname muhteviyatının muvafıkı ha
kikat olup olmadığım anlamak için kendisince lü
zumlu addettiği bikümSe malûmatı istihsal etmek 
hakkım haizdir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Onuncu madde — Tenzili talep olunan borçla
ra müteallik . vesaiki lâzimenln asılları veyahut su
reti musaddakaları vergi idaresine verilecek be
yannameye rapt olunmak lâzımdır. Alacaklı borç
lu tarafından talep vukuunda bir makbuz muka
bilinde kendisimde bulunan vesaiki veya sureti mu-
saddakalanim itadan imtina edemez. Aksi takdir
de medyun deynin âdemi ispatı yüzünden tevel
lüt edecek zarar ve ziyam iade edebilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendini; bu maddede bir alacaklı kelimesi var. Bu 
alacaklı kelimesini imtina kelimesinin evveline ko
yalım o zamanı «... İtadan alacaklı imtina ede
mez...» şeklinde olur. Ve daha kuvvetli bir ifade 
olur. 

REİS — Vekil Beyin teklifi veçhile tashih ediyo
ruz. Başka mütalâa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
el kaJdırsm... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
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On birinci madde — Vergi idaresince mevcudiye
ti sabit olmayan borçlar serveti müntakilenin kıy • 
metlerinin esnayı hesabında tenzil olunmaz. Varis
ler müteveffanın vergi idaresince tenzili kabul edil
meyen borçlarını beyanname tarihinden itibaren bir 
sene zarfında mahkemeye müracaat edHmûş olmak 
şartiyle hükmeln ispat ettikleri takdirde buna taal
luk eden vergi fazlası iade olunur. Bundan başka 
mevcudiyeti bir vesikaıi mutebere ile sabit oBup hini 
tevarüste vadesi hulul etmemiş olan borçlar mu
vazaa eseri olduğu biMiküm sabit otursa vergi ida
resince nazarı dikkate alınmaz. Şu kadar ki muh-
teh'fünfih düyuna tekabül eden vergi miktarı mu
vazaanın hükmein halline kadar kefalete rapt edil
mek şartiyle tecil olunur. Muvazaa iddiasından mü
tevellit ihtilâfat, beyanname tarihinden itibaren 
•altı ay sonra müruru zamana uğrar. 

REİS — Müetaîâa var mı efendim? 
RAHMİ BEY (Trabzota) — Efendim, maddenin 

başında «Vergi idaresince mevcudiyeti sabit olma
yan borçlar» deniyor. Vesaiki mutebere ibraz edil
diği halde vergi idaresi sabit görmezse bu hüküm 
mü tatik edilecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Şu halde «Alâkadar
lar tarafından vesaiki mutebere ile ispat edileme
yen» denilirse daha iyi olur. Çünkü i yukarıki borç 
sabit olmadığı takdirde alacaktır. İkinci kısımda 
(Bumdan başka mevcudiyeti bir vesikii mutebere üe 
sabit ohıp hini tevarüste vadesi hulul I etmemiş olan 
borçlar muvazaa eseri olduğu biDıüküm sabit olur
sa vergi idaresince nazarı dikkate alınmaz) kaydı 
vardır. Bu biHıüküm ispat külfeti kime terettüp 
edecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hazineye terettüp edecektir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — O halde bunu mad
dede tespit etmek lâzımdır. Diğer maddede Encü
men, beyannamesi ve merbutatıtran borç mevcudiye
tini vesair vesaikin hile ve tasniden salim ohıp ol
madığım tespit etmiştir. Yalnız bendeniz buraya 
da ithalini rica ediyorum. Bu hususta bir de takrir 
takdim ediyorum. Bu teklifim maddenin baş tara
fındaki tadile aittir. 

MALİYE VEKlLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ona muvafakat ederim «Vergi idaresince mevcudi
yeti sabite olmayan borçlar» yerine «Vesaiki mute
bere ile alâkadarlar tarafından ispat edilemeyen 
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borçlar» suretinde teklif ediyorlar. Bunda bir şey 
yok. Bendeniz kabul ederim. Fakat ikinci mesele; 
muvazaa meselesidir. Çünkü vergiden kaçırmak 
için birçok tasni suretiyle gayri vâki borçlar yapı
lır. Bunun önüne geçmek lâzımdır. Onun için hükü
metin teklifinde «Hini tevarüste vâdesi hulul et
memiş olanı borçlar» hini vefatta demektir. Yani te
varüs vefat ile sabit olur. Hini vefatta tezahür et
memiş borçlardır ki muvazaaya muhtemeldik. Çün
kü bk adam öleceğini bilemeyeceği için öldüğü ta
rihten itibaren başkasına ödenmek suretiyle borç 
yapamaz. Bu gibi alacakların yani vefat vukuunda 
vâdesi hulul etmemiş olan borçların muvazaadan âri 
olduğunu ispat mükellefiyetini, biz kendi madde
mizde alâkadarlara bırakmıştık ve onun için mad
deyi «Muvazaa eseri olmadığı bilhüküm sabit ol
madıkça» diye menfi bir sıiğa iîe yazmıştık. Kava-
niııi Maliye Eaacümeni bunu başka bir şekle koyup 
rnüsbet siğa ile yazdı. Muvazaa eseri oMuğu sabit olur
sa, vesikayı tetkik ederek berveçhipeşim doğru di
ye kabul edeceğiniz vesikadan şüphelenirseniz, mu
vazaa davası ikame edebilirsiniz. Şu halde muva
zaa davasi ikâme etmek vergi noktaıi nazarından! taki
bi davaya safâhiyettar olan makama yafâıi Hazineye 
teveccüh etmiş olur. Halbuki senet hakkında muva
zaa davası behemehal Hazine tarafından icra edil
mez; alâkadarlar tarafımdan girişi de muvazaa da
vası ikâme edebilir. Çünkü nihayet borçluya gide
cek olan para onun vergisi Hazimieden kaçtığı gibi 
aslı vereseden kaçanı para demektir. Yahut vere
senin bir kısmından kaçan para demektir. Esnayi 
tevarüste vâdesi hulul etmemiş bir borç hakkımda 
muvazaa davası Hazine tarafımdan olduğu gibi alâ
kadar vereseden birisi tarafından dahi ikâme oluna
bilir. Elverir ki onun muvazaa eseri olduğu bilıü-
küm anlaşılmış olsun. Davayı kim tahdik, etmiştir? 
İster Hazine, ister alâkadarının biri tahrik etmiş ol
sun. O borç mahkeme hükmü ile sabit oldu mu me
sele yoktur. Mâruzâtım budur. Birindi fıkrayı tadi
liniz veçhile kabul ederim. 

RAHMİ BEY (Trabzotn) — Hini tevarüste vâ
desi hulul etmeyen kısım hakkında başka bir kayıt 
yoktur ve bunun için ayrı bir hüküm vazetmeye de 
lüzum yoktur. Binaenaleyh bu kayıtların kaldırıl-' 
ması daha muvafıktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hangi kayıtların? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — (Hini tevarüste vâde
si hulul etmemiş borçlar) deniyor. Halbuki bunun 
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hakkında başka bir hüküm tespit etmek lâzım gele
cek. O halde hakkındaki hüküm nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hini tevarüste vâdesi hulul etmiş muteber sene-
data müstenûte borç oldu mu? Onu muvazaadan âri 
diye kabul ederiz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — İddiayı yapamaya
cak. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İşte arz ettim efendim. Bir insaıî vefatından evvel 
ödemek üzere birisine muvazaa olarak senetle borç 
İkraz etmez. Buna imkân yoktur. Muvazaa mesele
si ancak vâdesi hulul etmemiş borçlarda mevzubahis 
olabilir. Senedi evvel yapmış olabilir. Fakat o sene
din vâdesine kadar hesap edilemez ki vergiden fark
lı diyelim. .Yani o vâde gefeceye kadar, ben ölece
ğim diyemez. Bu hilafı tabiattır. Gayri kabili tali
min bk şeydir. Mamafih isterseniz bu kaydı kaldı
rırsanız bu benim lehime olur. Herhangi bir borç 
ki muvazaa ile şaibe dardır, onun hakkında takibi 
davaya o zaman salâhiyettar olurum. 

REÎ3 — Efendim, başka mütalâa yoktur. Rahmi 
Beyin tadiinamesi vardır. 

Riyaseti CeMeye 
11 ıiıci maddenin birinci fıkrasının berviçhiati ta-

dıl&ıi teklif eylerim. 
Trabzon 
Rahmi 

«Madde 11. — Mevcudiyeti alâkad arlar tarafın
dan kuyut ve vesaik ile ispat olunamayan borçlar 
vergi idaresince serveti müntekileıvin...» 

RAHMİ BEY (Trabzon) — O takririn vergi ida
resince kelimeleri aşağı yazılmak lâzun geMr. Bir 
sehiv vardır. Lüetfem aşağı yazı verin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Behemehal vergi İdaresinden olmak şart değildir. 
Alâkadaran tarafından da olur. 

REİS — Yani (Mevcudiyeti alâkadarlar tarafın
dan kuyut ve vesaik 15e ispat olunmayan borçlar 
vergi idaresince) demek lâzımdır. (Vergi idaresi) ke
limeleri (Borçlar) keîimesindeı» sonra olacaktır. Bu 
tadili nazarı mütalâaya alanlar el kaldırsın... Naza
rı mütalâaya almayanlar... El kldırsın... Nazarı muta-? 
lâaya alınmıştır. 

Rahmi Beyin ikinci tadiinamesi şudur: Bundan 
başka mevcudiyeti bir vesıikai mutebere iîe salbit olan 
borçlar muvazaa eseri oEduğu vergi idarestoce hük
men ispat edilirse nazarı itibara alınmış... İlh. 

Bu şekilde Rahmi Bey tadilini teklif ediyor. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — j 
Efendimi» bendeniz arz ettim ki bu davayı yalnız ver
gi idaresi tahrik etmez. Alâkadarların herhangi biri- I 
si de tahrik edebiHir. Onun içiliş aJâhtîâk hasr doğru 
olmaz kanaatindeyim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Alâkadar tarafından 
vukubulacak davadan Hazine istifade eder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efemdim, kabul ederim. I 

RAHMİ BEY (Devamla) — Fakat vergiyi tahak
kuk ettirmek için ispat küifetinrm kime müteveccih I 
olduğu yoktur. Bendenizce ispat külfeti vergiyi ta
kip eden Hazineye düşer. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evet, müs
pet siğa ile yazılınca mânâ kendi kendine çıkıyor. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Maddenin aslında 
yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rahmi Beyefendi vergi idaresi tarafından tahtı hük
me alınırsa diyorlar ki aşağı yukarı ibare budur. I 
Şimdi hüküm, vergi idaresi tarafından vâki olma- I 
mış, vereseden biri tarafından ikâme edilmiş, borç I 
müteveffanın borcu d ye ortaya konan paranın sene
dinin bâr kısmının muvazaa olduğu mahkeme ka-
rariyle sabit oîmuş. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Onlardan Hazine is
tifade eder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
İstifade eder mi, etmez mi? Madem ki vergi idare
since hükmen sabit olursa kaydı vardır. Vergi ida
resince ikâme edihnîş bir dava ve sadır olmuş bir I 
hüküm yoktur. Binaenaleyh vergi idaresi bunun 
netayicinden müstefit olmaz denebilir. Sonra tefsir I 
îcap eder. Bendenize kalırsa böyle mutlak olarak 
kalsın. İbraz edilen vesaikin muvazaa olduğunu is- I 
pat etmek mükellefiyeti bize teveccüh ediyor. Kava- I 
nini Maliye Encümeninin yazdığı ibare iîe muvazaa- I 
yi ispat etmek külfeti bize düşüyor. Bunu ben ispat I 
edebildiğim gibi herhangi birinin lehine oüan davada 
muvazaa ispat edilirse Hazine müstefit olabilir. I 
Behemehal kendim tahriki dava etmek mecburiyetin- I 
de değiîim «Hasr» ifade etmesin mânâsıma söylü
yorum. Hükmen sabit olmuş bir şey varken Hazine- I 
irin mahkemeye müracaatı tabi hatıra gelmez. I 

RAHMİ BEY (Trazon) — Ya&ıız burada müra
caata lüzum var mıdır? I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bilhüküm sabit olabilmek için bir dava lâzımdır. Bu I 
davayı senedi ibraz edecek olan yapacak değildir. | 
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Davayı yapmak mükelefiyefci kendi keendine bana 
teveccüh ediyor. Yani Hazine tarafmdan tahtı hük
me aidırırsak tekrar müracaata Mizum yoktur kanaa
tindeyim. 

REİS — Efendim, MaSye Vekili Bey tadil tak
riri hakkındaki noktai nazarlarını izah; ettiler. Tadil 
iki şekli ihtiva ediyor. Birisi davanui vergi idare
sine hasrını ifade eder bir tadildir. Saniyen hini te
varüste vâdesi hulul etmemiş borçlar hakkında ta
dildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet, ikinci kısmını kabul ederim. 

REİS — Şu halde tadil tekliflerini ayrı ayrı re
yinize arz edeceğim. 

Rahmi Beyni bu tadiıîıüamesi mucibince madde
deki «Hini tevarüste olup vâdesi hulul etmemiş oton 
borçîar» cümlesi tayyedilecek «bundan başka mev
cudiyeti bir vesikai mutebere ile sabit olan borçlar» 
sekende ifade edilecektir. Bu tadili kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.., Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul eöiitoıi?şiir. Sonra davanın vergi idareleri
ne hasrı f ücrası vardır ki. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Doğru değildir. 

REİS — (Devamla) — Muvazaa eseri olduğu ver
gi idaresinde hükmen ispat edilirse nazan itibara 
alınmaz. îlh. Cümlesini nazarı mütalâaya alanJar 
lütfen el kaMnsm... Nazarı mütalâaya almayanlar 
îütfetiî el kaldırsın... Nazarı mütalâaya ahıımamış-
tır. 

Şu haüde Rahmi Beyin kabul buyrulan teklifle
ri veçhile maddenin ilk fıkrası «Mevcudiyeti alâka
darlar tarafından kabul ve vesaikle ispat olunama
yan borçBar vergi idaresinde serveti münteküenin... 
İîh» şeklinde olacakteır. 

İk'ârici tadünamede de «.. oSup hirâ tevarüste va
desi hulul etmemiş olan borçlar» cümlesi kalka
cak. Binaenaleyh bu tadiller veçhile maddeyi tashih 
ediyoruz. Maddenin tashih edilmiş şeklimi reyimize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

(Om ikinci madde Encümence tayyedilmiştir) 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Tayyedilen madde 

hakkında söz istiyorum Reis Bey. 
Efendim, on ikindi maddenin Kavanini Maliye 

Encümenince dayini iddiayı hakka icbar telâkki edi
lerek tayyı teklif edilmiştir. Halbuki bendenizin te
lâkkime göre icbar değil, verese tarafından İddia 
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edîDen bir borcun hakikî olup olmadığını tahkik et
mekten ibarettir. Bu madde tayyediliyor. Halbuki 
ileride (50) nci madde iki bu maddeye muhalif olara 
şeylerden alınacak cezadan bahsediliyor ve bunlar 
kabul edilmiştir. Diğer maddelerde tasdikname mua
melâtı hakkında bazı ahkâmı havidir. Binaenaleyh 
tayyedilen o maddenin kabulünü rica ediyorum. 
Çümjkü arz ettiğim gibi diğer maddelerle fazlaca ir
tibatı vardır. Bunun için bir takrir takdim ediyo
rum. Kabulünü rica ederim. 

REÎS — Efendim, Rahmi Bey, Kavanini Malliye 
Encümeninin tayyettiği 12 nci maddenin ipkasını 
teklif etmektedir. Encümen tay teklifinde bulun
duğu için evvelâ Enriimenünkini reye koyacağım. 
Kabul edilmezse 12 nci maddeyi reye koyacağım. 
Şimdi Kavanini Maliye Encümeninin tay teklifini 
reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır-
srıni. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Tay ka
bul ediBaıemiştir. 

12 nci maddeyi okuyacağız : 
On ikinci madde — Vergi idaresi dahi dayindan 

deynin mevcudiyeti ve miktarı hakikisini mübeyyin 
tasdikname talep edebilir bu tasdiknameyi ita etme
yenler hakkında (49) ınicu madde mucibince ceza ta
yin olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — 12 nci maddede 49 
ncu madde deniyor. Halbuki ahkâmı cezaiye ellin
ci maddededir. Tasdikname ita etmiyenler hakkın
daki cezalar 49 ncu maddede denmiş elmci madde 
olacak. 

REÎS — Rahmi Beyin takririni okuyoruz: 

Riyaseti Ceîileye 
Hükümetin 12 nci maddesi Kavanini Maliye En

cümenince teayyedihniş ise de bu madde hükmüne 
riayet etmeyenler hakkındaki cezalar clfeci mıadr 
dede ve diğer bazı maddelerde kabul ve tespit edin
miştir. Bu maddenin vücudu lâzımdır. Kabulünü tek
lif eylerim. 

Trabzon 
Rahmi 

REÎS — Teklif esasen kabul edilmiştir. Burada 
49 ncu rakamı eîîi olarak tashih edilecektir. Başka 
mütalâa yoktur. Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

On üçüncü madde — Serveti munteakiledeıı - he* 
nüz tesviye edilmemiş olmak şartiyle - mebaîiği ateiye 
dahi tenzil olunur. 

1. Bilûmum hizmetkâr ve işçilerin ücret ve maaş
ları kiralar ve vefatı münteç hastalık esnasında gelen 
tabip ve hasta bakıcıların ücretleri, 

2. Cenazenin teçhiz ve tekfini için sarf olunan 
mebaffiğ, 

3. Bu verginin haricinde olarak müteveffanın 
zimmetinde kalan sair bilûmum tekâlif ve rüsum, 

4. Müruru zamanı katı esbap ve ahval mevcut 
olmaksızın müteveffanın müruru zamana uğramış 
olan matlubatından vereseye »intikâl eden senedat 
muhteviyatı. 

DOKTOR HAKKI ŞİNASÎ PAŞA (îstanbul) — 
Eczacılar da buraya ilâve ohınmahdır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, 
bu maddenin birinci fıkrasında serveti müntekileden 
bilûmum hizmetkâr ve işçilerin ücret ve maaşları
mı verdiriyor. Doktorlarla hasta bakıcılara gelince : 
Vefatı münteç hastalıklarda gelen doktor ve has
ta bakıcıların ücreti varsa onu veriyor. Ondan evvel 
eğer bir doktor gelmiş de iyi etmiş ise onun hak
kında bir şey yoktur. 

MALİYE VEKÎLl HASAN BEY (Trabzon) — 
Yanlış anlamışsınız efendim. Bu fıkrada böyle bir 
mefhumu muhalif çıkararak vefatı intaç eden has
talıklar hakkındaki tabip ve hasta baklaların pa
rası tenzil edffir. Ondan evvel eczacısına, doktoru
na borcu varsa onların tenzil edilmeyeceğine dair 
bir hüküm çıkarmak doğru değildir. Çünkü yuka* 
rıda da bir madde vardır. Onda diyoruz ki : Esnayı 
vefatta müteveffanın mecmu düyunu tenzil olunur. 
Binaenaleyh evvelki düyun o meyartda tenzil olu
nur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Onu mal 
memurları anlayıncaya kadar doktor akla karayı se
çer (Handeler). 

MALÎYE VEKtLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mefhumu muhalif kaidesi bince pek riayet edile
cek bir kaide olmadığı halde nedense Mustafa Be
yefendi doktorluğa taallûk edem kısımda bu kaide
ye kuvvetle sarıldı. Bu yanlış kaidedir. Binaenaleyh 
onu eşme. Eski borçların tenzili evleviyette kalır. 

REÎS — Takrirler okunacaktır :. 

Riyaseti Ceîileye 
On üçüncü maddenin birinci fdtrasMia eczacıla

rın alacaklarının dahi ilâvesini teklif edenim. 
İstanbul 

Doktor Hakkı Şinasi 
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REİS — Efendim; takrir hasta bakıcılar kelüme-
sindcın sonra «Eczacılar» kelimesinin ilâvesinden iba
rettir. Binaenaleyh maddeyi «... Tabip, eczacı ve has
tabakıcılar şeklinde» kabul edenler lütfen el kaldır
sın.:. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Eczacıların ücreti 
denilirse acaba eczacıların alacağı bunda dâhil değil 
midir? (Alacağıdır sesleri) 

Riyaseti Celileye 
(Vefatı münteç) kepmelerinin tayyini teklif ede

rim. 
Sivas 

Halis Turgut 

REİS — Efendim, teklifname (vefatı münteç) ke
limelerinin tayyinden ibarettir. Zaten verasette vefat 
tabiidir. Madde «Hastalık esmasımda gelen tabip ve 
hasta bakıcıları ve eczacılar..) şeklinde kalacaktır. 
(Vevatı ıminteç) kei'melerinm tayyini kabul eden
ler lütfen e! kaldırsın..."Kabul! etmeyenler lütfen el 
kaMırsın... Kabul olunmuştur. 

REİS — O halde birimci fıkranın şekli şöyle ohı-
yor : «.. Bilûmum hizmetkâr ve işçilerin ücret ve 
maaşları, kiralar ve hastalığı esnasında gelen tabip 
ve eczacı ve hasta bakıcıların ücretleri..» 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, eczacının 
ücreti demek doğru değildir. Eczacı ücretini değil 
yaptığı ilâcın bedelini alıyor. Binaenaleyh «Eczacı
ların acza bedeli» denilmek lâzımdır. 

REİS — Efendim, tekrar okuyorum «... bilumum 
hizmetkâr ve işçilerin ücret ve maaşları, kiralar ve 
hastalık esnasında gelen tabip ve hasta bakıcıların 
ücretleri ve eczacıların alacakları...». 

DOKTOR HAKKI ŞÎNASI PAŞA (İstanbul) — 
«İlaç paraları şeklinde olmalıdır. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim, hastanede 
ölürse ne olacak? 

REİS — Pekiyi efendim. (İlaç paraları) deriz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bendeniz zannediyorum ki bu maddeyi tay
yetmek daha iyi olacaktır. Arzu buyruluyor mu ki bu 
madde müteveffanın bütün düyununu ihtiva etsin? 
İhtiva edemez. Ayrıca maddeyi umumiye vardır. Has
taneye borcu varsa tenzil olunmıyacak mı? Bakkala 
borcu varsa tecil edilmiyecek mi? Keza terziye borcu 
varsa tenzil olunmuyacak mı?.. Eğer bunların hepsi
ni tadat edersek maddeyi dağarcığa çeviririz. Binaena
leyh bu maddeyi tayyedelim, ahkâmı umumiye ile ka
lalım vesselam. Bu teçhiz ve tekfin ölünün henüz 
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kalkmamış olduğu bir zamandaki masrafıdır. Bunu 
vesaiki resmiye ile ispata lüzum yoktur. Bu gibi mas
rafların hepsi tenzil edilecektir. Yoksa bunları birer 
birer maddeye sokmak icap ediyorsa o zaman ne ka
dar esnaf varsa hepsinin ismini de burada zikretmek 
zarureti hâsıl olacak. Binaenaleyh müsaade buyurur
sanız maddeyi tayyetmek daha doğrudur. 

REİS — Vekil Bey; hükümet narama tay teklif 
ediyorsanız reye koyalım? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
bu gibi masarifi vesaik ile ispata lüzum yoktur. Bun
lar taamüldür. 

REİS — Tay teklifiniz var mı efendim? 

MALİYE* VEKİLİ HASAN BEY — Hayır ha
yır. 

REİS — Efendim, madde son okuduğum şekilde 
tasrih edilmiştir. Tadil hakkında başka mütalaa yok
tur. Maddeyi bu şekilde kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. ' 

On Dördüncü Madde — Düyunu atiyeye, intikal 
eden servetin kıymetinden tenzil edilmez: 

1. Müteveffanın veresesine karşı kabul etmiş ol
duğu borçlar (şu kadar ki bu borçlar deynle akideyn-
den birinin vefatından mukaddem muvazaadan ârî bir 
vesika ile ispat edilmiş olursa kabul olunur). 

2. Vasiyetname ile kabul olunan borçlar. 
3. Müruru zamam kati esbap mevcut olmaksı

zın müruru zamana uğrayan borçların resülmal ve 
faizleri. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, «kâtibi adil-
likten musaddak bir senetle ispat edildiği surette ka
bul olunur» deniliyor. Müteveffanın maruf olan hattı 
ile tatbikat yapılmak suretiyle kabul edilmiyecek mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bunu nere
den çıkardınız efendim? 

REŞİT BEY (Malatya) — 14 ncü maddeden. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim; 
burada öyle bir şey yoktur. Lütfen Adliye Encümeni
nin tadilini okuyunuz, oradaki şekil, buyurduğunuz 
gibi değildir. 

TUNALI HİLMİ BEY {Zonguldak) — Efendim; 
maddede «.. müteveffanın veresesine karşı kabul et
miş olduğu borçlar, şu kadar ki bu borçlar...» denili
yor, buna lüzum yoktur tayyedelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Tay mi ede
lim? 
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TÜNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Evet, bor
cun akidinden birinin vefatından mukaddem kâtibi 
adilden musaddak bir senetle ispat olunduğu takdir
de..» demek daha iyi olur. Orada «şu kadar ki bu 
borçlar» demek katiyyen yanlıştır. Zaten yukanda 
«deyn» diyorsunuz. Aşağıda da borç diyorsun. Yanın
da tekrar borçlar diyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim te* 
nafür olmasın diye biri borç, diğeri deyn olarak ya
zılmıştır. 

TÜNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır borç 
borçtur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, on birinci 
madde hakkında arz ettiğim tereddüt ve endişe bura
da da varit olmaktadır. Borç vesikalarının muvazaa
dan salim olup olmadığı burada da tekerrür etmekte
dir. On birinci maddede arz ettiğim endişeyi Maliye 
Vekil Beyefendi bir dereceye kadar izale buyurdular 
burada tekrar tesadüf ediyoruz. Muvazaadan ârî ol
duğunu ne suretle anlıyacağız? Bunun hakkında lüt
fen biraz bizi tenvir buyurunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Buna lütfen 
Adliye Encümeni cevap versin. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendim, müsaa
de buyurursanız bendeniz izah edeyim. Maddede mu
vazaadan ârî demek başka herhangi bir senetle o se
nedin muvazaa olduğu sabit olamasın manasınadır. 
Herhangi bir senetle sabit olan borç kabul olunur. 
Fakat o senedin muvazaalı olduğu esnayı muhakeme
de ispat edilirse bittabi o senede iltifat edilemez. Hü
kümetin teklifinde (mukavelattan musaddak senetle 
sabit olursa kabul edilir) deniliyor. Adliye Encümeni 
bunu kâfi görmemiş, biraz daha tevsi etmek istemiş 
ve (muvazaadan ârî herhangi bir sebeple ispat edilir
se kabul olunur) demiş. (Doğru sesleri). İbraz edilen 
senedin muvazaadan ârî olduğu ispat edilemezse bit
miştir. 

REİS — Efendim, başka mütalaa yoktur. Kava-
nîni Maliye Encümeni üçüncü fıkrayı tayyetmiştir. 
Birinci fıkrayı da Adliye Encümeni tadil etmiştir. Bi
naenaleyh okunduğu şekilde 14 ncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
e] kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Fasıl — 3 
Vergiye tabi emvalin takdiri kıymeti 

On Beşinci Madde — Vergiye tabi emvalin tak
diri kıymeti veraset tarikiyle intikal vukuunda tereke 
tahriri halinde ya takdiri kiymet veyahut müzayede-

ten takarrür edecek bedel üzerinden vergi alınır. Tak
diri kıymet için vergi idarelerince belediye, ticaret 
odası azasından veya erbabı vukuftan üç zattan mü
teşekkil bir heyet teşkil olunur. Bu suretle alman ver
giden başka eytam nizamnamesi mucibince alınmakta 
olan harç ve rüsum alınmaz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, bu madde
de takdiri kıymet için teşekkül edecek heyetlerin inti
hap ve teşekkülünü vergi dairelerine tevdi ediyoruz 
ki bu bitarafane olması lâzım gelir. Kavaidi kanuni
ye ile kabili telif değildir. Vergi idaresi filan filan ze-
vatan ibaret bir heyet teşkil edemez. Diğer kavanini 
maliyemizde bu kabul edilmemiştir. Bendeniz bu mad
denin şu şekilde tadilini arz ediyorum: Bu heyetlerin 
teşekkülünü resmen ticaret odalarına ve belediye mec
lislerine... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
maksat budur. Gerek belediye meclisi ve gerek tica
ret odası azayı kendisi gönderecektir. Yoksa vergi 
idareleri seçecek değil. 

REİS — Hasan Bey Adliye Encümeninin tadili di' 
ger maddeleri de tadil etmiş olur mu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
on beşinci madde Adliye Encümeninin tadilinden iba
rettir. Hükümetin diğer fıkraları da vardır. Emvali 
menkule ahkâmı bitmiş oluyor. Üç tarik var: Ya mü
zayede vardır, yahut tahriri tereke vardır, yahut da 
ebvali menkule için komisyonun takdir ettiği kıymet 
vardır. Diğer fıkralar kalıyor. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin tadili hü
kümetin 15 nci maddesini tamamen tadil etmiş olu
yor. Yalnız birinci fıkrasını tadil ediyor. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim; şekle 
ait bir şey arz edeceğim. Bu kanununun heyeti umu-
miyesinde görüldüğü veçhile yazı itibariyle fıkranın 
biri bir encümenin, biri diğer encümenin olup muhte
lif surette dere edilmiş. Şimdi hükümet tarafından 
maliye vekili beyefendi dahi kestiremediler. Binaena
leyh bundan sonra en son Encümenin kabul ettiği şe
kil ne ise o tabi edilsin. Bu yüzden çok mükülât çe
kiliyor. 

REİS — Efendim: usul böyle idi. Onu ihtisar 
için böyle yapmışlar. Fakat hakikaten bu mahzurlu
dur. Binaenaleyh matbaaya bildiririz, badema adiyle 
yapsınlar. Efendim Kavanîni Maliye Encümeninin 
şekli tahririne göre maddenin 4 -• 5 nci fıkralarını tay
yetmişler. Adliye Encümeninin şekli tadili de Kava
nîni Maliye Encümeninin tadilini tavzih şeklindedir. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Gayet mühim bir 
kanun müzakere edilirken ve bu kanunun da Adliye 
Encümenine alâkası bulunduğu halde burada kimsesi 
yoktur. Emir buyrulsun da Encümene gelsin. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Bey; müsaade buyurursanız maddeyi Encümene 
veriniz tekrar bakalım. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — En
cümen mazbata muharrirleri kendilerine ait kanunla
rın müzakeresinde bulunmak ve müdafaa etmekle 
mükelleftirler. 

REİS — Kavanîni Maliye Encümeni 4 * 5 nci 
fıkralarını tay etmiş, 1-3 fıkralannı kendi tadiliyle 
tevhit etmiştir. Adliye Encümeni de bu tadili tavzih 
etmiştir. Mahaza Vekil Beyefendi maddeyi Encüme
ne istiyorlar. Binaenaleyh on beşinci maddeyi Encü
mene veriyoruz. Bu tadilname de madde ile beraber 
Encümene gidecektir. 

On Altıncı Madde — Emvali gayrrmenkulenı'n 
veraset vergisi hini vefatta emvali mezkûreden istiy-
fa olunan müsakkafat vergisine nazaran tahakkuk 
eden kıymet üzerinden alınır. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

REİS — Efendim, 17'den m 23'e kadar olan mad
deleri Kavanîni Maliye Encümeni tayyetmiştir. Şim
di dördüncü fasla geçiyoruz. Madde numaralarını bi
lâhare düzeltiriz. 

Fasıl — 4 
Verginin Nisbeti 

Yirmi Üçüncü Madde — Veraset ve vasiyet ve 
hibe tarikiyle intikal eden menkul ve gayrimenkul ile 
nukuda tarh edilen vergi ayrı ayrı her varise isabet 
eden hisse üzerinden işbu kanuna merbut (1) numa
ralı cetvel mucibince istiyfa olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, 23 ncü ve 
24 ncü madde hibe suretiyle intikal eden emvali men
kule ve gayrı menkule dahildir. Bu hangisidir? Hibe 
her ikisinde de mi dahildir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — İbarede nok
sanlık vardır. 23 ncü madde verasete maksurdur. Hi
be ve vasiyet tarikiyle olanlar ikinci cetveldir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — İkinci cetvelin vasi
yete aidiyeti yok. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Vasiyet ve 
hibe ikinci cetvele tabidir. Birinci cetvel veraset hak
kındadır. (Maddeyi ona göre tashih etmek lâzımdır 
sesleri). Veraset tarikiyle intikal eden menkul ve gay

rı menkul, yahut ta tarh edilen vergiyi ayn ayn bir 
numaralı cetvel üzerinde.. Bunların ikisi de yirmi dör
düncü maddeyle nakledilecek. Çünkü elimizdeki cet
vellerden birisi sırf veraset ve intikale aittir. İkinci 
cetvel mevhubat ve vasiyete aittir. Malumu âlileri-
dir ki bizde vasiyet tariki yoktur. Yani gayet mah
dut bir şekilde hakkı vasiyet vardır. Maraz müd-

' derinde ohmyacak ve mahran sülüsünden olacak, el
hasıl bildiğimiz şeylerdir. Halbuki şimdiki Kanunu 
medenimize göre vsiyet tariki Vardır. Derecatı in-

[ tikale dahil olan akrabaya intikal vaki olmaktadır. 
Daıha doğrusu hakkı vasiyeti mutlak olarak Avrupai 
kanunlarında olduğu gibi biz de kabul ettik. Muris 
malmın ne derecede ve kilimlere verilmesirii arzu edi
yorsa onu ılstedüği gibi tayin etmek hakkına maliktir. 

; Ancak arzu ve ihtiyarını, böyle bir vasiyetname ile 
ifade etmezse o vakit kanunun kabul ettiği derece! 
intikale göre vârislere intikali eder. Daha doğrusu 
muris kanunun sureti umumljyede kabul ettiği şekli 

i intikal] kemdi malının intikali için dlahi muvafık gör
ünüş ve bundan dolayı ayrıca vasiyetname tanzim et-

: memiş addolunur. Bu bizim yeni kabul ettiğimiz 
Kanunu Medenî icabatımdaiMİır. Kanunu Medenîyi 

: tsmiaımen İsviçre kanunundan aldığımız gibi Veraset 
; Kanununu da tamamen yine İsviçre'den aldık. Hat-
j ta elindeki cetveli de yine İsviçre'de carî olan veraset 

kanunundan almışızdır ve ahkâmîan arasında teva-
: fuik vardır. Şimdi yirmi üçüncü madde mucibince 
I kanunun kaibul ettiği derecat itibariyle vâris oSaiiuV 
i rın ne suretle vergiye tabi tutulacağım ifade ediyor. 
I Bu verginin icrasına tesir eden iki esas vardır. Bu 
I cetvelde görülür. Vergiye icrayı tesir eden bar defa 
j verginin miktarı, serveti miktarı üzerînıdlen sınıflara 
I ayrılmıştır. Her sınıf servete göre aynı derecedeki 
i akraibamın vârislerin vermekle mükellef oflduklaırı ver

gi nisbeti tevarüs ettikleri servetin sınıfına ve dere
cesine göre tebeddül eden bir vergidir. 

Servet ne kadar çok olursa aynı dereceSi karabeti 
haiz ve aynı derecede vâris olan akrabanın vereceği 
vergi nisbeti servetin mSkıtarüyle mefbsuten mütenasip 
olarak tezayüt eder. Sonra vergi aynı zamanda ka
rabete göre de tezayüt eder. Bin İka servet hangi 
sınıfa dahil ise cetvel mucibince vergiye tabidir. Bi
rimci derecedeki hakkı intikale dahil vereceye intikal 
ettiği zaman vereceği vergi ne ise akraba için vere
ceği vergi daha ağırdır. Üçüncü için daha ağırdır. 
Dördüncü için daha ağırdır. Altıncı için daha ağırdır. 
Dereeeii karabete icrayı tesir eden aynı miktar in
tikal eden servet üzerinden icrayı tesir eden bir şey
dir. Bu gayet amelî, iktisadî ve içtunaî bir esastır. 
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Bittabi müteveffanın bıraktığı serveti hali haya
tında kendisi ile beraber çalışmak suretile vücuda ge
tirmeye saik olan evlâdı; zevç zevce gibi doğrudan 
doğruya o servetin husulünde emeği, hizmeti mes-
Irak olan birinci, ikinci derecei avraba ile halası
nın veya teyzesinin oğhınun oğhı gibi kendileriyle 
nispî bir irtibattan başka hiç bir alâkai iktisad iyesi 
olmıyan adamların bırakılan servete derecei istihka
kını müsavi tutmanın imkânı yoktur. Çok defa piyan
go gibi bazıları» hiç ümit etmediği, beklemediği, 
tabiri marufiyle akrabadan büyük bir servetin geMiği-
nfi görüyor. O âdeta şimendifer piyangosu isabet et
miş gibi bir şeydir. Ondan hükümetin alacağı para 
ki; biz onu vergi olarak kabul etmişizdir. Şimdi mü
teveffanın evlâdına intikal eden o emlâkin husulüne 
müteveffa ile beraber çalışmış olan evladı dahi di
ğerleriyle müsavi vergiye tabi tutmak doğru değil
dir, Bundan dolayıdır ki; memaliki mütenıeddinede 
cari olan bütün veraset vergilerinde nisbetin müte
rakki olması kabul edilmiş bir esastır. Vergi, derecei 
karabete göre müterakki olduğu gibi, arz ettiğim 
şekilde, intikal eden servetin miktarlarına göre ver
ginin derecei nisbeti de ayrıca mütefavit olarak bir 
müterakki şekil ifade «ler. Heyeti Cefilenin kabul 
ettiği haddi muafiyetle emvali menkuleden her bir ve
reseye ı'sabet eden 300 lira muaf olduktan sonra 
bunun fevkinde Olan miktarı servetten menkul ve 
gayrimenkul okun evlât yüzde bir verir demişiz. 
Yüz bir liradan 500 liraya kadar olan servetler ikin
ci sınıf addedilmiş bundan yüzde bir alınır. Beş yüz 
birden iki bin liraya kadar olan servetlerle yüzde üç, 
beş binden on bine kaadr dört, on binden yirmi beş 
bine kadar beş, yirmi beş binden ellin bin liraya ka
dar altı eli binden yüz bine kadar yedi, yüz bin
den iki yüz bine kadar sekiz, iki yüz bin liradan 
beş yüz bin liraya kadar dokuz, beş yüz bin lira
dan fazlası içlin yüzde on alınır. İkinci derecei kara
bette bulunanlar için vergiye bakacak olursak müte
rakki olduğunu görürüz. Cetvel İsviçrelilerin kabul 
ettiği veraset vergilerine nazaran hafif olmak üzere 
-ki biz onu kabul ettik- onu intihap ettik. Kabul 
«dilen mutedil ve müterakki bir vergidir. Vakıa cet
vel tetkik edilecek olursa yarım milyon îirahk bir 
servetin birinci derecede karabeti bulunan varise in
tikal ettiğinde yüzde onu alınır. Altıncı derecede 
olanlara intikal ettiği zaman servetin yüzde otuz 
altısına kadar alıyoruz. 

Vahlei ufâda ağır görünür. Fakat muamelâtı mu-
tadede cari veraset vergilerinin bu nisbette tetkik edil

diğine bilmem bir asırda ancak bir defa tesadüf edi
lebilir mi? Çünkü veraset vergisi asırlardan beri cari 
olan memleketlerde yapılan istatistiklerde sabit ol
muştur ki; her sene vuku bulan intikafâtın yüzde 
doksan, doksan beşini küçük sınıflan teşkil eden ser
vetler husule getirir ve bu hususta her memlekette 
servet noktai nazarından seviyesinin tesiri vardır. 
Bizim memlekete nazaran katiyyetle değil. Fakat 
hakikata garip bir isabetle iddia edebilirim ki; inti-
kalâtı seneyiyenin yüzde doksan beşini on bin lira
dan aşağı servetler teşkil eder. Yarai memleketimizin 
sevisi serveti o derecedir ki; doksan beşi dahi tut
sa büyük bir şeydîrj Bahusus bu vergi nisbeti inti
kal edecek emvalin nisbeti üzerimden değil, her vâ
rise isabet eden miktarın dahil olacağı sınıf üzerin
den alınacağı için bu hal, verginin vüsatini bir kat 
daha zayıf derecelere indirmektedir. Bundan başka 
intfkafâtı seneviyenin yüzde doksan beşini küçük sı
nıflar teşkil eder. Yani birinci derecede evlât gibi 
yüzde dörtten fazla mükellefiyet teşkil etmiyen sınıf 
teşkl ettiği gibi inıtlkalTâtı uımuımiyeyi derece'i karabet 
olarak da tasnif edecek olursak görürüz ki intikalâ-
tın lâek'al yüzde doksanı birinci, ikinci dereceler ara
sında vaki olur. Birinci derece akraba ikinci derece 
veya üçüncü derece akrabaları intlva eden senevi ira-
tSfcaüâtı umumiye laekail yüzde doksandır. Binaenaleyh 
vergi noktai nazarından hükümetin tatbik edeceği bu 
cetvelin her sene nisbeti tatbiki hiç bir zaman yüzde 
doksanda; yüzde dördü, beşi ve yine yüzde doksan da 
sekiz buçuk ile iki arasında tebeddül eden üçüncü 
derecei karabete nisbetJeri tecavüz etmiyecelkitir. Bil
mem hangi zamanda bir milyoner, yaram milyon 
servet sahibi olan bir adanı ölecek ve bu serveti vâ
risine bırakacak ve o vâris de alltıncı derecedeki vâ
rislerden olacak da bana yüzde otuz altı verecek. 
Ben bunun memîeketimfede bir asırda bir defa bile 
cfecağımı zannetmiyorum. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — öyle olursa 
yüzde yüz ali. Fakat sen fıkraya bak. Ondan yüzde 
dördü nasıl alırsın? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Arz edeyim. Elyevm memleketimizde intikal vergi
leri carîdir. Bu kanunun yaptığı şey intikal vergile^ 
ririi emvali gayri menkııledlen maada bKumum em
vale de teşmil etmekten ibarettir. Benim kanaatuna 
göre bugün carî olan kanun emvali menkule tetki-
katmdaki netayiç bu yoldadır. Bugünkü infkalât 
m'ktenna göre bîr buçuktan başlar üç, dört buçuk, 
altı. Vasiyet de yüzde ona kadar çıkar. Bugün ca-
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ri olan kanun budur. Hepinizin bildiği gibi nisbet I 
yüzde beş buçuktu -binde elli beş- ferağ muamelâ

tımda da binde elli beş, yüzde beş buçuk eder. Bi
naenaleyh tatbikat itibariyle bu cetvel bugün bizde I 
cari olan intikaMtın basatî nisbetinin fevkinde değil- I 
dir* Yalnız bizini şimdi yaptığımız şey, emvali gay- I 
rl menkuleye maksur olan intikal muamelâtını emva- I 
li menkuleye dle teşmil etmişizdir. Onun için vereseye I 
her üç yüz liraya kadar olanı muaf buyurdunuz. I 
Mütebakisini akacağız. I 

Müsaade buyurursanız bu veraset vergisi hakkın- I 
da bazı maruzatta bulunayım : Bu hususta bazı ma- I 
lumata desteres oldum ki; veraset vergilerini, şahsî I 
servetlere hükümetin iştiraki gibi bir manada telâkki I 
edemîer olmuş. Bu, her yerde vardır. Az çok işitil- I 
mistir. Halbuki hemdenizin kanaatıma göre ve bu I 
hususta tetebbuatı olan arkadaşların da iştirak ede- I 
ceğini kaviyyen ümit ederim, veraset vergisi, hükü- I 
metin serveti umumiiyeye iştiraki mahiyetinde değildir. I 
Dünyanın en liberal memleketlerinden birisi İngfflte- I 
re'dir. Mülkiyeti şahsiyeye, ferdin hakkına en bü- I 
yük taassupla, hiç olmazsa kendi memleketleri için I 
riayet eden ve bu riayeti mevzuatı kanuniye ile bil- I 
fiil tatbik eden İngiltere'dir. Başka memleket yok- I 
tor denilebilir. Bütün memaliki mütenıeddine böyle- I 
dir. Amerika'da böyledir. Fakat veraset vergisini I 
mevzuatı kanuniyesi, medeniyesi içeririne koyan I 
İngiltere'dir. I 

Mütalaa eden arkadaşlarımız bilirler ki; İngiîte- I 
re'de carî olan veraset vergilerinin nisbeti çok mü- I 
bâmdir ve orada böyle her vereseye isabet miktarın- I 
dan değil, intikal eden servetin yekûnu umumisi üze- 1 
rinden evvelâ, hükümetin hissesi tefrik edilir. Ba- I 
dema veresemin hissesi tevzi edilir. Hükümet hisse- I 
sinii serveti müntekilenin yekûnu üzerinden alır. Her I 
hususta şimdiye kadar ferdiyetçi tanıdığımız İngiltere' I 
de veraset hususunda cari olan ahkâm, ta eski zaman- I 
landan beri ilmî iktisadın müessiskri meyanında bu- I 
lunian ulemadan (tstivart Mil) den beri carî olan ka- I 
naat hakkı veraset, hakkı mülkiyet gibi addedilme- I 
mistir. Hakkı mülkiyeti hayatta heyeti içtimaiye I 
içerisinde ferdin hukuku tahliyesinden addettikler1! 
halde veraseti, bu müellifler ta o mebdede hukuku I 
tabiiye meyanında saymamışlardır. Hakkı veraseti I 
hakkı kanunî olarak telâkki etmişlerdir. Yani hak- I 
ki veraseti bahşeden kanunlardır. Tabiat değildir. I 
Mabadülmevte muzaf olarak, hakkı mülkiyetin te- I 
madiM mânası olmayan bir şey olarak telâkki edil- I 
mistir. Binaenaleyh menşei kanun olan ve münhası- | 
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ran kanundan tevellüt eden servet, hakkı veraset içîn 
serveti müntakile üzerine hükümetin: hatta bir şerik 
sıfatîyle dahil oimasmı İngiliz ulemayı hukukiyesi 
ve hukukşinaskrı ta o zamandan beri kabul etmiş
lerdir. 

MUSTAFA FEVZİ BEY (Konya) — Hata oltah 
rak;.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
İsabeti mahzadır. Benim Amerika'da hiç tanımadı
ğım amcamın oğlundan bir hisse isabet edecek de 
benim her şeyimi sıyanet eden, bütün mevcudîye-
tisni muhafaza eden hükümete bundan bir hisse ver-
mâyeceğim. Bu hatır hayale gelir şey değildir. (Bra
vo sesleri) Hakkı verasete, mahiyetini iyi tahlil 
ederek lâzım geiüen hükmü verdikten sonra serveti 
müntekile üzerine ferdin semerei mesaisi olan servet 
üzerinden, cibayetinde birçok matrahlarla birçok 
vesilelerle temettü namiyle, intikal, kazanç namiyle 
vesair suretlerle hali hayatında onun semerei sâyi 
üzerinden vergi almak caiz olduğu halde o hayattan 
çekilip gittikten sonra bıraktığı servet üzerinden bir 
vergi almak esasım evleviiyette kabul etmişlerdir. Ve 
memaüiki mütemeddineden hiç bir memleket tanımı
yorum ki, orada süksesyon namiyle bir veraset 
vergisi diye bir vergi carî olmıasuu Bütün mema-
liki mütenıed inenin kanunlarında bu vergi vardır. 
Bizde bu mahiyette olmak üzere yalnız emvali gayri-

menkuleye şamil olmak üzere bir intikal vergisi var
dır ki nisbetlerî arz ettiğim gibi % 3 - 4 den başlar. 
Yüzde ona kadar çıkar. Belki de biz bu hususta geç 
kalmışızdır. Zaten mevcut olan bir verginin nisbetini 
tatbikatta değiştirmeksizin mütalâa veçhile emvali 
menkule île teşbih ederek tam mânasiyle bir (sük
sesyon) veraset vergisi olarak bir vergi ihdas ediyo-
ruzj Aldığımız misal ve yaptığımız cetvel bu husus
ta memaliki mütetmeddinede cari nöbetlerin en ha
fiflerinden birisidir. Bu madde hakkındaki maruza
tım budur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bu mevzubahs olan nokta hakkı verasete taalluk eden 
ve her memleketin teşriî meclislerini uzun uzun meş
gul eden bir meseledir. Bu mesele hakkındaki cetvel 
bugün tevzi olunmuştur. Binaenaleyh cetvelin etraf
lı bir surette tetkikiyle üzerinde kanaatlarımızı tama-
ırtiySe arz edebilmek için hiç değilse bu maddenin mü
zakeresi gelecek celseye talik olunmalıdır. Gelecek 
celseye talik edilmezse bu mevzu üzerinde hiç değil
se belki güzel bir surette, daha mutedil bir surette 
çıkmasını temin edecek vaziyetin, bugün elimize 
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cetvel geldiğinden dolayı, tetkikine İmkân olamaz. 
Bundan dolayı bendeniz diğer maddelere devam olu
narak bu maddenin gelecek celseye talikimi raca edli-
yonım. 

'MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bendeniz 
de hemen hemen arkadaşımın maruzatım teyit ede
cektim. Bu cetveli bugün aldım. Zaten kanunun ru
hu da bu cetveldûr. Bu cetveldeki erkamı tetkik etmek 
içlin zaman lâzımdır. Hususiyle Maliye Vekili Beyin, 
uzun izahatlarından istifade ettik. Cetvelin çok man-
sîf olan yerleri vardır. Belki de birçok kısımlarını tez
yit ve bazılarını da tenkis edeceğiz. Lâkin müsaade 
buyursunlar, bu cetvel üzeninde gelecek celseye ka
dar tevekkufla, fikrimizi kanaatlanmızı tespit ede
lim. Bu kanun memleketin en mühim kanunudur. Ye 
memleketin heyeti umumiycsine şamil bir kanundur. 
Onun Içün bu cetvel muhteviyatını beyan eden yirmi 
üç ve yirmi dördüncü maddelerin gelecek celseye te
hirini rica edeceğim. Filhakika Maliye Vekili Bey-
efendinin buyurdukları itirafı ben de itiraf etmekle 
beraber piyango 'isabet eden de yine çoktur. Yanii 
hiç alâkası olmadığı halde piyango isabet eden % 12' 
sini alacağız. Burada velevki sekizinci akrabası ol
sun, o da yüz otuz altısını verecektir. Onun için bir 
kere tetkik edelim. Gelecek celsede kanaatimizi da
ha sahih olarak arz edelim. 

REİS — Teklif, müzakere olunan maddemin gele
cek celseye tehirinden ibarettir. Muhtar Bey yirmi 
dördüncü maddenin de tehirimi talep ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz bu maddenin gelecek celseye tehirinde bir 
mahzur görmüyorum, muarız değilim. Mademki ar
kadaşlar cetveli tetkik etmek istiyorlar, edebilirler. 
Yalnız diğer maddelerin müzakeresine geçelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evet, diğer mad
delerin müzakeresine geçelim. 

REİS — Efendim, 23 ve 24 ncü maddeler gele
cek celsede müzakere edilmek üzere 25 nci madde
nin müzakeresine geçiyorum. 

Yirmi Beşinci Madde — İkram'.ye namiyle kaza
nılan nükut ve emvalden nispeti atiye üzere vergi 
tahsil edilir : 

100 liraya kadar % 2 
101 liradan 500 » 5 
501 » 5 000 » « 

5 00 » 10 000 » 10 
10 001 » fazla için » 12 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu madde hükümetin teklifi değildir. Hü

kümetin teklifini Kavanini Maliye Encümeni tadil et
miştir. Ve diğer Encümenler de bunu kabul etmiş-
lerdCr. Bu itibarla epeyce farklı bir nispettir. 

Muhtar Beyefendlİmin buyurdukları bir meseleye 
bu münasebetle cevap vermek istiyorum. Derecatı in
tikale dahil olan ashabı intikalde nispet yüzde otuz 
altıya kadar çıktığı halde, ikramiye namüyle kazanı
lan yüzde yirmiyi geçmiyor buyurdular. Fakat karşı
larına dikkat buyursaJardı bu ifadeleri varit olmaz
dı. Lütfen dikkat buyursunlar ve cetvel ile muka
yese etsinler. Yüz kuruş vasiyet ve hibede ne alını
yor, burada ne alınıyor? Yüz birden daha yukarısı 
için ne alınıyor? On bine kadar ne almıyor? Mukaye
seyi sınıflariyle beraber yaparlarsa görürler k'i, ba, 
piyango nevinden - havadan düşme diyelim - taüh ve 
baht eseri olarak şuna buna esen ve bu suretle alınan 
paralarla gerek vasiyet tarikiyle ve gerek intikal] taai-
kiyle vergiîer'in nispetleri arasında kıyas etmeyecek 
derecede farklar vardır. Vakıa on bin liradan fazlası 
$çin yüzde yirmisi demişiz. Fazlası iki milyon lira ola
bilir. Fakat dünya yüzlünde ben bir milyon lira ikra
miye biîmüyorum. Böyle bir ikramiye ne bir piyango 
ve ne de başka bir şey bilmiyorum. 'Bizim Tayyare 
Cemiyeti piyangosu yüz elli bin lira verecek. Fakat 
onu da on kişiye taksim edecek, adam başına on beş 
bin lira verecektir. Mesele bundan ibarettir. Demek 
iisterim ki; bu nispetlerin böyle namütenahi bir su
rette yürümemesi nispetlerine göre mukayese edıil-
cek olursa herhalde öbür cetvellerden ağır olur. İster
seniz bu maddede kalsın, hepsini birden müzakere 
edelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade ederseniz 
efendim, bir şey soracağım : Bu ikramiyeden mak
sat, piyango ikramiyesi mi, yoksa herhangi bir dai
remin veyahut bir şirketin memuruna hizmet muka
bili vereceği ikramiye mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, ikramiye kellimesiriin içerisinde devairde 
hüsnü hizmetine 'binaen verilen (ikramiye de dahil 
olur. Eğer onları istisna etmek lâzım gelirse ahkâm 
koymak lâzımdır. Ben bir hizmet etmişim, buna mu
kabil ikramiye veriliyor, fakat buraya istisna konmaz
sa bu ahkâma dahil olur kanaatindeyim. Burada daha 
ziyade ikramiye nevinden verilen piyangolar kastedil
miştir. Devairde bir memura hüsnü hizmetine binaen 
beş yüz lira verilmiş, fakat devairde hangilerinin ik
ramiye faslı vardır? Zannederim ikramiye fash olan 
bir Oki dairedir. O fasıllardan verilecek olan 'ikrami
ye ancak 500 - 1 000 liradır ki bunun yüzde 1 - 2 -
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3 - 5*idİr. Mesele bundan İbarettir. Onları istisna et
mek istiyorsanız, bunlar hariçtir dersiniz. Bilmem, is
tisnaya mahal var mıdır? Bence yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, kanu
nun metnindeki; piyango vesalir ikramiyedir. Gerek 
hükümetin, gerek şirketin verdiği ikramiyeden zaten 
temettü vergisi nanıîyle yüzde dördünü alıyoruz. Onun 
(için burada tasrih edelim ki, bunlar piyango ikrami-
yeleriMıir. Eğer bu ikramiyeden bahse d iliyorsa, her şir
ket beyannamesinde filân memuruma şu kadar [ikra
miye verdim demeye ve onun temettüünü de vermeye 
mecburdur. Böyle olursa zaten vergi alıyoruz, iki kat 
vergi alınamaz. Bu ikramiyeyi piyango ikramiyesine 
hasredelim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; yalnız maksat piyango değiJ, piyangodan 
başka bir şey de olabilir. Bir şirkete de İkramiye ola-
•biMr. Müessesat tarafından kazanç vergisine tabi ol
mak üzere verilen ikramiyeler müstesnadır. 

ÖVtfUHTAR BEY (Trabzon) — Bu likramiyeler, hiç
bir hizmet mukabili olmayan ikramiyelerdir. 

REİS — Bu hususta bir tadil teklifi vardır, oku
nacaktır : 

Riyasete 
25 nci maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif ede

rim : Devlet memurlarına şirket müstahdeminine ve 
idare! hususiye memurlarına hizmetlerine mükâfaten 
verJlecek ikramiyeler müstesnadır. 

Kastamonu 
Hafit 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Şirket müessesat olsa, belediye hariç olur, maksat ka
zanç vergisine dahil olmamaktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — (Hizmet mukabili 
olmayarak) ikramiyeler denirse maksat hâsıl olur. 

REİS — Maddenin evveline (hizmet mukabili ol
mayarak) fıkrasının kabulünü teklif ediyor. 

Bu teklifi kabul edenler, etmeyenler, kabul edil
miştir. 

Başka mütalâa yoktur. Maddenin evveline (hizmet 
mukabili olmayarak ikramiye) diye ilâve ediyoruz. 
Yirmi beşinci maddenin bu tadil veçhile kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmüştir. 

Fasıl - 5 
Tebligat ve İtirazat 

Yirmi Altıncı Madde — Vergi ıidare<si vârisler, 
musalehJer ve mevhubunlehler ve kendilerine bilâbe-
del servet intikal eden diğer eşhas tarafından verilen 
beyannameleri ve serveti muntekileEİn miktar ve kıy

metlerini tetkik ettikten sonra işbu kamunun mevaddı 
mabsusası mucibince tediyesi icabeden verginin mik
tarını tespit eyler. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Yedünci Madde — Vergi idaresince vergi 
miktarı tespit edildikten sonra mükellefe tahriren teb
liğ olunur. Mükellef tarihi tebliğden itibaren on beş 
gün zarfında Maliye Vekili tarafından teşkil edilecek 
üç zattan mürekkep Temyiz Komisyonuna itiraz ede-
biüiır ve bu komisyonca ittihaz kılınacak mukarrerat 
katidir. 

Bu itiraz mükellef tarafından vergi miktarına mü
savi bir meblâğın vergi idaresine emaneten tevdi edil
miş olmadıkça verginin tahsiline mani olmaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bu mad
de eğer yalnız merkeze münhasır olsaydı, tarzı tat
bikinde büyük bir müşkülât olmazdı. Fakat taşralar
dan meselâ, tâ (Tutak) kazasında bir meselede Maliye 
Vekili tarafından tespit olunan bir Temyiz Komis
yonuna on beş günde müracaat etmek! biraz güç me
seledir. Onun için MaÜye Vekili Beyefendi üzah bu
yursunlar ve sonra maddenin nihayetinde (bu itiraz 
mükellef tarafından vergi miktarına müsavi bir meb
lâğın...) yanlıştır «meblâğ» olacaktır. Yani Şöyle ola
caktır : «Mükellef tarafından vergi miktarına müsavi 
bir meblâğ vergi idaresine emaneten tevdi edilmiş ol
madıkça bu itiraz vergimin tahsiline mani olamaz.» 
Bu veçhile olursa madde daha sarih ohır. Birinci fık
rayı Maîiye Vekili Bey izah buyursunlar. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, yirnıii yedinci maddenin hükmü mükellef
ler tarafından verilecek beyanname muhteviyatı tet
kik edilir, intaç edildikten sonra ele; geçen kıymet 
üzeninden bu tablo veçhile tahakkuk ektireceği vergi 
miktarı on beş gün zarfında tahriren mükellefe teb
liğ olunur. Denir ki sizlin verdiğiniz filân tarih ve nu
maralı beyannameniz mucibince hissei lirsiyenüz olan 
şu sınıf üzerinden size şu Vergiyi tayin ettik diye bu 
suretle mükellefe bu tarihten İtibaren bir hakkı itiraz 
veıtmek istiyoruz. Diğer eskti kanunda cani öîan dere-
cat itiraz İki derece üç derece idi. Bunların fiiliyatta 
birçok teehhür ve sürüncemeye sebebiiyet verdiğini ve 
en nihayet temyiz komisyonunda intaç edildiğini gö
rüyoruz. Mükellef eskii vergi kanunlarında bidayeten 
vergi dairelerince tahakkuk eden vergiyi tediye İle mü
kelleftir. Onu tediye ettikten sonra hakkı itirazını is
timal eder, neticei itirazatta kesbi katiyet eden hü
küm mudibince kendisine bir şey tenzil edilmek, iade 
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edilmek lâzım gelirse, reddiyat tertibinden iade olu
nur. Biz bi5 dereoatı kaldırdık. Bir komisyonda bu işi 
intaç etmek istiyoruz. Ve Temyiz Komisyonunun ka
ran verilinceye kadar alınan parayı hakiki vergi telâk
isi etmeyip emaneten mevduat mahiyetinde telâkki 
• ediyoruz. Mevduat şeklinde ;bu parayı alacağız. İtiraz 
intaç edildiği zaman hakkımız o kadar ise tarataımı-
nı ıl'ı-at, değilse hakkımız ne (ise onu irat kaydedeceğiz. 
Çok defa gördük ki reddiyat faslında para kalmadığı 
içim muamelesi bitmiş olan paraların iadesine imkân 
olmuyor, ertesi sene yetmiyor. O senenin 'bütçesinde 
reddiyat faslından hava'Ie vermek suretiyle evvelce 
lalııa'iMiş oîan vergilenin fazlasını iade ediyoruz. Hal
buki bu şekilde mükellefe suhulet vardır. Yatıracağı 
para vmsmet olarak kaydedilecektir. Kesbi katiyet 
eden büküm miktarı yatırılan paradan az ilse emanet 
'hesabından kendisine iade edilecektir. Reddiyat ter
tibinden para varmış, havale yokmuş gibi birtakım 
şeylere hacet kalmayacaktır. Derecat itirazatı kısalt
tık. Esasen bu vergiyi uzun zamanda taksitlerle ala
cağız, yani bir sene içinde tahakkuk eden vergiyi o 
s?ne içinde toptan aîmayaoağsz. İki sene, üç sene zar
fında taksitlerle ödeyecek. Emlâk Vergisini, Müsakka
fat Vergisini taksitlerle ödeyecek gayet suhulet var
dır ve bir derece ilirazat da kâfidir, çünkü vergimin 
bidayeten matrahı, mükellefin kendisinin vermiş. ol
duğu beyannamedir. Eğer beyanname üzerinde vesa
ike müsteniden bazı tadilât yapılmışsa, gösterilmiş de 
vergi miktarına icrayı tesir etmiş ise,, mükellef o ver
giyi üzerindeki hakkı itirazın bir taraftan istimal ct-
siin diyoruz. Derecatın müteaddit muğlak olması ben
ce mükellefin lehine değildir, aleyhinedir. Muamelâtın 
süratle bitmesi hem mükellef için ve hem de hazine 
için hayırlıdır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim deniliyor ki, 
para emaneten bırakılsın, bilâhare tetkik edindikten 
sonra, hakikimiz ne ise onu alırız, üst tarafını veri
riz, fakat para yoksa... 

Bir çift'iğin kıymeti elli bin lira, fakat bunun için
deki vasaiti istîhsaliye adamcağızın öleceği zamanda 
kaybolmuş, vergi kaybı elli bin lira amma vasıtai ic-
ralye kalktığı için piyasaya çıkarırsak bugün elli bin 
lira tutmaz. Devletin alacağı da beş bin liradır. Bunu 
satıp da kendi vergisini alacak mı? Bunun temyizi 
mümkün değil mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY '(Trabzon) — 
Efendim, şimdi arz etilim ki, bütün mevzuatı maliye
de tahakkuk eden vergi alınır, hakkı itiraz sonra isli
mini edilir. Burada mükellef lehine olarak arz ettim 

ki, alınan parayı doğrudan doğruya irad kaydetmi
yoruz tâ ki, reddüyat tertibinden fazlası iade edilecek 
ise, reddiyat hakkında para var mı, tahsisat var mı, 
havalesi var mı? Gibi şeylere mahal kalmasın dedik. 
Sonra çiftliği misal aldılar, çiftlik gibi emvali gayrı-
menkule ashabiyle, bu veraset vergisi yüzünden müş
külât çıkacağına kani değilim. Sebebi; orada bir mat
rah üzerine bu vergi vazedilmiştir. Bu kanun muci
bince deniliyor ki emvali gayrımenkulenin veraset 
vergileri o malın tabi olduğu müsakkafat vergisi üze-
r'îiden yani emvali gayrımenkulenin vergisi hangi kıy
met üzerinden tahakkuk ettirilirse, veraset vergisi de o 
kiyaset üzerinden tahakkuk ettirilir. O, gayrı kabili 
üiiraz bir kıymettir. Çünkü o kıymet kesbi katiyet et
miştik. Başka vergi dolayısıyle, emvali gayrımenkule
nin müsakkafat vergisi dolayısıyle bu vergiye matrah 
oîan kıymet, kesbi katiyet etmiş oîan bir krymeMr. 
Binaenaleyh ona Hazînenin itirazı vardır, neden mü
kelleflerin itirazı olabilir. Mükellefin İtirazı varsa, baş
ka bir vergi dolayısıyle itiraz olmuş, halledilmiştir. 
Şu halde mevzu olan kıymet üzerinde, verginin nis
peti üzerinde vaki olacak itiraz olsa olsa emvalin faz
lasına münhasır kalır. 5, 10 bin lira gibi büyük veraset 
vergisi verecek bir adamın itirazı varsa, zengin bir 
vadisin veraset vergisi mevzubahis olursa bu vergiyi 
defaten ödeyeceksin, diye icbar etmiyoruz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Amma kanunda bir 
kayıt yok. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Var efendim, göreceksinüz, taksitlerle ödendiği (için 
bu suretle Ödenmesine büyük suhulet vardır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bizim mem
leketteki arazinin vaziyeti, İngiltere bilmem herhangi 
Avrupa devletleri arazileriyle kabili kıyas değildir. 
Bizde arazi ne vakit kıymetlidir? Sahibinin kudreti 
olur, gençliği olur, çalışırsa o vakit kıymetlidir. Sahibi 
ihiiyarlamış vücudunda kuvveti kalmamış, sermayesi 
kalmamış ise o vakit arazinin de kıymeti düşer. Ben
ci eniMn Vekil Beye sormak istediğim böyle bir vazi
yet idi. 

Elli bin liralık arazisi vardır. Fakat o adamcağız 
fakirdir, araziyi işletememiş, çayır olmuş, öldükten 
sunrâ veresesi arazi vergi kıymetine nazaran beş bin 
lira vergi verecek. Halbuki satsa beş bin lira etmez. 
Yani o araziyi devlet satıp da beş bin lirayı alacak mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Satmıyoruz efendim, üç senede, üç taksitte alacağız. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Arazi bugün o kıyme
tini kaybetmiştir. Elli nüm liralık bir arazidir. Fakat 
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sel basmış, ormanlık olmuş, bu elli bin liralık araziyi 
satsaik beş bin lira etmez. 

REİS — İzahatınız otuz beşindi madde hakkın
dadır. 

EMİN BEY (Eskişehir) -^ Reis Beyefendi; zan
nedenim ki bu mevzubahis olan madde umumîdlir, mü-
talâatım zannederim gayrı varit değildir. 

REİS — Kıymetler hakkındadır, ne suretle istiyfa 
edileceğine dairdir. Otuz beşinci madde sariihtir. 

EMtN BEY (Eskişehir) — 35 nci madde vergimin... 
REİS — Bu madde hakkında söyleyin. 
EMİN BEY (Eskişehir) — Söyfemeyeceksek gide

lim. Benderiiz yirmi yedinci maddeye aiit söylüyorum. 
Defaten alınır demiyelim. Bunun için bir tadil ya
palım. Böyle bir hasara uğramışların halihazırdaki kıy
metine göre alaiım. Haşarata uğramış bir çiftlik... 

MALİYE VEKİLİ BASAN BEY (Trabzon) — 
Defaten nerede alınır efendim? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Komisyonun vereceği 
karar üzerine olacaktır. Başka vahidi kıyası yoktur. 
Buradaikü matrahı değiştirelim, halihazır kıymetine gö
re bir fiyat alalım. Yoksa o vakit o adam öldü gitti. 
Varise hiçbir şey kalmayacak. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Senlin aciz 
dediğin adam ölmüş, gitmiştir, sen varislere bak! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Emin Beyefendinin teklifi Hazinenin çok lehline bir 
tekliftir. Demek istiyor ki emvali gayrunenkulenün ve
raset vergisinden matrahı onun arazi vergisine esas 
olan kıymeti yapmayalım da başka bir kıymet yapa
lım, böyle buyuruyorsunuz değil mi efendim? 

EMfiN BEY (Eskişehir) — Müsaade buyurun, o 
bahislere girersek o hususta Hazinenin birçok hakkı 
zayi olmaktadır. Zannederim bunu kabul edersimiz. 
Hangi araziyi gösterirsiniz ki bugünkü arazimin kıy
meti hazırası, arazi vergisine esas olan vergi kıymeti, 
kıymeti hazırasmın bir kaçta biri nispetinde olmasın, 
değil müsavi olmak. Arazinin hiç değilse yüzde dok
san beş1! bu vaziyettedir. Memlekette gerek arazinin, 
gerek verginin esası olan halihazır kıymetinin hiç de
ğilse beşte biridir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — O, işlen
miş araziye göredir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arazîsini işletmiyorsa satsın efendıim. Biz vergiyi mü
sakkafat ve arazinin kıymetine göre tarh ederiz. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — İşleniyor. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

İşlemiyorsa satsın arazisini, onun hakkında zaten baş

ka ahkâm var. Arazü vergisine matrah olan kıymeti 
herhalde vergiye esas ittihaz edecek olursak bu mü
kellefin lehinedir. 

REİS — Efendim, ikli takrir vardır,) Birisini Traib-
zon Mebusu Muhtar Beyefendi vermiştir. Yirmi ye
dinci maddenin son fıkrasının şu suretle tashihini tek
lif ediyoruz : 

«Mükellef tarafından vergj miktarına müsavu bir 
meblâğ vergi idaresine emaneten tevdi; edilmiş olma
dıkça, bu itiraz verginin tahsiline manj olmaz.» Sebk 
ve rapta aiit bir takrirdir. Diğer takrir, maddenün tay-
yını teklif etmektedir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Yirmıi jjedind madde
nin sonundaki «bu itiraz» kelimesiyle başlayan fıkra
nın tamamıiyle tayyını teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz rica ederim ki mükellefin lehline olarak bu
nu tay etmeyelim. Tay ettiğimiz vakit ahkâmı umumi
yeti tatbik edeceğiz, sureti katiyede ürajt kaydüyîe ala
cağız. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Hakkı itiraz nti-
çiin veriliyor? 

REİS — Efendim, tay teklifini nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın... Almayanlar el kaldırsın... Na
zarı itibara alınmadı. 

Muhtar Beyin tashih tekliflini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edJImiişilir. 
Binaenaleyh 27 nci maddenin son fıkrası şöyle olu
yor : (Mükellef tarafından vergi miktarına müsavi 
bir meblâğ vergi İdaresine emaneten tejvdi edilmiş ol
madıkça bu itiraz verginin tahsiline manii olmaz.) 

Maddeyi bu tashih ile kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yıirmü Sekizinci Madde — Beyannameyi veren 
kimse beyannamesinde kendisine intikal eden nükut, 
emval ve eşya vesairenin kâffesini zHp* ve tahrir et
mediği takdirde keyfiyet laekal iki şahit tarafından 
imzalı bir zabıtla tahakkuk ettirilir. Ve Vergi İdaresi 
işbu zaptı esas ittihaz ile Yerginin ve cezayı nakdînin 
miktarını tespit eder. Mükellef tarafından maddei sa
bıka veçhile bu karar dahi temyiz edilebilir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) - j - Efendim; bu 
kanunun İçinde bu maddeden muzır daha bir madde 
tasavvur olunamaz. Şu maddeye bakınız. İkü şahit ge
lecek, Maliye memurları tahsildar şuradan bir kim
seye imza ettirecekler. Bu adamın on bjn Ira gömüde 
parası var, diye bir zabıt varakası imza edecekler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Nerede? 
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MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Gönlüde, gü-
müde (Handeler). Evrakı nakdiye değil sarı lirası var 
diye bir zabıt varakası yapacaklar, İmza edecekler, 
ondan vergi alacaklar, bu madde ile 29 ncu madde 
bunu ifade ediyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Traibzon) — 
Bu kadar bedbinane düşünmemenizi rica ederim. 

«MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — Efendilin; 
maddeyi 'bir kere okuyalım. (Beyannameyi veren kûm» 
®e beyannaıneölndc kendisine intikal eden nükut, em
val ve eşya vesairenin kâffesinii zükr ve tahrir etme
diği takdirde keyfiyet lâekal iki şahit tarafından im
zalı bir zabıtla tahakkuk ettirilir) diyor. Yanlı ikli şa
hit tarafından bu adamın şu kadar emvaîli menkulesü 
var, şu kadar hayvanı, şu kadar eşyası var diye zabıt 
varakası yapılarak Maliyeye verilecek olursa bu mad
de mucibince onun vergisinin tahakkuku lâzım ger
çektir. Malûmuâîiniz bu gibi emvali menkûîenin sü-
biıtu bazen tahvili beyanat ile, senedi resmî ile, ya
hut adî senetle yahut şubudu şahsî veya efrat İlle veya 
bilfiil tahrir ile olur. Bunların birlisi olmaksızın lalet
tayin öyle iki kiŞlnUn iımzası ile bir kimseyi mahkûm 
edecek olursak pek fenadır. BlnaenaSeyh 28 ve 29 ncu 
maddelerin Muvazeneli Maliye Encümenine iadesilni 
tekE'f ediyorum; yeniden tetkik ve tanzim edilsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Madde çok iyi yazılmıştır. Bendeniz bir kere anlaya-
yrcıı efendim; Mustafa Feyzi Bey dıiyor kıi lalettayin 
'iki kişi bulacağız. Herhangi beyannamenin içlinde, me
selâ diyeceğiz ki müteveffanın filân yerde gömülü şu 
kadar lirası, şu kadar torba lirası vardır. Varisler bu
na vergiden kaçırmak içim ketm ettiklerinden bir za» 
bit varakası yapıiık. O küp 'içinde şu kadar lira vardı. 
Omsa da vergisi şu kadar eder. Bu adama da intikal 
mucibince şu kadar hisset düştü. Şu kadar vergisi de 
bu kadar ederdi. Haber vermediğinden dolayı da şu 
kadar cezası eder, binaenaleyh böyle 'bir şey itanzılm 
et!3k. Haydi cezaen bir vergi mevhum gömülü küpteki 
laSiın paradan dolayı da şu kadar vergi vereceksiniz. 
Zannederim ki devlet muamelâtında, bu gibi hare
kette kanunun şöyle olması, haizi tesir değildir. Her-
na'Me devlet ve hükümet teşkilâtını bu gîbıi şeylerden 
tenzih etmek icabeder. Bir intikal vaki olmuştur. Ve
fatını yalnız verese haber almaz. Biz de haber alırız. 
Tedaimi vesairesli içlin 'birtakım vesökaSar verilir. 

Vârisler beyannamelerini vermişlerdir. Fakat filân 
bankada da bu vardır. Hükümet bundan haberdar
dır. Vârisler bunu ketm etmllşîerdir. Sarahaten kettim 
var mıdır, yok mudur? Ne için böyle işi hakikatta 

cereyan edecek olan misallere urca etmiyorsunuz? 
Hayalî olan küpteki liralara irca ediyorsunuz? Hiç 
şüphe yoktur ki, insan şarjdan kurtulmak için lehine 
beyanname tanzim eder. Binaenaleyh zabıt varakası 
hayalî değil, havaî değil, tevehlfümî değil, bir hakikati 
tespit ve ifade için tanzim edilir. Beyanname verilmiiş-
Hlr. Müteveffanın filân yerde şu kadar eşyayı iicari-
yesi mevcuttur. Ve beyannamelerinde hiç bunlardan 
bahis yoktur. Herhangi bir vesile ile vergi idaresi ona 
vakıf oîmuşîur. Gitmiştir. (Sönmüştür. Açmıştır. Ema-
nc'içinin nezdinde şu kadar top manifaturası vardır. 
Filân yere gönderilmek üzere verilmiştir. Oraya gidip 
za'bıt varakası yapılacaktır. Filân yerde beyannameye 
dahil olmayan şu mal vardır, filân adamdadır. Şu ka
dardır. Zabıt tutulacaktır. Mal irae etmek şarttır. Ha
yalî zabıtname yapılabilir mi? 

MUSTAFA FEYZİ (BEY (Konya) — Alelusul is
pat et, al efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Beyefendi, yaptığımız işte budur. Beyannameye koy
madığı ve kendisine ait olduğu şahiidiyle, vesikasiyle 
sa'bDi olduğu takdirde diyecefosiiniiz kii işte zabıt varaka
sı, İşte şahlîîerimiz, ne içsin bunu beyannameye yaz-
mamışsınızdır? Eğer o adam böyle bir maldan haki
katen malûmattar değilse bize diyeceMr ki benim 
böyle bir maldan haberim yoktur. Böyle bir şeyi siz 
bulmuşsunuz, Allah razı olsun yalnız -süz vergi his
senizi çıkarmadınız, 'benim hissem olan malı da bul
dunuz. Binaenaleyh bize teşekkür etmesi lâzım gelir. 
Fakat malûmatı var biliyor, hatta tasarrufuna almış
ta vergiden kaçırmaş için beyannamede saklamış. Ne
den hukuku 'Hazineyi himayeten bu adamdan ceza 
almayayım beyefendi? Beyanname ile vergiye tahak
kuk ettirmek demek mükellefin şahsına namusuna iti
mat demektir. Bunu diğer vergilerde de yaptık, ham-
dolsun miiHetimiz o kadar hukuku Hazineyi ketme-
den bir millet değildir. Ağnamdan aldık, neticeyi le
hlimize aldık. 'Bunun içlin bütün millet efradı hukuku 
Hazineyi süyanet etmektedirler. Mamafih içinde bir" 
kaç tane de sahtekâr bulunabilir. Hukuku Hazineyi ip
tal etmek, ziyaa uğraltmak için hile, hudya tarikiyle 
sul'ıJstlma'î kapısına sapanlar hakkında ahkâmı cezaiye 
olursa, vasıtai teftiş olursa günâh mı olur? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Tevehhüme 
kapılarak şu adamın şu kadar malı vardı, diyecek bir 
zabıt varakası tutulursa oîur mu efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zabıt varakası hayalî olur mu? Tevehhüme kapılarak 
tanzim edilir mi? Meydana koyacağınızın kıymetini 
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tahakkuk ettireceksin, malı göreceksin ondan sonra 
zabıt varakası tanzim edeceksin, altını var diye zabıt
name yapılır mı? Buna gülerler, efsanedir bu. 'Bina
enaleyh meydana koyduğu şeyi ispat edecek vesika
dır. Başka şey değildir. Bunu bu şekilde almak lâ
zımdır. Tevehhüm zapta dercedümez, hakikat derce-
dilir. Esasen o tebeyyün etmezse sahte azbıt varakası-
nı tanzim eden memurlar hakkında o kanunda ahkâm 
vardır. 

IREUS — Başka söz isteyen yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurunuz efendim, Maliye Vekili Beyefendinin ver
diği İzahat bendenizi tatmin etmedi. İtiraz eden arka-
şımızın misali, daha ziyade memurlar kasten böyle bir 
şey yaparlar, şeklinde olduğundan ve ırttsaHerinü iyi in
tihap edemediklerinden iş teşevvüşe uğradı. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — İkmal edi
niz, teşekkür ederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşı
mız zabıt varakalarına fazlaca kıymet veriyorlar. Ma-
lûmuâliniz ağnam canlı bir makin*. Nihayet malın mad
deten vücudu şarttır. Ye bunu tayin etmek çok kolay
dır. Beyannameyi vermemiş, fakat hayvanat ortada
dır. Serveti umumiye İle bunun mevzuları başkadır. 
Kazançta da vereceği beyanname fcetmederse 'iki şa
hidin imzasiyle vergi tahakkuk ettiril», şeklini bende
niz derhatır etmiyorum. Onda da diğer 'birtakım vesa
ik taharrisine gidilir, defterine bakılır, kuyudatına ba
kılır. Diğer birtakım kuyudat tetkik edildikten sonra 
kaçak mal var veya yok denilir. Müteveffadan intikal 
edecek servet çok şümullüdür. Bu, emlâk de olur, ara
zi de olur. Eşyayı ticariye de olur. Eşyayı beytiye de 
olur, apra da olur, mücevherat da olabilir. Gayrimen
kulu ketmetıriişse tahakkuku kolaydır. Onun için za
bıt varakasına da lüzum yoktur. Kaydiyle tahakkuk 
eder. Fakat maddeten mevcut olan bir eşyayı ticarîye-
yi beyannamesine derce tmenıliş, o eşya bulunmuştur. 
Zalbıt varakasına lüzum yoktur. Zaten o eşya mevcut
tur. Eşyanın mevcudiyeti zaten zabıt varakasıdır. 
Bunda da mahzur yoktur. Fakat servet kelimesi, bu 
ikindi şeyden ibaret değildir. Mücevheratı vardı, ket-
meiti, gömdü. Parası var idi, verese ketmetti, beyan
nameye dercetmedi. Bunların tahakkuku için zanne
derim ki iki imzan bir zabıt varakası üzerine tahak
kuk muamelesine gitmek biraz gayrı tabiî bir yola 
gitmek olur. Bankada parası vardı, bankadan kaydı 
taranır. Onun üzerine tahakkuk ettirilir. Para mev
cuttur. Fakat bankada değildir. DefnedilmiştJir, sak
lanmıştır diye iki imzalı bir zabıt varakası tanzimi ed'i-
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lir. Bunu servet addederek bunun üzerine hem miras 
vergisi ve hem de cezayı nakdî tahakkuk ettirmek 
hakikaten çok düşünülecek hür meselediip. Zannediyo
rum ki bu madde maksadı temin etmeyecektir. Ya 
vesaiki mutebere ile tahakkuk ettirmek (veyahut zabıt 
varakasından sonra takdÜri Vergi memuruma değil, bir 
heyete bırakmak daha faideli örar. İM 'şnza ile gelen 
bir vesika eğer vesaüki muteherei katiyeden ise bu
nun üzerine devaiiri resmiyemiz muamele yapar mı? 
Tapu verir mü? Yahut bunu tapu derecesinde kıy
metli addeder mi? Veyahut ihtilâf zuhurunda mahke
meye mi gidin der, zannediyorum ki memlekette, ge
rek köylerde, gerek kasabalarda yekdiğerini seven ve 
sevmeyen birtakım adamlar olabilir. Halkın yekdiğe
rini izrar etmeleri ve fazlaca tazyik etmeleri için bu; 
en güzel bir suiistimal silâhı olur. Bunun için Hiç ol
mazsa bunun takdirini bir heyete bıraksınlar. Ben-
denizce bu maddeyi Encümen alsın, biraz daha tadil 
ederek getirsin. Demiyorum ki : Bütün, i bütün kaçak 
olduğuna dair zalbıt varakası verilirse bunun takibin
den sarfı nazar edilsin, fakat tahkiki b5jr heyet tara
fından yapılsın. Böyle bir verginin tahakkuku için, za
bıt varakası belediye meclisine verilebilir. Olabilir ki 
doğrudan doğruya temyiz komisyonuna verdir. Fa
kat tahakkuku iptidaî şeklinde tahakkuk etse bile tem
yiz komisyonuna gider suretinde varit olan suali mu-
kaddene cevap olmak üzere bendemiz derim ku : O 
zaman Emin Beyefendinin temais ettikleri mesaî ile 
karşılaşmış oluruz. Vereseye, parayı peşin ver, ondan 
sonra itirazını takip et deniliyor. Parayı peşin ver
dikten sonra da veresenin muamelesinin jteikiki, onda 
sekizi çok düşer. Binaenaleyh maddeyi olgun görmüyo
rum. öyle zannediyorum ki madde, yekdiğerine az ve 
çok. garazı olan insanların birtakım fena tedbirlere te
vessül etmelerine meydan verecektir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) - - Asıl kork
tuğumuz orasıdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) • + Bunun ta
hakkuku behemahai bir Heyete bırakılmalıdır. Böyle 
bir hal vukuunda bir zabıt varakası gelince, bunu 
vergi idaresine değil, bu üsle meşgul olan! Temyiz Ko
misyonuna bırakalım. Vergi Dairesi eline İki imzalı 
bir kâğıt gelmiştir diye hem vergi tahakkukuna, hem 
ceza tahsiline gitmesin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY ŞVabzon) — 
Efendim; Hasan Fehmi Beyefendinin izahatı madde-. 
hin lüzumunu teyitten ibarettür. Yalnız zabıt varaka-
siyle bu vergi derhal tahakkuk ettirilmesin, bir heyete 
verilsün deniyor. Benderiizce bu bir (formalite) meşe-
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leşidir. İster bir heyete, ister iki heyete verilsin. Eğer | 
bu sizce bir teminat İse ona hiçbir itirazım yoktur. 

TÖNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — (Formalite) 
d:n Türkçesi yok mu? 

MALİYE VEKİIİ HASAN BEY (Devamla) — 
İster temettü itiraz komisyonuna gitsin, ister beledi- I 
yeye gitsin, yalnız dikkat edilecek noklta şudur : Biz 
Avrupa'nın bir çok mevzuatım bizi kurtaracak diye 
almaktayız. Vergi mevzuatında cad olan usullere ge
lince; başka cihetlere gitmek İstiyoruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır ha
yır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Mesele bundan İbarettir. Temettü itiraz komisyonuna 
gitsin, belediyeye gitsin, bu bence haizi ehemmiyet de
ğildir. Fakat herhalde ketlim vaki olacaktır ve bu ket
ini takip edecek vasaiti kanuniye lâzımdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendlim, 
bir noktayı arz edeyim. Aldığımız yeni mevzuat lile, 
iki şahidin 'imzalı kâğıdına hiçbir yerde kıymet veril
miş değildir. Bunu belki müstakil salâhiyettar heyet- I 
leıün takdirine bırakmıştır. Binaenaleyh bu noktayı I 
nazardan da mükellef memurun eline tikli imzalı bir I 
kâğıt gelince sen şu kadar parayı kaçırdın diye onu 1 
hem vergi hem de eezasiyle mükellef edecek bir mahi
yeti bendemiz doğru görmüyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim, arz ettiğim gibi bu kanunun asılları hep boy- I 
ledir. Zabıt varakaları yapılır. İki İmzalı Mr kâğıt mah
keme huzurunda, her yerde bir vesikadır. Bu yalnız 
bu kanunda değil, müteaddit kanunlarımızda vardır. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Hakikaten bu 
28 nci madde üzerinde biraz daha işlenmek lüzumu
na kaniim. Bendeniz Hasan Fehmi Beyin fikirlerine 
işirak ediyorum. Bunun üzerine işlenilmediği takdir
de heyeÜ celilenizin ne suretle tasvip edeceğini bStoni-
yorum, yalnız buraya bir (kasden) kelimesi konulma
sını rica edenim. Çünkü beyannameyi veren kimse be
yannamesinde kendisine intikal eden nukut, emval ve I 
eşya vesairenin kâffesinin zikir ve tahrir etmediği tak
dirde deniyor. Bir vâris bir suiniyeti olmadığı halde I 
hakikaten kendisinin malûmatı olmadan kendisine in
tikal eden emval ve eşya vesairenin hepsinden malû
matı olamaz. Bu olur ya! Müteveffanın saklı verese- I 
sine ihbar etmediği bir şey olur. Şimdi o adam fücce-
ten vefat eder ve emval vesairesi hükümetçe malûm I 
olabilir. O noktadan bu verese şimdi bu suretle saklı 
olan bu emvali tabiîdir ki beyannameye dercedemeye- j 
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cek ve binaenaleyh beyannameye dercetmediiğinden do* 
layı başka vasıta ile haberdar olan hükümet kendi
sinden ceza alacak... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır almayacaktır. Bu, maddenin ruhu o değildir. 

MEHMET VASFİ (BEY (Devamla) — Pekâlâ şu 
halde daha vazıh olması İçin (kasden) kelimesini ilâve 
edelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayhay efendim. Zaten bizim maddeden kastımız 
odur. 

REİS — Efendim, başka söz üsteyen yoktur. Tak
rirleri arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
28 nci maddede emval ve eşya vesairenin kâf

fesini zikir ve tahrir etmediği cümlesinin âtideki veç
hile tashihini teklif eylerim. 

Beyannameyi veren kimse beyannamesinde kendi
sine intikal eden nükut, emval ve eşya vesairenin kâf
fesini kasten zikir ve tahrir etmediği takdirde ...illi. 
Maddeye bir kasten kelimesinin ilâvesini teklif ey-
liyorum. 

Bolu 
Mehmet Vasfi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin verilen takrirle beraber Encümene ha

valesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin Encümene iadesini teklif ederim. 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi v 

Riyaseti Celileye 
Yirmi sekizinci maddeye (emval ve eşya vesaire

nin kâffesini) cümlesinden sonra «kasten» kelimesinin 
ilâvesini teklif ederim. 

Kastamonu 
M. Fuat 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhi zîr tadilini teklif ederim: 
Beyannameyi veren kimse beyannamesinde kendi

sine intikal eden nükut,, emval ve eşya vesairenin kâf
fesini zikir ve tahrir etmediği takdirde tahkik ile ver
gi idaresi verginin ve cezayı nakdinin miktarını tes
pit eder ve ancak beyannamede zikredilmeyen emval 
ve nükutun vergi ve cezası aynı mektumdan tahsil 
edilir. Mükellef bizzat vermedikçe işbu vergi ve ce-
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zayi nakdî zimmetine ve emvali sairesine sirayet et
mez. 

Konya 
Tevfik Fikret 

Riyaseti CeKJeye 
28 nci maddedeki «keyfiyet laekal iki şahit tara

fından imzalı bir zabıtla tahakkuk ettirilir» cüm
lesinin berveçhiâti üzere tadilini teklif ederim: 

Suveri subutiyesi evrakı müsbîte ile olan ahvalde 
olvechile şuhut üe isbatına mesağı kanunî olan ah
valde şuhut ile keyfiyet tahakkuk ettirilir. 

Kayseri Mebusu 
Zeki 

REİS — Efendim; Kayseri Mebusu Zeki Beyin 
takriri maddenin tadili mahiyetindedir. Konya Me
busu Tevfik Fikret Beyin takriri de maddeyi tadfl 

mahiyetindedir. Bolu Mebusu Mehmet ve Kastamo
nu Mebusu Fuat beyler (kasten) kelimesinin ilâvesini 
teklif ediyorlar. Maliye Vekili Bey de (kasten) kelime
sinin ilâvesini kabul ediyorlar. Fakat bu tadilnameler 
çok karışık ve bir metni tadil edecek mahiyette de
ğildir. Konya Mebusu Mustafa Feyzi Bey maddenin 
takrirlerle beraber Encümene havalesini» Gümüşhane 
Mebusu Hasan Fehmi Bey de yalnız maddenin Encü
mene iadesini tekhf etmektedir. Takjrirlerle beraber 
maddenin Encümene iadesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsm... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. Encümene iade edeceğiz. 

Efendim, vakit gecikmiştir. Pazartesi günü saat 
14'de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat: 17,30 

« • • 
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VERASET VE İNTİKAL VERGÎSÎ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/810 NUMARALI KA
NUN LÂYİHASI VE KAVANÎNÎ MALÎYE VE MUVAZENE! MALİYE VE ADLÎYE ENCÜMENLERÎ 

MAZBATALARI 

Türkiye 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 
31 Kânunuevvel 1341 

6279 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

Veraset ve întikal vergisi halikında Maiiyc Vekâ
letince tanzim ve tevdi olunan ve îcra Vekilleri He
yetinin 23 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında tezek
kür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyiha
sı ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti 
leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade bu vurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 

Varidatı umumiyemizin menabiî meyanında em
vali gayrı menkulenin muamelâtı intikaliyesi ve efra
dın hakkı tasarruflarının kasten devletçe tevsiki gibi 
ifa olunan hizmet mukabilinde ferağ ve intikal harç
ları istiyfa olunagelmiş ve emvali menkulenin intika
linden dolayı bir gûna mükellefiyet tesisi cihetine gi
dilmemiştir. 

Halbuki serveti umumiyenin menkul ve gayrı men
kul aksamı arasında mükellefiyet itibariyle şu suretle 
bir tefrik vücuda gelmesi umumiyet kaidesini ihlâl 
etmekten ve menkulâtın intikalinin de vergiye tabi 
tutulması muafık görülmüş olduğundan olbabta kale
me alman lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmış
tır. 

Kanunun serlevhasından da anlaşılacağı üzere iş
bu yeni vergi mevzuuna dahil olan menkulât ve gay
rı menkulât münhasıran bilâ bedel ve ivaz vuku bu
lan intikalâta ait olup hibe muamelâtını da iktifa et
mektedir. Binaenaleyh bedel ile vaki olan ferağlar ile 
terhin vefaen bey ve intikal vefaen veya intikalen va
ki olan ferağlar, teminat muamelâtı işbu kanunun 
dairei şümulünden hariç olup ferağ harçlarına müde-
dair olan ahkâmı sabıkanın tesis eylediği mükellefiye
te kemakân tabi bulunacaktır. 

Bilmukabele evvelce emvali gayrı menkulenin in-
tikalâtından dolayı alınmakta bulunan harçların istiy-
fası cihetine gidümeyerek saKfüzzikr muameîei inti-
kaliyesinde işbu kanun mucibince vergi istiyfa oluna
caktır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavariini Maliye Encümeni 
Adet 

48 

1 . 3 . 1926 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti CelOeye 

Veraset ve întikal vergisi hakkında Maliye Ve
kâletince tanzim ve İcra Vekiîleri Heyetince tasvip 
oHunarak berayı tetkik Heyeti Celileden Encümeni
mize havale buyurülan lâyihai kanuniye Maliye Ve
kili Hasan Bey huzuriyle mütalaa ve tetkik olundu. 

Emvali gayrı menkulenin muamelâtı intikaliyesi 
ve efradın hakkı tasarruflarının kayden devletçe tev
siki gibi ifa olunan hizmet mukabilinde ferağ ve inti
kal harçtan alınagelmekte olduğu halde emvali men
kıbenin intikal ve tevarüsünden dolayı bu ana kadar 
bir gûna mükellefiyet tesis edilmemiştir. Halbuki bir 
kinımseye intikal eden servetin tabiî mükellefiyet ol
mak noktasından menkulü ile gayn menkulü arasın
da fark olmak lâzım gelirken birisinin vergiye raptiy-
le diğerinin ihmal edilmesi bittabi kaidei ad ve mü
savata muvafık olamayacağı menkul ve gayrı men
kul bilâbedel ve ivaz vukubulan intikalât ve hibeye 
münhasır olmak ve emvali gayn menkulenin intika-
lâtmdan ahnagelmekte bulunan harçların fimabaad 
istiyfasmdan sarfı nazar edilmek şartıyle vazı teklif 
olunan esas Encümenimizce de muvafık görülmüş ve 
binaenaleyh lâyiha bu noktai nazardan tetkik oluna-
narak maddeleri üzerinde icra kılınan tadilâtın esbabı 
mncibesi berveçhiâti arz olunmuştur: 

Madde 1. — Kendisine emval hibe ve vasiyet edi
len yalnız eşhası hakikiye olmayıp bazan eşhası hük-
mlyeye de bu gibi vasiyetler vukubulmakta olduğun
dan (hakikî ve hükmî) tabirleri ilâve edilerek madde 
olveçhile kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Fıkra (2) ikinci maddenin ikinci fık
rasında eşyayı menkulei beytiye ibaresi yazılmıştır. 
Halbuki eşyayı beytiye tabiri fevkalâde şamil ve bir 
hane derununda bulunan müfredatı tespit edilecek ve 



edilmeyecek olan birtakım eşyayı âdiyeyi de muhte
vi bulunduğu cihetle fıkradan bey tiye tabiri hazf 
edilmiş ve eşyayı menkule yerine emvali menkule iba
resi konulmuştur. 

Madde 4. — Dördüncü maddedeki kariye tabiri köy 
olarak bu kanunun köylerde tatbik edileceğine ve ora
larda vergi dairesi bulunmadığından köyün heyeti 
ihtiyariyesi her on beş günde bir itasiyle mükellef 
bulunduğu listeyi vermek üzere uzak mesafedeki mer
kezlere kadar gelerek duçarı perişaniyet ve masraf 
olmamalarım teminen maddedeki vergi idareleri yerine 
mahalli hükümeti tabiri konulmuştur. 

Madde 6. — Fıkra (B) fıkranın aslında memaliki 
ecnebiyede vefat eden Kar kimseye tevarüs vukuandla 
vefat tarihinden itibaren dört ay zarfında varisin be
yanname vermekle müklelefiyeti mezkûr ise de dev
letin harici mümessilleri bulunmayan ecnebi mahal
lerde vukubulan vefatın kolay kolay haber alınama
yacağı, şu halde tevarüsün vefat tarihinden bilitibar 
tahakkukuna nazaran haddi zatında sahibi malumat 
olmyan ve fakat kendilerine emval intikal ettiği bi
lâhare anlaşılarak olan kimselerin duçrı muaheze ol
maları lâzım geelceği cihetle vefat tarihinden itibaren 
yerine (ıttıla tarihi) kabul edilmiş ve fıkra olveçhile 
tadil olunmuştur. 

Madde 7. — Gaip ve mefkudun emval ve eşyasına 
alelekser onun varisi vaziyet etmiş bulunur. Mefkudi-
yet hükmen sabit olmadıkça varisin onu mütegayyip 
ve mefkut addederek hükümete her ne zaman olursa 
olsun beyanname vermesi ve kendisini mesuliyetten 
kurtaramayacağından beyanname itası hakkındaki 
mecburiyetin yalnız vazı tarihine hasredilerek tağay-
yüp ve mefkufiyetin hükmen sübutiyle beraber bu 
tarhiden muahhar olanının beyanname itası tarihine 
mebde olması esası kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu maddedeki iki sene kaydı bir 
sene zarfında mahkemeye müracaat edilmiş olmak 
şartıyle ibaresi tadil edilmiş ve maddenin sonundaki 
üç sene kaydı da altı aya tenzil edilmekle beraber 
madde daha vazıh şekle ifrağ edilmiştir. 

Madde 12. — Dayin müteveffada bulunan deyni-
ni iddia ve ispatta muhtar bulunduğundan vergi ida
relerinin dayini iddiayı hakka icbar edercesine tas
dikname ve talep etmesi muvafık görülmediğinden 
madde tay edilmiştir. 

Madde 15. — Bu maddede emval ve eşyayı münte-
kilenin tayini kıymetleri için birtakım vasait ve ma
lumata ihtiyaç göstermekte ve bu ise gayn kabili tat
bik bir vaziyet ihdas edeceği anlaşılmakta olduğun

dan aimacak verginin emvali menkulenin müzeyede-
siyle ya bedeli müzayede veyahut erbabı vukuf tara
fından takdir olunacak kıymeti üzerinden istiyfası mu
vafık görülmekle madde ona göre tespit edilmiş ve 
maddenin asliyle alâkadar olan 4 - 5 fıkralarıyle (b) 
fıkrası tay olunmuştur. 

Madde 16. — Bu madde emvali müntekilei gayrı-
menkule vergisinin sureti istiyfasını göstermekte ve 
bu da fiiliyatta birtakım muamele ve müşkülâtı badi 
olacağı anlaşılmakta bulunduğundan emvali menkule-
den alınacak veraset vergisinin hini vefatdaki emlâk 
vergisine nazaran tahakkuk edecek kıymeti üzerinden 
alınması daha basit ve daha kolay olacağı cihetle 
hu nokta! nasara göre mezkûr madde tadil edilmiş ve 
maddenin bu suretle tadili doîayssıyîe de tedvinine 
lüzum kalmamış olan 17 - 22'ye kadar olan maddeler 
tay olunmuştur. 

Madde 25. — Veraset vasiyet ve hibe tarikiyle in
tikal eden serveti menkule ve gayn menkuleden alı
nacak olan resmin nisbeti fazla görüldüğünden % 
5 - 20 nisbetleri maddede tespit edildiği veçhile, % 
2 - 12'ye olarak tadil ve kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu maddeden azami kelimesi tayedil-
mistir ve ba kanuna göre ahnacak verginin esas ver
gi ite birlikte tadili muvafık görülerek maddeye olveç
hile bazı tabir ilâve edilmiştir. 

Madde 42. — Vergi memurlarının nezninde bulun
duracaktan serveti müntekileye ait vesaikin temini 
Kua'îfaEİyeti ehem olduğundan maddede vaz olunan 
ahkâm muhfazai mahremiyeti lâyıkı veçhile temine 
kâfi görülmediğinden ahkâmı mezkûr ve teşdiden ta
dil edilmiştir. 

Madde 45. — Beyanname ve merbutatımn sahte ve 
iezvüden ari olmadığım asıl vergi dairelerinin ispat 
etmesi lâzım geleceğinden madde bu esase göre tadil 
edilmiştir. 

Madde 48. — Maddedeki yüzde elli nizbeti fazla 
görülmek yirmiye tenzil edilmiştir. 

Madde 49. — Lâyihada beyanname vermeyenler ve 
verilen beyannamede hilafı hakikat malumat derç 
edenler hakkında ahkâmı cezaiyei kâfiye bulunduğun
dan 49 ncu madde de zait görülerek tayyedilmiştir. 

Madde 49. — Ashabi intikalin beyanname verme
leri mecburiyetine ve emvali müntekile müfredatının 
verilecek beyannamede derç ve tespiti zaruretine bi
naen her ashabı intikali emvale henüz vazıülyed olma-
dıkça müfredatım bilemeyecekleri ve binaenaleyh da
ha evvel verecekleri beyannameler münderecatınm 
muvafıkı hakikat olamayacağı cihetle kendilerinin de-
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recatı mücazat obuaları lâzım gelir. Bunun ise mu-
vafıkı muadelet olamayacağına binaen vefat vukuııy-
le hakkı intikal kendilerine rucu eder etmez keyfiye
tin bir ihbarname ile vergi dairelerine iblâğı ashabı 
hak ve intikalin cezadan kurtulmaları için vesiîei kâ
fiye addedilmiş ve binaenaleyh henüz emvale vazüH-
yed bulunmayan varislerin mücerret cezadide olmama
ları maksadıyle tayyedilmiş olan maddeye mukabil iş
bu kırk dokuzuncu madde tedvin olunmuştur. 

Madde 50. — Mevcut olmayan bir deyini mevcut 
gösterenler haklarında ahkâmı kanuniye tatbik edil
mekle beraber ketmedilen verginin kendilerinden iki 
kat olarak ahzı musarrah olduğu halde bir de bu ikin
ci kat verginin yüz liradan akal olmamak üzere is-
tiyfası bir fiilden dolayı üç türlü ceza tatbiki demek 
olacağından maddenin sonundaki (bu suretle alına
cak vergi miktarı yüz liradan dun olamaz) ibaresi 
tayyedilmiştir. 

« 
Madde 51. — Müteveffanın vefatını müddeti zar

fında ihbar etmeyenlere ait cezayı tayin ve maksadı 
daha ziyade tavzih için bu madde tadil edilmiştir. 

Madde 52. — Elli birinci maddenin şekli tadiline 
nazaran bu maddenin baş tarafındaki (maddei sabıka
da zikrolunan cezayı nakdiden meada) tabirine lü
zum kalmamakla tayyedilmiştir. 

Madde 55. — Madde uzun ve ter kaç maddeye gir
memesi lazım gelen ahkâmı muhtevi olduğundan ica
bına göre mevada tefrik ve olveçhile tedvin edilmiş
tir. 

Madde 56. — İşbu lâyihada muhtar ve ihtiyar he
yeti azalarına birtakım vazife ve mükellefiyet tahmil 
edildiği halde bu hizmetlerine mukabil aidat ve ücret 
verilmemesi muvafıkı muadelet olamayacağı ve her 
külfetin bir nimetle tekabülü derkâr bulunduğu cihet
le serveti müntakile mukabilinde alınanın verginin 
yüzde birinin heyeti mezkûre azalarına aidat olarak 
verilmesi münasip görülmüş ve eîH beşinci/madde bu 
maksatla tedvin olunmuştur. 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Ragıp 

Aza 
Van 

Münip Bey 
lıini imzada bulunmadı 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Mazbata Muharriri 

Bozok 
Süleyman Sun 

55 nci maddedeki iki 
senenin beş sene olarak 

kabulü reyindeyim 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye Encümeni 
Mazbata numarası 

102 

Esas numarası : 
1/810 

Muvazenei P*fallye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Veraset ve intikal vergisi hakkında Başvekâletten 
varit olup Heyeti Umumiyece Adliye, Kavanin ve 
Muvazenei Maliye Encümenîerîne havale buyrulan 
kamın lâyihası Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
ile birlikte Encümenimize tevdi edilmekle Maliye Ve
kili Masan Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re olundu. 

Emvali gayri menkulenin intikalâtından elyevm 
alınmakta olan harçların ilga ve şimdiye kadar ver
giye tabi tutulmayan bazı emvali menkule de dahil 
ofeak üzere gerek veraset, vasiyet ve hibe tarikiyle 
intikal eden gerek hibe ve sair suretle bilâbedel te
mellük edilen menkul ve gayrı menkul emval ile nü-
kudun ve ikramiye namiyle kazanılan nukut ile em
valin kıymetleri üzerinden müterakki bir vergi alın
ması esasım istihdaf eyleyen işbu lâyıhai kanuniye-
n'n sebebi tanzimi hakkında hüliümetin esbabı mu
cibe lâyihasında dermeyan kılman mütalâat Encüme
nini! izce de müsip görülerek lâyıhai kanuniyenin. he
yeti umumiyesi esas itibariyle kabul olunmuştur. Hü
kümetin teklifindeki bazı maddelerin tadil ve tayyı 
sureliyle Kavanini Maliye Encümenince kabul olu
nan şeklin 1, 2, 30, 39, 42. 52 ve 57 nci maddelerinde 
şekle ve ibareye ve yeni varidat kanunlarında kabul 
edilen ahkâma göre tadilât ve encümeni mezkûrca 
aynen kabul olunan 32 ve 39 ncu maddelerde de 
ibareye ait bazı tashihat icra kılınarak Heyeti Umu-
miyeye takdim kılındı. 

13 Mart 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakır Bey 
hini imzada bulunmadı 



Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
iıini imzada bulunmadı 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Konya 

Kâzsın Hüsnü 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikr 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23 . 3 .1926 

Adliye Encümeni 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Rsyaseıti CeMleye 

Başvekâletin 31 Kânunuevvel 1341 tarih ve 6/6279 
numaralı tezkeresiyle gelen veraset ve intikal vergisi 
hakkındaki 1/810 numaralı lâyiha ve Kavanini Ma
liye ve Muvazene! Maliye Encümenleri mazbataları 
Encümenimize havale buyurulmakla mütalaa ve tet
kik ve icabı tezekkür edildi. 

Varidatı umıımiyemizin menabii meyanında, em
vali menkulenin muamelâtı intikaliyesi ve efradın 
hakkı tasarruflarını kayden devletçe tevsiki gibi ifa 
olunan hizmet mukabilinde ferağ ve intikal harçları 
esasen istifya edilmektedir. Emvali menkulenin inti
kalinden dolayı da mükellefiyet tesisi hem umumiyet 
kaidesinin teminini ve hem de hazine! devletin müed-
di olacağına dair gerek hükümetin teklifinde ve ge
rek mezkûr encümenlerin mazbatalarında serdedılen 
esbabı mucibe Encilmenisımce de muvafık görül
müştür. 

Şu suretle Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 
esas ittihaz edilerek cereyan eden müzakerat netice
sinde esasa taalluk etmeyen bazı ufak tadiller yapıl
makla bu tadilâtı muhtevi olarak tespit edilen mad
deler Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeninin Mazbata Muharriri 
Reis Vekili Sinop 

Konya Mebusu imza esnasında bulunmadı 
Refik 

Kâtip Aza 
Saruhan Kastamonu 
Kemal ' Ali Nazın i 

Aza Aza 

Aza Aza 
Tevfik Fikret 

Hükümetin Teklifi 
Veraset ve İntikal Kanunu 

Fasıl — 1 
Verginin mevzuu ve müstesniyatı 

Madde 1. — Gerek veraset ve vasiyet ve gerek hi
be ve biîâbede! herhangi bir tarzda bir şahıstan diğe
rine intikal eden bilcümle emvali gayrı menkule ve 
menkule işbu kanun mucibince her vergiye tabidir. 
Şartla Mbe ve ferağ bu vergiye tabi değildir. Ancak 
farik ve vahibin vefatiyle ferağı ve hibe iktisabı ka
tiyet ettikde mevhup veya mefriığulehden işbu kanun 
mucibince vergi ahnıp başkaca kaydiye alınmaz. 

Madde 2. — Bervechi âti emval vergiden müstes
nadır : 

1. Mahlulen veyahut suveri saire ile devlete in
tikal eden alelumum menkul ve gayrı menkul emval, 

2. Birinci ve ikinci derece kurebeya (usul ve fu-
ruğu zevç-ve zevceye) intikal eden ve mecmu kıymeti 
iki yüz lirayı tecavüz etmeyen eşyayı menkulei bey-
tiye, 

3. Akraba ve efaib.ba gibi şahseyn arasında teati 
olunan ve bir dairei resmiye tarrmdan tescili mutat ol
mayan ve tescil edilmeyen miktarı ne olursa olsun bi
lumum menkul hedaya. 

Fasıl — 2 
Vukuatın Sureti İhbarı 

Madde 3. — B\r vefat vukuunda gerek veraset ve 
gerek vasiyet ve sair suretle kendilerine emval ve nü-
kut ve esham ve tahvilât ve her nevi hukuk ve mena-
fii intikal edenler yahut hibe vukuunda mevhubu leh
lere hangi bir suretle bilâbedel bir servete sahip olan
lar beyanname itasiyle mükelleftir. İkinci madde mev
zuuna dahil olanlar için beyanname verilmez. 

İşbu beyanname : 

1. Vefat vukuunda müteveffanın veresesinin ve
ya mosalehlerin isim, şöhret ve sanat ve mahallî ika-
nıeilerini ve sinlerin, müteveffanın tarih ve mahallî ve
fatını, müteveffanın vârisleri ve musalehleri ile olan 
nisbet ve karabeti, intikal eden emval ve ntikut ve 
sa irenin nevi, cins ve kıymeti hakikiyelerini ve ma
hal ve mevkiini ve müteveffanın terk ettiği düyun mik
tarım, 
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2. Veraset ve vasiyetten maada hibe suretiyle 
vaki oian intikalâtta; vahibin ve mevhubulehin isim 
ve şöhret ve sanat ve mahallî ikâmetlerim ve mevhu
bulehin bulunduğu mahal ve mevkiini ve hibe olunan 
emvalin cinsi ve nevi ve kiymetlerini,-

3. Sair bilâbedel intikalâtta; sahibi intikalin isim 
ve şöhret ve sanat ve mahallî ikâmetini ve malî men
kulün bulunduğu mahal ve mevkiini ve temellük edi
len emvalin cins ve nevi ve kiymetlerini ve ne suretle 
temellük edildiğini muhtevi olmak mecburîdir. 

Madde 4. — Her kariyenin heyeti ihtiyariyesi her 
ayın on beşine kadar geçen ay zarfında kendi kariye-
lerinde vefat edenleri mübeyyin bir üste tanzim ile 
kariyenin merbut olduğu vergi idaresine göndermek
le mükelleftir. İşbu liste (3) ncü maddede muharrer 
olduğu üzere vârisler ve musalehler tarafından verile
cek beyannamelerde yazılması mecbur malumat ve 
izahatı muhtevi olacaktır. Vârislerle musalehleri ver
gi idaresine beyanname itasına davet etmek ve yazı 
yazmak bilmeyenlerin beyannamelerini yazıp ihzar et
mek dahi heyeti ihtiyarinin vazaifindendir. Konso
loslar dahi her ayın on beşinde geçen ay zarfında 
bulundukları mahalde vefat eden Türk tebaasının 
isim ve şöhret ve sanatlarım bunların Türkiye'de nü-
fusen en son mukayyet olduğunu natık ellerindeki 
hüviyet varakalariyie birlikte Maliye Vekâletine gön
dermeğe mecburdurlar. 

Madde 5. — Beyanname bir vefat vukuunda mü
teveffanın vârislerinden her biri tarafından (6) ncı 
maddede muharrer müddet zarfında müteveffanın 
ikâmetgâhının bulunduğu mahal vergi idaresine, eğer 
müteveffanın ikametgâhı memaliki ecnebiyeden bi
rinde ise beyanname müteveffanın nüfusen en son 
mukayyet bulunduğu mahal vergi idaresine tevdi olu
nur. Büâbedel herhangi bir suretle bir servete malik 
olanlar dahi beyannamelerini kendilerinin mukim bu
lunduğu mahallin vergi idaresine ita ederler. 

Madde 6. — Veraset veya vasiyet tarikiyle mal 
sahibi olanlar beyannamelerini : 

A — Türkiye'de vefat eden bir kimseden tevarüs 
vukuunda vefat tarihinden itibaren iki ay, 

B — Memaliki ecnebiyede vefat eden bir kimse
den tevarüs vukuunda vefat tarihinden itibaren dört 
ay, 

C — Bilâbedel herhangi bir suretle vuku bulacak 
intikalâtta servetin tesahup edildiği tarihten itibaren 
bir ay zarfında ita ederler. 

Madde 7. — Gayip ve mefkudun emval ve emla
kine muvakkaten vazıyet edenler işbu vazıyet tarihin
den itibaren nihayet üç ay zarfında, gayip ve mefku
dun vefatı vuku bulmuş gibi beyanname itasına mec
burdurlar. 

Madde 8. — Veraset tarikiyle intikal eden emva
lin kıymetinden müteveffanın hini vefatında terk et
miş olduğu vesaike müstenit deyni tenzil olunur. 

Madde 9. — Müteveffanın düyunu ticariyesi var
sa vergi idaresi müteveffanın defatiri ticariyesini ta
lep edebilir. 

Mümanaat vukuunda müteveffa; için hiç bir borç 
tanınmaz. Vergi idaresi kendisine ibraz olunan defa-
tir ve vesaikten vârislerin verdikleri beyannameler 
muhteviyatının muvafıkı hakikat olup olmadığını an
lamak için kendisince lüzumlu addettiği bilcümle ma
lumatı istihsal etmek hakkım haizdin 

Madde 10. — Tenzili talep olunan borçlara müte
allik vesaiki lâzimenin asılları veyahut sureti musad-
dakalan vergi idaresine verilecek beyannameye rap-
tolunmak lâzımdır. Alacaklı borçlu tarafından talep 
vukuunda bir makbuz mukabilinde kendisinde bulu
nan vesaiki veya sureti musaddakalarım itadan imti
na edemez. Aksi takdirde medyum deyinin ademi is-
batı yüzünden tevellüt edecek zarar ve ziyanı iddia 
edebilir. 

Madde 11. — Vergi idaresince mevcudiyeti sabit 
olmayan borçlar serveti müntekilenin kıymetlerinin 
esnayı hesabında tenzil olunmaz. , 

Vârisler müteveffanın vergi idaresince tenzili ka
bul edilmeyen borçlarını beyanname tarihinden itiba
ren iki sene zarfında hükmen isbat ettikleri takdirde 
buna taalluk eden vergi fazlası iade olunur. Bundan 
başka mevcudiyeti bir vesikai mutebere ile sabit olur. 
Hini tevarüste vadesi hulul etmemiş bulunan borçlar 
muvazaa eseri olmadığı bilhüküm sabit olmadıkça 
vergi idaresince nazarı dikkate alınmaz. Muvazaa id
diasından mütevellit ihtilafat beyanname tarihinden 
itibaren üç sene sonra müruru zamana uğrar. 

Madde 12. — Vergi idaresi dahi dayindân deyi
nin mevcudiyeti ve miktarı hakikisini mübeyyin tas
dikname talep edebilir. 

Bu tasdiknameyi ita etmeyenler hakkında (49) ncu 
madde mucibince ceza tayin olunur. 

Madde 13. — Serveti müntekileden - henüz tesvi
ye edilmemiş olmak şartiyle = mebaliği âtiye dahi ten
zil olunur. 



1. Bilumum hizmetkâr ve işçilerin ücret ve maaş
ları, kiralar ve vefatı münteç hastalık esnasında ge
len tabib ve hasta bakıcıların ücretleri, 

2. Cenazenin teçhiz ve tedfini için sarf olunan 
mebaliğ, 

3. Bu verginin haricinde olan müteveffanın zim
metinde kalan sair bilumum tekalif ve rüsum, 

4. Müruru zamanı katı esbab ve ahval mevcut 
olmaksızın müteveffanın müruru zamana uğramış 
olan matlubatmdan vereseye intikal eden senedat 
muhteviyatı. 

Madde 14. — Düyunu âtiye intikal eden servetin 
kıymetinden tenzil edilmez. 

1. Müteveffanın veresesine karşı kabul etmiş ol
duğu borçlar. Şu kadar ki bu borçlar deynin akidin-
den birinin vefatından mukaddem ve kâtibi adilden 
musaddak bir senetle ısbat edildiği surette kabul olu
nur. 

2. Vasiyetname ile kabul olunan borçlar, 
3. Kayıt ve tescili üç ay veyahut daha ziyade 

teehhür etmiş olan rehinli borçlar, 
(Vadesi hulul etmemiş ve mevcudiyeti tarafında 

tasdik edilmiş olan borçlar bu halden müstesnadır), 
4. Müruru zamanı katı esbab mevcut olmaksızın 

müruru zamana uğrayan borçların resülmal ve faiz
leri. 

Fasıl — 3 
Vergiye tabi emvalin takdiri kıymeti 

Madde 15. — Beyannamelerde muharrer emval ve 
eşyayı menkulenin kıymetleri bervechi âti tayin ve 
tespit olunur : 

A — Veraset tarikiyle intikal vukuunda. 
1. Tereke tahrir olunduğu takdirde hini tahrirde 

yapılan müzayede neticesinde tekarrür eden bedel 
üzerinden (bu suretle alınan vergiden başka ayrıca 
tahriri tereke harcı alınmaz). 

2. Beyanname itası için mevzu müddetin iptida
sından evvel tanzim edilmiş şayanı ihtiyaç (envanter) 
de muharrer kıymete göre, 

3. Müzayede ile ve beyanname itası için mevzu 
müddetlerden mukaddem vaki olan mubayaata ait sa
tış evrak ve vesaikina nazaran, 

4. Balâdaki vesaikin fıkdanı halinde eşyanın kıy
meti yevmi vefatta hükmü cari olan sigorta senetle
rinde muharrer kıymetler üzerinden (bu senetlerin te
varüs vukuunda lâekal 5 sene evvel müteveffa yahut 
eslafı tarafından yapılmış olması şarttır) bu tarzda 
takdiri kıymet mezruata, hayvanata, emtia i ticariye-
ye şamil değildir. 

6 — 

1 S. Balâdaki fıkralarda münderiç esasatın hiç bi
ri mevcut olmadığı takdirde vârisler tarafından veri
lecek beyannamelerde muharrer izahata göre, 

B — Hibe veya diğer bülâbedel bir tarikle intikal 
vukuunda emvali menkulenin kıymeti sahibi intifam 
tayin ve irae edeceği kıymete göre. 

Madde 16. — 14 Haziran 1326 tarihinde müsad-
dafat kanununun matufu ileyhi olan 15 Eylül 1326 
tarihli tahriri umumî nizamnamesi mucibince tahrirî 
1332 senesinden sonra icra kılman mahallerde müsak
kafatın kıymeti doğrudan doğruya 28 Şubat 1328 ta^ 
rihli kanun mucibince ve 1332 senesinden evvel tah
riri icra kılınmış oüan mahallerdeki müsakkafatın bu 
veçhile bulunacak kıymetleri üç ve altı misle iblağ 
edilmek suretiyle tahakkuk ettirilir. 

Madde 17. — 1332 tarihli emlâk nizamnamesi ah
kâmı mucibince mükellefiyeti cihetine gidilen emvali 
gayrı menkule (müsakkafat, arazinin ve arsa) kıymet
leri bervechi âti esasat dairesinde olmak ve işbu ver
giye matrah ittihaz edilmek üzere tayin olunur. 

1332 senei maliyesinden evvel takdir edilmiş olan 
kıymetler on misle fplağ edilmek suretiyle işbu ver
giye matrah ittihaz olunur. 

1332 senei maliyesinden sonra müceddeden veya 
tadilen' vaz olunan kıymetler bir gûna tezyide tabi 
tutulmaz. Ancak 1332 senesinden evvelki kıymetin on 
misli kıymeti hazıra! mukayyedelerden fazla ise ver
gi hususunda işbu on misli itibar olunur. Muaddil 
kıymetlerle bu suretle mukaseyese olunabilecek kıy
meti sabîka bulunmadığı takdirde 1302 tarihli emlâk 
nizamnamesi mucibince takdiri kıymet olunarak ınde-
litiraz aletderecat kesbi katiyet ettirilir. 

Madde 18. — 17 ncl maddede zikrolunan usulü 
takdir yeniden arazi tahriri icra olunmayan mahal
lere münhasırdır. Yeniden arazi tahriri icra edilmiş 
olan yerlerde vergi matrahı arazinin kıymeti mukay-
yed esidir. 

Atiyen arazi tahriri icra olunacak yerlerde hitamı 
tahrire kadar ' 17 nci madde mucibince bulunacak 
kıymetler, hitamı tahrirde dahi her mucibi tahrir 
mukadder kıymetler bu vergiye esas ittihaz olunur. 

Madde 19. — Vergi idaresi emvaîi menkule için 
mükellef tarafından irae olunan kıymetleri emvali 

J mezkûrenin kıymeti hakikiyelerine nazaran pek dun 
bulursa idarei mezkûre yeniden bir kıymeti takdir 
ile mükellefe tebliğ eyler. Bu yeni kıymetleri kabul 
etmeyenler bu bapta tahriren vaki olacak tepliğ ta
rihinden itibaren iki hafta zarfında mahalli sulh mah
kemesine müracaat ederek hüküm talep edebilirler. 



Madde 20. — Eğer mahkeme keyfiyetin hakeme 
havalisine karar verirse müddei masarifi muktezi-
yeyi depozito etmek sortiyle kararın tefhimi tarihin
den itibaren nihayet üç gün zarfında tarafeynce birer 
hakem tayin olunur. Üçüncü hakem sulh hâkimi ta
rafından tayin edilir. Eğer tarafeyn balâda zikrolu
nan üç gün zarfında hâkemlerini tayin etmezlerse iş
bu hakemler resen sulh hâkimi tarafından tayin olu
nur. 

Kıymeti yüz liradan dun olan emvalin takdiri kıy
meti için hâkim tarafından resen ve yalnız bir hâkem 
tayin olunur. 

Madde 21. — Mahkemeler tarihi tayinlerinden 
nihayet bir ay zarfında kararlarını mübeyyin bir 
mazbata tanzim ve takdim ederler. Bu mazbatanın 
hükmü sulh mahkemesince badettescil kati ve lâzi-
mülinf azdır. 

Madde 22. — Vergi idaresince tayin olunan kıy
met hakemlerin takdir ettikleri kıymetin onda birine 
kadar fazla olursa hakem masrafı serveti müntekile-
den itifade edenlere ve aksi takdirde yani bu fark da
ha ziyade olunan mezkûr masraf vergi idaresine ait 
olur. 

Fasd - 4 
Yerginin nispeti 

Madde 23. — Veraset ve vasiyet ve hibe tarikiyle 
intikal eden menkul ve gayrı menkul ile nükuta tarh 
edilen vergi ayrı ayrı her vârise isabet eden hisse üze
rinden işbu kanuna merbut (1) numaralı cetvel mu
cibince istiyfa olunur. 

Madde 24. — Hibe ve sair suretle bilâbedel te
mellük edilen emvali gayrı menkule ve menkuleden 
dahi işbu kanuna merbut (2) numaralı cetvel muci
bince vergi istiyfa olunur. 

Madde 25. — İkramiye namiyle kazanılan nükut 
ve emvalden nisbeti atiye üzere vergi tahsil edilir: 

100 liraya kadar % S 
101 liradan 500 liraya kadar % 8 
501 liradan 5 000 liraya kadar % 12 
5001 liradan 10 000 liraya kadar % 15 
10001 liradan fazlası için % 20 

Fasıl - 5 
Tebligat ve itirazat 

, Madde 26. — Vergi idaresi vârisler, musalehler 
ve mevhubulehler ve kendilerine bilâbedel serveten 
intikal eden diğer eşhas tarafından verilen beyanna
meleri ve serveti müntikilenin ve kıymetlerini tetkik 
ettikten sonra işbu kanunun mevaddı mahsusası mu- i 
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I cibince tediyesi icap eden verginin miktarını tespit 
eyler. " 

Madde 27. — Vergi idaresince vergji miktarı tes-
I pit edildikten sonra mükellefe tahriren tebliğ olunur. 

Mükellef tarihi tebliğden itibaren on bejş gün zarfın
da Maliye Vekili tarafından teşkil edilecek üç zattan 
mürekkep Temyiz Komisyonuna itiraz ödebilir ve bu 
komisyonca ittihaz kılınacak mukarrerat katidir. 

Bu itiraz mükellef tarafından vergi miktarına mü
savi bir meblağın vergi idaresine emaneten tevdiye 
edilmiş olmadıkça verginin tahsiline mani olmaz. 

Madde 28. — Beyannameyi veren kimse beyan
namesinde kendisine intikal eden nüküt, emval ve 
eşya vesairenin kâffesinin zikr ve tahrir ietmediği tak
dirde keyfiyet lâekal iki şahit tarafından imzalı bir 
zabıt ile tahakkuk ettirilir ve vergi idaresi işbu zap
tı esas ittihaz ile verginin ve cezayı nakdinin mikta
rını tespit eder. Mükellef tarafından maddei sabıka 
veçhile bu karar dahi temyiz edilebilir. 

Madde 29. — 6, 7 nci maddelerde: zikrolunan 
müddetler zarfında beyanname verilmediği takdirde 
keyfiyet vergi idaresince iki şahit tarafından imza
lanmış bir zabıtnamei mahsus ile tespit olunur. Bu 
zabıtname beyannamede zikri lâzım gelen mevaddm 
kâffesini muhtevi olması lâzımdır. Vergi idaresi bu 
zabıtnameye nazaran vergi hakkında ittihazı karar 
eyler. Bu karar dahi maddei salife mucibince kabili 
temyizdir. 

Madde 30. — Hilafı hakikat oldukları sabit ol
madığı takdirde bundan evvelki iki maddede beyan 
olunan zabıtname temyiz komisyonunca varakai 
müsbite makamında tutulur. 

Verginin zaman ve sureti tediyesi 
Madde 31, — Emvali menkule intikalinde, vergi 

kıymetlerine nazaran azamî üç sene zarfında ve te-
kasiti mütesaviye ile tahsil olunur. Mezkûr vergi ta
mamen tesviye edilmedikçe malî müntakil ahare de
vir ve ferağ edilemez. Bir taksidin miadında ademi 
tesviyesi halinde vergi kesbi müstaceliyet eder ve de
faten istiyfa edilir. 

Madde 32. — Emvali menkulenin intikâlinde ver
gi akibi tahakkukunda bilâmehil tahsil edilir. Bele
diye ve liman idareleri ve alelumum ve esasatı res
miye ve hususiye nezdinde tescili icap pden ve* bi-
licap tescil olunan menkulâta ait ve bilâbedel inti-
kalata ait vergilerin tesviye olunduğunu natık mal 
dairelerinden resmî makbuz ibraz olunmadıkça de-
vairi mezkûrece tescil muamelesi ifa edilemez. 



Varisler emvali menkulelerine ait olan işbu ver
ginin tediyesi hususunda yekdiğerinin mükellefiyetin
den kefaleti, müteselsile ile mesuldürler. 

Madde 33. — Hibe muamelesinin feshi yahut 
merhubun iadesi tahsil olunan verginin iadesini mu
cip değildir. 

Madde 34. — Verginin tediyesinden sonra bir 
verasete ait herhangi bir mal vergi verenin gayrı kim
senin malı olduğu bilhüküm sabit olur ve tarihi hü
kümden bir sene zarfında müracaat vukuu bulursa 
fuzulî alınan vergi bunu verene iade olunur ve ver
gi sahibi hakikisinden istiyfa edilir. 

Madde 35. — Kayıp ve mefkudun zuhurunda ev
velce alman vergi kav ip ve mefkudu mezkûre rucu 
eder. 

Madde 36. — Kısmen veya tamamen mükellefi
yet haricinde kalmış olan matrahlar üzerine, vâris 
ve mûsâ ve mevhubulehlerin emvali menkuleye tesa
hubu tarihinden itibaren iki sene geçtikten sonra tek
rar vergi tarh olunamaz. 

Fasıl - 6 
Mevaddı müteferrika 

Madde 37. — Nama muharrer hisse senedatiyle 
müteveffaya yahut kayıp ve mevkuda ait sair seneda-
tın devir ve ferağ muamelesi verginin tediye edildiği
ne dair vergi idaresince verilmiş bir vesika ibraz edil
meksizin icra edilemez. 

Madde 38. — Bankalar, bankerler ve şirketlerle 
emanet kabul eden bilcümle eşhas ve sair medyunlar 
vukuundan haberdar olmadıkları bir verasete ait nu-
kudu veya senedat muteviyatım ve emanatın listesini 
müstahakının zuhurundan itibaren on beş gün zarfın
da idarehanelerinin bulunduğu mahallin vergi idare
sine tevdi etmekle mükelleftirler. 

Bu liste matbu ve numunesine muvafık olmak lâ
zımdır. 

Madde 39. — Hayat Türk sigorta şirketleri yahut 
ecnebi şirketlerinin Türkiye'de müesses şubeleri ver
gi dairesinden verginin tediye edilmiş olduğuna dair 
bir tasdikname ibraz edilmedikçe abonenin vefatın
dan dolayı hiç bir sahibi istihkaka tediyesi lâzım ge
len vergiye müsavi miktarda bir meblağ teminat ita 
olarak ita edilmedikçe prim ve sermaye ve mükâfat, 
aylık ve sair bu namla hiç bir para ve senet veremez
ler. 

Madde 40. — Maddei sabıkada muharrer şirketler 
veya şube ve acenteleri verginin miktarını tayin ve 
tespit için çalışmak ve işbu kanun ahkâmının icra 
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I edilip edilmediğini anlamak, evrak ve vesaiki lâzime-
yi tetkik etmek üzere gelecek memurini kabule mec
burdur. 

Madde 41. — İşbu vergiyi tahakkuk ettirmekle 
mükellef memurin vergi miktarının tayini için devlet, 
idarei hususiye, belediye devairinde ve müessesaü sa-
irei resmiyede bulunan dosyalarla vesaiki tetkik ve 
bir suretini almak hakkını haizdirler. Musa hayatta 
bulundukça musabın bu kaidenin hükmünden müs
tesnadır. 

Madde 42. — Vergi memurları nezdinde bulunan 
evrak ve vesaiki hiç bir nam ve sebeple kimseye tev
di veya irae edemezler. Aksi takdirde bir daha hiz
meti devlette istihdam edilmemek üzere tart olunur
lar. 

Madde 43. — tşbu vergiyle cezayı nakdilerini 
müddeti muayyenesi zarfında tediye etmeyenler hak
kında tahsili emval kanuna tevfikan takibat ifa olun
mak tahsilat icra olunur. 

Madde 44. — Beyannamelerle verginin tahakkuku-
kuna esas olacak vesaik damga resminden muaftır. 
Ancak işbu evrak ve vesaik diğer bir masrafla her
hangi bir daireye ibraz edildiği surette damga resmine 
ve sair mükellefiyete tabidir. 

Madde 45. — Beyannameler merbutatının ve borç 
mevcudiyetini müeyyet tasdikname ve sair vesaikin 
sahte olduğu mahkemede memurini maliyece kanu
nen muteber olan kâffei vesaikle isbat edilebilir. 

Madde 46. — Vergi tahakkukuna müteallik efal 
ve harekâtı memnua verasetin vuku bulduğu yahut 
bilâbedel bir servete tesahup edildiği tarihten iki sene 

| sonra müruru zamana uğrar. 
Madde 47. — işbu vergi sureti katiyede tahak

kukundan itibaren beş sene zarfında tahsil edilmediği 
takdirde mümuru zamana uğrayarak bir daha talep 
edilmez. 

I Madde 48. — Beyanname itasiyle mükellef olanlar 
I 6 ve 7 nci maddeler mucibince beyannemelerini müd

deti muayeneleri zarfında vergi idaresine vermeyen
lerden vergi yüzde elli fazlasiyle tahsil olunur. 

Madde 49. — 35, 36, 37, 38 nci maddeler ahkâ
mına riayet etmeyenlerden tahakkuk edecek vergi 
yüz lira fazlasiyle tahsil olunur. Bu eşhas vergiyi ha
kikaten tediye ile mükellef olanlar müracaat edebil-

1 mek hakkını haizdirler. 
Madde 50. — Mevcut olmayan bir deyini mev

cut gösteren yahut miktarı hakikisinden ziyade borç 
tasdik eden dayinler ve ciheti maliyye sahte evrak 

I ibraz edenler hakkında kanunu ceza mucibince yapı-
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lacak takibatı kanuniye icra edilmekle beraber ketm 
olunan miktara ait vergi iki kat istiyfa olunur. Bu 
suretle alınacak vergi miktarı yüz liradan dun ola
maz. 

Madde 51. — (4) ncü madde ahkâmına riayet et
meyen konsoloslarla muhtarlardan yüz lira ve heyeti' 
ihtiyariyenin diğer azasından hükmen 50 lira cezayı 
nakdi alınır. 

Madde 52. — (Maddei sabıkada zikrolunan ceza
yı nakdiyeden maada) işbu kanun mucibince vergi 
idaresince tayin olunan cezalar (mahallinin en büyük 
mal memuru tarafından badettasdik) mükellefe tahri
ren tevdi edilir. Mükellef tarihi tebliğden itibaren 
iki hafta zarfında mahalli sulh mahkemesine müra
caatla itiraz edebilir. Muhakemenin hükmü katidir. 

Madde 53. — İşbu kanunun sureti tatbikiyesi Ma
liye Vekâletince tanzim edilecek bir talimatname ile 
tayin olunur. 

Madde 54. — İntikal ve ferağ muamelât ve harç
larına dair elyevm cari olan mevaddı kanuniyenin 
işbu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır. 

Madde 55. — İşbu kanun ceridei resmiye ile ta
rihi neşrinden üç ay sonra muteberdir. Tarihi neşri
nin ferdasından itibaren intikal, hibe ve vasiyet mua
melâtına esas olacak vukuat tahaddüs ederse muame
lâtı mezkûre işbu kanun mucibince mükellefiyete ta
bi olur. Tarihi neşrinden akdem vuku bulan bilâbedel 
intikalât ve mevhubat kanunun tarihi neşrinden iti
baren bir sene zarfında muamelei resmiyesinin ifa
sına tevessül edildiği takdirde mükellefiyet hususun
da ahkâmı sabıkaya tabidir. 

Madde 56. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Adliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ticaret Vekili 
AH Cenani 

23 Kanunu evvel 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Necati Bey 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Madde 1. — Gerek veraset ve vasiyet ve gerek 

hibe ve bilâbedel herhangi bir tarzda hakiki ve hükmi 
bir şahıstan diğerine intikal eden bilcümle menkul ve 
gayrı menkul emval işbu kanun mucibince vergiye ta
bidir. Şart ile hibe bu vergiden müstesnadır. Ancak 
fariğ ve vahibin vefatiyle ferağ ve hibe iktisabı kati
ye ettikde mevhup veya mefrubulehden işbu kanun 
mucibince vergi alınıp başkaca kaydiye alınmaz. 

Madde 2. — Bervechiâti emval vergiden müstesna
dır. 

(A) mahlulen veyahut suveri saire ile devlete in
tikal eden alelumum menkul ve gayra menkul emval, 

(B) — Birinci ve ikinci derece akrabaya (zevç ve 
zevcesine intikal eden mecmuu iki yüz lirayı tecavüz 
etmeyen emvali menkule), 

Madde 3. — Hükümetin teklifi aynen kabul. 

Madde 4. — Her köyün heyeti ihtiyariyesi her 
ayın on beşine kadar geçen ay zarfında kendi köy
lerinde vefat edenleri mübeyyin bîr liste tanzim ile 
mali hükümetine vermekle mükelleftir. 

Madde 6. — Fıkra (B) memaliki ecnebtyede ve
fat edenlerin vefatlarına ıttıla tarihinden itibaren iki 
ay. 

Madde 7. — Kayıp ve mefkut olduğu hükmen ta
hakkuk eden eşhasın emval ve emlakine muvakkaten 
vaziyet edenler tarihi hüküm veyahut vaziyet tarihin
den hangisi muahher ise o tarihten itibaren nihayet iki 
ay zarfında kayıp ve mefkudun vefatı vuku bulmuş 
gibi beyanname itasına mecburdurlar. 

Madde 11. — Vergi idaresince mevcudiyeti sabit 
olmayan borçlar serveti muntekilenin kiymetlerinin 
esnayi hesabında tenzil olunmaz. Vârisler mütevef
fanın vergi dairesinde tenzili kabul edilmeyen borçla
rını beyanname tarihinden itibaren bir sene zarfında 
mahkemeye müracaat edilmiş olmak şartiyle hükmen 
isbat ettikleri takdirde buna taalluk eden vergi fazlası 
iade olunur. Bundan başka mevcudiyeti bir vesikayı 
mutebere ile sabit olup hini tevarüste vadesi hulul et
memiş olan borçlar muvazaa eseri olduğu bilhüküm 
sabit olursa vergi idaresince nazarı dikkate alınmaz, 
Şu kadar ki muhtelififih düyuna tekabül eden vergi 
miktan muvazaanın hükmen halline kadar kefalete 
raptedilmek şartiyle tecil olunur. Muvazaa iddiasın
dan mütevellit ihtilafat beyanname tarihinden itiba
ren altı ay sonra müruru zamana uğrar. 

Madde 12. — Tay 
Madde 14. — Fıkra üç-tay 



Madde 15. — Veraset tarikiyle intikal vukuunda 
tereke tahriri halinde ya takdiri kıymet veya miiza-
ycdeten takrrür edecek bedel üzerinden vergi alınır. 
Takdiri kıymet için vergi idarelerince belediye, ticaret 
odası azasından veya erbabı vukuf dan üç zattan mü
teşekkil bir heyet teşkil olunur. Bu suretle alınan ver
giden başka ayrıca tahriri tekere harcı alınmaz. 

Madde 16. — Emvali.gayrı menkulenin veraset 
vergisi hini vefatta emvali mezkûreden istiyfa olunan 
müsakkafat vergisine nazaran tahakkuk eden kıymet 
üzerinden alınır. 

Madde 17. — Tay 
Madde 18. — Tay 
Madde 19. — Tay 
Madde 20. — Tay 
Madde 21. — Tay 
Madde 22. — Tay. 
Madde 25. — İkramiye namiyle kazanılan nükut 

ve emvalden nisbeti âtiye üzere vergi tahsil edilir:' 
100 liraya kadar % 2 
101 liradan 500 % 5 
501 liradan 5 000 % 8 

5 001 liradan 10 000 % 10 
10 001 liradan fazla için % 12 

Madde 31. — Emvali gayrı menkule intikalinde 
vergi kıymetlerine nazaran üç sene zarfında ve te-
kas'ti mütesaviye ile esas vergi ile tahsil olunur. Mez
kûr vergi tamamen tahsil edilmedikçe malı miintekil 
ahare devir ve ferağ edilemez. 

Bir taksitin miadında ademi tesviyesi halinde ver
gi kesbi müstaceliyet eder ve defaten istiyfa olunur. 

Madde 35„ — Kayıp ve mefkudun zuhurunda ev
velce alınmış olan vergi kaydı kayıp ve mefkudun 
namına tashih olunur. 

Madde 42. — Vergi memurları ile sair memurini 
müteallikası nezdlerinde bulunan evrak ve vesaiki 
ashabı intikalden olanlarla mahakim ve devairi saire-
nhı resmî talepleri müstesna olmak üzere hiç bir nam 
ve sebeple kimseye irae edemezler. 

Madde 45. — Beyannameler merbutatının ve borç 
mevcudiyetini müeyyet tasdikname vesair vesaikin 
sahte olduğunu memurini maliye kanunen muteber 
olan kâffei vesaikle mahkemede isbat edebilir. 

Madde 48. — Beyanname itasiyle mükellef okıp-
da altı ve yedinci maddeler mucibince beyannamele
rini müddeti muayeneleri zarfında vergi idaresine 
vermeyenlerden vergi, yüzde yirmi fazlasiyle tahsil 
olunur. 
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Madde 49. — Ashabı intikalden oldukları halde 
müteveffanın nıetrukâtma fiilen vaziüîiyet olmadık
larından dolayı beyanname vermeye muktedir olma
yanların bir ihbarname ile keyfiyeti vergi dairelerine 
haber verdikleri takdirde kendileri beyannamelerini 
vermiş addolunurlar. 

Madde 50. — Maddenin sonundaki (bu suretle 
alınacak vergi miktarı yüz liradan dun olamaz) fık
rası tay edilmiştir. 

Madde 51. — Müteveffanın keyfiyeti vefatı müd
deti zarfında beyanname ile ihbar etmeyen konsolos
lardan yüz ve muhtar ve heyeti ihtiyariye azalarından 
beşer liradan yirmi beş liraya kadar cezayı nakdi 
alınır. 

Madde 52. — (Maddei sabıka zikrolunan cezayı 
nakdiden maada) ibaresi tay ve mütebakisi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 55. — İşbu kanunun tarihi neşrinden ak
dem bilâbedel vuku bulan intikalat mevhubatın iki 
sene zarfında muamelei resmiyesinıin ifasına tevessül 
ifasına tevessül olunduğu takdirde mükellefiyet ah
kâmı sabıkaya tabidir. 

Madde 56. — Bu kanun ile tahsil olunan verginin 
yüzde biri bu husustaki hizmet ve mükellefiyetlerine 
mukabil köy veya mahalle muhtar ve heyeti ihtiya
riye azalarına aidat olarak verilir. 

Madde 57. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 58. — İşbu kanun ahkâmının icrasına, 
Maliye, Adliye, Dahiliye ve Hariciye Vekilleri me
murdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
Veraset ve intikal vergisi 

Birinci Madde — Gerek veraset ve vasiyet ve hi
be tarikiyle gerek bilâbedel herhangi bir tarzda ha
kikî veya hükmî şahısdan diğerine intikal eden men
kul vey gayrı menkul bilcümle emval işbu kanun mu
cibince veriye tabidir. Şartiyle hibe ve ferağ bu ver
giden müstesnadır. Ancak fariğ ve vahibin vefatiyle 
ferağ ve hibe kesbi katiyet ettikde mevhup veya mef-
rubulehden işbu kanun mucibince vergi alınıp başka
ca kaydiye alınmaz. 

İkinci Madde — Berveçhiati emval vergiden 
müstesnadır: 

1. — Birinci fıkra aynen kabul. 
2. — Birinci ve ikinci derece akrabaya intikal 

eden mecmu kıymeti üç yüz lirayı tecavüz etmeyen 
emvali menkule. 

3. — Üçüncü fıkra aynen kabul. 



Dördüncü Madde — Kavanini Maliye Encüme
ninin dördüncü maddesi aynen kabul. 

Beşinci Madde — Hükümetin teklifi aynen ka
bul. 

Altıncı Madde — Kavanini Malîye Encümeninin 
tadili veçhile aynen kabul. 

Yedinci Madde — Kavanini Maliye Encümeninin 
tadili veçhile aynen kabul. 

Sekizinci Madde — Hükümetin teklifi aynen ka
bul. 

Dokuzuncu Madde — Hükümetin teklifi aynen 
kabul. 

Onuncu Madde — Hükümetin teklifi aynen ka
bul. 

On Birinci Madde — (Kavanini Maliye Encüme
ninin tadili veçhile kabul) 

On İkinci Madde — (Tayyı kabul edilmiştir.) 
On Üçüncü Madde —'(Hükümetin teklifi veçhile 

aynen kabul.) 

On Dördüncü Madde — (Kavanini Maliye Encü
meninin tadili veçhile kabul.) 

On Altıncı Madde — (Kavanini Maliye Encüme
ninin tadili veçhile kabul.) 

On Yedinci Madde — (Tayyı kabul edilmiştir.) 
On Sekizinci Madde — (Tayyı kabul edilmiştir.) 
On Dokuzuncu Madde — (Tayyı kabul edilmiş

tir.) 

Yirminci Madde — (Tayyı kabul edilmiştir.) 
Yirmi Birinci Madde — (Tayyı kabul edilmiş

tir.) 
Yirmi İkinci Madde — (Tayyı kabul edilmiştir.) 
Yirmi Üçüncü Madde — (Hükümetin teklifi veç

hile aynen kabul.) 

Yirmi Dördüncü Madde — (Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul.) 

Yirmi Beşinci Madde — (Kavanini Maliye Encü
menin tadili veçhile kabul.) 

Yirmi Altıncı Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Yirmi Yedinci Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Yirmi Sekizinci Madde — (Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul.) ^ 

Yirmi Dokuzuncu Madde — (Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul.) 

Otuzuncu Madde — (Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul.) 

11 — 
Otuz Birinci Madde — Emvali gayrı menkule 

. intikalinde vergi kıymetlerine nazaran üç sene zarfın
da ve tekasiti mütesaviye ile esas vergi ile tahsil 
olunur. Mezkûr vergi tamamen tahsil edilmedikçe 
malı müntekil ahare devir ve ferağ edilemez. Bir tak
sitin miadında ademî tesviyesi halinde kesbi müsta
celiyet eder ve defaten bir seneliği istiyfa edilir. 

Otuz İkinci Madde — Emvali memkulenin intika
linde vergi akibi tahakkukunda bilâmehil tahsil edi
lir. Belediye ve liman idareleri ve alelumum müesse-
satı resmiye ve hususiye nezdinde tescili icap eden ve 
Mikap tescil olunan menkulata ve biîâbedel intika-
lâta ait vergilerin tesviye olunduğunu natık mal dai
relerine resmî makbuz ibraz olunmadıkça devairi 
mezkûrece tescil muamelesi ifa edilemez. 

İşbu vergimin tediyesi hususunda emvali menkule-
ye vaziülyed vârisler yekdiğerinin mükellefiyetinden 
kefaleti müteselMie ile mesuldürler. 

Otuz Üçüncü Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Otuz Dördüncü Madde — (Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul.) 

Otuz Beşinci Madde — (Kavanini Maliye Encü
meninin tadili veçhile kabul.) 

Otuz Altıncı Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Otuz Yedinci Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Otuz Sekizinci Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Otuz Dokuzuncu Madde — Hayat Türk sigorta 
şirketleri yahut ecnebi şirketlerinin Türkiye'de mües
ses şubeleri vergi dairesinden verginin tediye edilmiş 
olduğuna dair bir tasdikname ibraz veya tediyesi lâ-
zsnı gelen vergiye müsavi miktarda bir meblâğ temi
nat olarak tevkif edilmedikçe abonenin vefatından 
dolayı hiç bir sahibi istihkaka prim ve sermaye ve 
mükâfat, aylık vesair bu nam ile hiç bir para veya 
senet veremezler. 

Kırkıncı Made — (Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul.) 

Kırk Birinci Madde — (Hükümetin teklifi veçhi
le aynen kabul.) 

Kırk İkinci Madde — Vergi memurları nezdlerin-
de bulunan evrak ve vesaiki ashabı intikalden olan
larla mahakim ve devairi sairenin resmî talepleri 
müstesna olmak üzere hiç bir nam ve sebeple kim-
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şeye irae edemezler. Aksi takdirde bir daha hizmeti 
devlette istihdam edilmemek üzere tart olunurlar. 

Kırk Üçüncü Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Kırk Dördüncü Madde — (Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul.) 

Kırk Beşinci Madde — (Kavanini Maliye Encü
meninin tadili veçhile aynen kabul.) 

Kırk Altıncı Madde — (Hükümetin teklifi veçhüe 
aynen "kabul.) 

Kırk Yedinci Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Kırk Sekizinci Madde — (Kavanini Maliye En
cümeninin tadili veçhile aynen kabul.) 

Kırk Dokuzuncu Madde — (Kavanıini Maliye 
Encümeninin tadili veçhile aynen kabul.) 

Ellinci Madde — (Kavanini Maliye Encümeninin 
tadili veçhile aynen kabul.) 

Elli Birinci Madde — (Kavanini Maliye Encüme
ninin tadili veçhile aynen kabul.) 

Elli İkinci Madde — İşbu kanun mucibince vergi 
idaresince tayin olunan cezalar mahallinin en büyük 
mal memuru tarafından badettasdik mükellefe tahri
ren tebliğ edilir. Mükellef tarihi tebliğden itibaren 
on beş güı* zarfında mahallî sulh mahkemesine mü
racaatla itiraz edebilir. Mahkemenin hükmü katidir. 

Elli Üçüncü Madde — (Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul.) 

Elli Dördüncü Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Elli Dördüncü Madde — (Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul.) 

Elli Beşinci Madde — (Kavanini Maliye Encüme
ninin bu numaralı maddeleri aynen kabul.) 

Elli altıncı Madde — (Kavanini Maliye Encüme
ninin bu numaralı maddeleri aynen kabul.) 

Elli Yedinci Madde — (îşbu kanun 1 Haziran 
1926 tarihinden muteberdir. 

Elli Sekizinci Madde — (Kavanini Maliye Encü
meninin bu numaralı maddesi aynen kabul.) 

Adliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Gerek veraset ve vasiyet ve hibe ta

rikiyle gerek bilâbedel herhangi bir tarzda hakiki ve
ya hükmî bir şahıstan diğerine intikal eden menkul 
ve gayrı menkul bilcümle emval işbu kanun muci
bince vergiye tabidir. Şartla hibe ve ferağ bu vergi

den müstesnadır. Ancak mevhup ve mevhubu lehin 
katiyen mülküne dahil olduğunda mevhup veya mef-
ruğulehden vergi alınıp başkaca kaydiye alınmaz. 

Madde 4. — Her köyün heyeti ihtiyariyesi her 
ayın on beşine kadar geçen ay zarfında kendi köyle
rinde vefat edenleri mübeyyin bir liste tanzim ile 
mahallî hükümete vermekle mükelleftir. Konsoloslar 
dahi her ayın on beşinde bulundukları mahalde vefat 
edip konsoloshaneye mukayyet Türk tebasının isim, 
şöhret ve sanatlarının onların Türkiye'de en son mu
kayyet olduğunu natık ellerindeki hiivviyet varakala
rı ile birlikte Maliye Vekâletine göndermeye mecbur
durlar. 

Madde 14. — Fıkra : 1. Müteveffanın veresesine 
karşı kabul etmiş olduğu borçlar şu kadar ki bu borç
lar deyinle akidinden birinin vefatından mukaddem 
muvazaadan arî bir vesika ile isbat edilmiş olursa 
kabul olunur. (Diğer fıkralar Muvazene Encümenin 
kabul ettiği veçhile). 

Madde 15. — Veraset tarikiyle intikal vukuunda 
tereke tahriri halinde ya takdiri kıymet veyahut mü-
zayedeten tekarrür edercek bedel üzerinden vergi alı
nır. Takdiri kıymet için vergi idarelerince belediye ti
caret odası azasından veya erbabı vukufdan üç zat
tan müteşekkil bir heyet teşkil olunur. Bu suretle alı
nan vergiden başka eytam nizamnamesi mucibince 
alınmakta olan harç ve rüsum alınmaz. 

Madde 37. — Nama muharrer hisse senedatiyle 
müteveffaya veyahut gaip ve mefkuda ait sair sene-
datın devir ve ferağ muamelesi senedatı mezkûrenin 
kıymeti cariyesi üzerinden verginin tediye edildiğine 
dair vergi idaresince verilmiş bir vesika irbaz edil
meksizin icra edilemez. 

Madde 39. — Hayat Türk Sigorta şirketleri veya
hut ecnebi şirketlerinin Türkiye'de müesses şubeleri 
vergi dairesinde verginin tediye edilmiş olduğuna dair 
bir tasdikname ibraz veya tediyesi lâzım gelen vergi
ye müsavi miktarda bir meblâğ teminat olarak tevkif 
edilmedikçe abonenin vefatından dolayı hiç bir sahibi 
istihkaka prim ve sermaye ve mükâfat, ayhk ve sair 
bu nam ile hiç bir para veya senet veremezler. On 
beş gün zarfında bulundukları mahallin vergi daire
sine ihbar ile mükelleftirler. 

Madde 40. — Maddei sabıkadaki muharrer şir
ketler veya şube ve acenteleri verginin miktarım ta
yin ve tespit için çalışmak ve işbu kanun ahkâmının 
icra edilip edilmediğini anlamak, evrak vesaiki lâzi-



— 13 — 

meyi tetkik etmek üzere gelecek memurini kabule 
mecburdur, talep edeceği malumatı vermekle mükel
leftirler. 

Madde 42. — Kavanini Maliye Encümeninin şek
li kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Beyannamelerle verginin tahakku
kuna esas olacak vesaik damga resminden muaftır. 
(Bu maddenin bundan ötesi tay edilmiştir). 

Madde 45. — Beyannameler ve merbutatınm ve 
borç mevcudiyetini muayyet tasdikname ve Sair ve-
saükin hileli olduğunu memurini maliye kanunen mu
teber olan kâffeyi vesaikle mahkemede isbat edebi
lirler. 

Madde 51. — Dördüncü madde ahkâmına riayet 
etmeyen konsoloslardan yirmi beş liradan yüz liraya 
ve muhtar ve heyeti ihtiyariye azalarından beş lira
dan yirmi beş liraya kadar cezayı nakdi alınır. 

ı 



V E R A S E T 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Lâyihasının 23 nca Maddesine Merbut (1) Numaralı 

Derecei Karabet 

Evlât 
Zevç ve zevce 
Ebeveyn ced ve cedat ve 
lann fürağu (1) evlâdın < 
ilâ nihaye 
Birader ve hemşire 
füruğu ilâ nihaye 
Amca, dayı hala ve 
Amca, dayı, hala ve 
ruğîan.ilâ nihaye 

bun-ı 
evlâdı 

ve bunların 

teyze 
teyzenin fü-

100 
liraya 
kadar 
yüzde 

1 
1,5 

2 

3 
4 

6 

100 
TL.'den 

evvelki 
sütün 

mucibince 
101 
den 
500 
mik. 
yüzde 

1,5 
2 

3 

5 
6 

8 

500 
TL.'den 

evvelki 
sütün 

ve 
501 
den 

2 000 
mik. 

yüzde 

2 
2,5 

4 

7 
8 

11 

2 000 
TL.'den 

evvelki 
sütün » 

ve 
2 001 
den 
5 00O 
mik. 

yüzde 

3 
3,5 

5,5 

9 
11 

14 

5 OC© 
TL.'den 

evvelki 
sütbn 

ve 
5 001 
den 

10 00O 
mik. 
yüzde 

4 
4,5 

7 

11 
14 

17 

1» 000 
TL.'den 

evvelki 
süten 
ve 

10 001 
den 

25 000 
mik. . 

yüzde 

. 5 

555 

8,5 

13 
• 17 

20 

25 000 
TL.'den 

evvelki 
sütün 
ve 

25 001 
den 

50 000 
mik. 
yüzde -

6 
6,5 

10 

15 
20 

23 

50 0 
TL/d 

evve 
sütü 
ve 

50 0 
den 

100 0 
m 

yüz 

(I) Bu ibare Muvazenei Maliye Encümenince tay ve Adliye Encümenince de bu tay teklifine iştirak olunmuştu 



MEVHUBAT VE VASİYET 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu lâyihasının 24 ncii Maddesine Merbut (2) Numaralı C 

Derecei Karabet 

Evlât 
Zevç ve zevce 
Ebeveyn cet ve ceddat (ve bun
ların füruğu) (1) evlâdın evlâdı 
ilâ nihaye 
Birader ve hemşire ve bunların 
füruğu i!â nihaye 
Amca, dayı, hala ve teyze VA 
bunların füruğu 
Hiç akraba olmayanlar 

100 
kadar 
liraya 
yüzde 

1 
1,5 

3 

5 

7,5 
10 

101 den 
500 

yüzde 

1,5 
1,5 

5 

7 

10 
12,5 

501 den 
3 500 
yüzde 

2 
3,5 

7 

9 

12,5 
15 

3 501 den 
6 000 
yüzde 

2 
4,5 

9 

11 

15 
17,5 

6 001 den 
10 000 
yüzde 

2,5 
5,5 

11 

13 

17,5 
20 

10 001 
den 

50 000 
yüzde 

3 
6,5 

14 

15 

20 
22,5 

(l) Bu ibare Muvazenei Maliye Encümenince tay ve Adliye Encümenince de bu tay teklifine iştirak olun muştu 




