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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kazanç vergisi kanunu lâyihasının müzakeresine 
devam edildi ve çarşamba günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Yozgat Mersin 

Avni Doğan Hamdi 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Büyük Millet Meclisi 1933 senesi birinci ve 
ikinci teşrin ayları hesabı hakkında 5/56 numaralı 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (Ruz-
nameye) 

1 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numara
lı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Ad-
li)/e ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası, 

Kazanç kanunu lâyihasının müzakeresine de
vam ediyoruz. 73 üncü maddede kalmıştık. 

Yedinci bap 
Vergi ve cezaların tahsili 

Fasıl : 1 
Tahsilat 

Taksitler 
MADDE 73 — Bu kanun mucibince tahakkuk 

ettirilen vergiler, biri haziran, diğeri birinci kâ
nun aylarında olmak üzere iki taksitte tahsil 
olunur. 

REİS — Söz isteyen yoktur; Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Hususî hükümler 
MADDE 74 — Aşağıda yazılı mükellefler

den vergi şu suretle tahsil olunur; 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı arasında hudutta çıkan ihtilâfla
rın tetkik ve halli usulü hakkındaki mukavelename
nin 6 ay daha uzatılmasına dair 1/829 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye, Dahiliye ve Millî Müdafaa encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

A) Anonim, eshamlı komandit ve kazanç da
ğıtan kooperatif ve limitet şirketlerde, her his
seye düşen vergi, hissedarlara tevzi sırasında 
mahsup edilmek üzere blânçonun heyeti umu-
miyede tasdikini müteakip bu şirketlerce hesap 
edilerek haziran ayı içinde şirketlerin bağlı ol
dukları varidat dairesine bildirilir ve ayni gün
de tediye olunur, ihtiyat akçeleri ve privisyon-
ların vergiye tâbi tutulmaları halinde ve ayni 
suretle muamele olunur. Umumî, hususî ve 
mülhak bütçeli daire ve müesseselerle menafii 
umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup ticarî 
gaye takip eden müesseselerin vergileri, blân-
çolarmı vermek üzere Maliye vekâletince tayin 
olunan müddetin bitmesinden itibaren, on beş 
gün içinde toptan tahsil olunur. 

B) 8 inci maddenin (1) numaralı fıkrasında 
yazılı mükelleflere ait vergiler, ifasını taahhüt 
ettikleri işin bedeline mahsuben, ister avans, is
ter katî tediye mahiyetinde bulunsun, her tedi
ye yaptıkça taahhüdün vukubulduğu daire ve 
müessese muhasebecileri tarafından hesap ve 
tevkif olunur. Bu suretle tahsil olunan paralar, 
kesildiği tarihten itibaren on beş gün içinde alâ
kalı varidat dairesine teslim olunur. 
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Hasan B. 
KÂTİPLE: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Hamdi B. (Mersin). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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tkinci ve müteakip derecede müteahhit ve 

mültezim vaziyetinde olanların vergileri, birinci 
müteahhit veya mültezim tarafından kendilerine 
tediye yapıldıkça alıkonularak on beş gün içinde 
bunların çalıştıkları mahallin varidat dairesine 
bordro ile teslim edilir. 

Sekizinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
olup bordro ile varidat idaresine bildirilecek 
miktarların ayni günde teslim edilmesi mecburi
dir. 

C) Hizmet erbabına ve vergileri bunlar gibi 
tediye sırasında kesilecek sair mükelleflere ait 
tahakkukat yekûnu, aylık bordroların varidat 
dâiresine verildiği günde malsandıgma teslim 
edilmek lazımdır. 

Daire ve müesseseler tarafından tediye sıra
sında tevkif olunacak paralar, tediyeyi mütea
kip bir hafta içinde malsandıgma teslim edilir. 

Tevkif edilen vergileri yukanki fıkralarda 
yazılı müddetler içinde malsandıgma teslim et
meyen daire ve müesseselerin ita âmirleri ve 
muhasebecileri ile sair teşebbüsat sahip veya 
müdür ve muhasebecilerinden teslime mecbur 
oldukları paralar % 10 fazlasile tahsil olunur. 

Muhasipler vazifelerini yaptıklarını ispat 
ederlerse mesuliyet yalnız ita âmiri, müdür ve
ya teşebbüs sahibine ait olur. 

Ç) Damga pulu ve kıymetli evrak bayilerine 
verilen beyiyelerin kazanç vergisi tediye sırasın
da alınır. 

D) Hariçten gelen sanatkârların ve temsil ve 
her nevi oyun heyetlerinin sanat yapmalarını 
temin eden müessese sahipleri, bilet bedelleri 
üzerinden tahakkuk eden vergiyi mükelleflere 
rücu haklan mahfuz kalmak üzere vermeğe 
mecburdurlar. Bu yerleri işleten veya kiralayan
lar bir haftadan az devam eden temsil ve mü-
samere ve oyunlarda, bunlann hitamını takip 
eden günden itibaren üçüncü gün akşamma ka
dar, ve bir haftadan fazla devam edenler de, 
her haftanm hitanımdan itibaren haftalık vergi 
tutannı kezalik üçüncü günü akşamma kadar 
alâkalı varidat dairesine teslime mecburdurlar. 
Bu mükellefler duhuliye bileti kullanmaz veya 
aldıklan ücret mukabilinde bilet vermezlerse 
veya 54 üncü maddede yazılı ihbarı yapmazlar
sa sanat icra eyledikleri mahallin alabileceği 
müşteri sayısının beherine iki lira üzerinden ta-
vin ve vergileri ona göre hesap ve o mahalli iş
letenler veya muvakkaten kiralayanlardan % 15 
zam ile tahsil olunur. 

E) Beyannameye tâbi mükellefler işlerini 
devrettiklerini bildirmedikleri takdirde devre
dene ait tahakkuk etmiş ve edecek vergiler, dev
ralandan da tahsil olunabilir. 

F) Gayrisafi varidatları üzerinden vergiye 
tâbi tutulan mükellefler işlerini terkeyiedikleri 
takdirde terk tarihine kadar geçen müddete isa
bet eden vergileri on beş gün zarfında defaten 

.tahsil olunur. 
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ö) Kır bahçelerini ve deniz hamamlarını ve 
emsali yerleri senenin muayyen mevsiminde iş
letenlerin her aya isabet eden vergileri o aym 
sonundan itibaren on gün içinde tahsil olunur. 

H) Vergi karnesine tâbi mükelleflerden işle
rini terkedenler karnelerini iade edecekleri gü
ne kadar geçen zamana ait vergilerini defaten 
ödemeğe mecburdurlar. 

î) G-ayrisafi iratlan beş yüz liradan aşağı 
olan mükellefler nezdinde çalışanların işlerini 
terkeylediklerini, istihdam edenler, terkten iti
baren on beş gün içinde bildirmezlerse, bildirin
ceye kadar vergileri bunları çalıştıranlardan 
almır. 

J) İstanbul balıkhanesinde iş gören kabzımal-
lann vergileri, balıkhane idaresince bunlara 
tediye yapılırken kesilir. 

REİS — Madde tamam efendim, söz isteyen 
de yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Resen ve ikmalen tahsilatta taksitler 
MADDE 75 — Resen veya ikmalen yapılacak 

tarhiyatta birinci taksit haziran ayında alınır. 
Henüz tarhiyat ikmal edilmemiş ise, tarhiyatm 
mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren bir 
ay içinde birinci taksit tahsil olunur. Vergi ba
kiyesinin tahsili ikinci taksit müddeti girse de 
tafrhiyatm katiyet kesbetmesine bırakılarak bu 
tarihten itibaren bir ay içinde tahsil olunur. 

Hizmet erbabına ait resen veya ikmalen tar
hiyatta, tahakkuk eden verginin tamamı tebliği 
takip eden günden itibaren on beş gün içinde 
tahsil olunur. 

Beyannameye müstenit ilk tarhiyatta tahsil, 
taksit müddetlerinin girmesile baslar. 

MUHTELİT En. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Efendim; «katiyet kesbetmesine» 
kelimesi var, bu «katileşmesine» olacaktır. Bir 
de gene tertip hatası olarak bir şey var; o da: 
geçen 74 üncü maddededir. «Privisyon» yazıl
mıştır. «Provizyon» olacaktır. 

REİS — Katileşmesine, tabiri ile maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ketim 
MADDE 76 — Kazanç vergisinin tarh ve ta

hakkuk muameleleri ikmal ve vergi de tahsil 
olunduktan sonra gerek senesi içinde ve gerek 
tahakkuk müruru zamanlan olmadan her hangi 
bir ihbar olur veya yeni deliller çıkarsa bu su
rette bulunan noksanm tamamlanması için ma
hallin en büyük varidat memurunun teşebbüsü 
ile mükellef nezdinde yapılması lâzımgelen tet-
kikat, mütehassıs kullanılan şehirlerde müte
hassıslar tarafından ve mütehassıs bulunmayan 
şehirlerde resen takdir heyetleri veya Maliye 
müfettiş veya murakiplerince yapılır. 

Tetkikat neticesinde, ticarî defterlerde he-
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sap hileleri veya muntazam vesikalar bulundu
rulmaması veya çift defter tutulması gibi vası
talara müracaatle verginin ketmedüdiği mey
dana çıkarsa bu kısma ait vergi, dört kat ola
rak tahsil olunur. 

Bu kanuna göre vergiye tâbi bir iş ve te
şebbüs tamamen mektum kalırsa bu iş ve teşeb
büs beyannameye tâbi olduğuna göre ketim müd
detine ait vergileri resen ve üç kat olarak tar-
hedilip yansı derhal ve diğer yarısı da tarhi-
yatın katiyet kesbettiği tarihten itibaren dör
düncü ay içinde tahsil olunur. Mektum kalan 
teşebbüs, beyannameye tâbi olmayan işlerden 
ise işin mahiyetine göre tarholunacak vergi
ler iki kat olarak ayni suretle tahsil edilir. 

Resen icra edilen takdir sırasında, nazarı 
dikkate alınmış olan vesikalar ve malûmat ha
ricinde tahakkuk müruru zamanlan vaki olma
dan yeni deliller ve malûmata münhasır olmak 
üzere ikmalen tarhiyat yaplur. Bu teşebbüs be
yannameye tâbi işlerden ise ikmalen yapılacak 
tarhiyat iki kat ve beyannameye tâbi olmayan 
islerden ise vergi zamsız olarak alınır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim; 
maddenin bir noktasına arkadaşlarımın dikkati
ni celbetmek istiyorum. Tetkik neticesinde tüc
car, defterlerinde hesap hileleri veya muntazam 
vesikaların bulundurulmaması veya çift defter 
tutulması gibi vasıtalara müracaatla vergi ket
medüdiği meydana çıkarsa, bu kısma ait vergi 
4 kat olarak tahsil olunur... Ceza, bundan iba

rettir. Halbuki, bu vaziyet, hile vaziyetidir. Doğ
rudan doğruya kendisinin vergi ile mükellefi
yetini bile bile onu vermemek için Devlete karşı 
büyük bir ihanet irtikâp etmiş olduğu aşikâr 
değil midir? 

Buna karşı yalnız verginin bir kaç misli alın
ması ile iktifa etmek doğru mudur? Ayrıca bir 
suç değil midir? Aynca ceza tertibi lâzrmgelmez 
mi? Encümenden bu noktanın tenvirini rica ede
rim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Hakkı Tank B. arkadaşımızın bahsettikleri me
sele üzerinde encümen namına söylenecek söz, 
bu şekilde harekette bulunanlann cezalarının 
malî olarak tertibi yolunda bilhassa hilekârlık 
yapmak suretile, Devlet hakkım ihlâl etmek su-
retile vaki olacak hareketlerinin cezaî mahiyet 
almasını da encümen muvafık görüyor. Müsaa
de ederseniz, bu meseleyi tetkik ederek Heyeti 
Umuraıiyeye arzedelhn. 

REİS — O halde maddeyi reye koymıyorum. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Koyma

yınız efendim. 
REÎS — Maddeyi encümene veriyoruz. 

Vergi tahsilatında icra muameleleri 
MADDE 77 — Bu kanunda tayin olunan 

taksit ve tediye zamanlarında verginin aslı ile 
zamlarını ve ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi 

harçlannı tediye etmeyenler hakkmda tahsili 
emval kanununa göre muamele yapılır. 

Taksit ve tediye zamanlannda taksitlerini 
tediye etmeyenlere ait vergi % 10 zam ile tahsil 
olunur. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 2 
Müruru zaman 

Tahakkuk ve tahsil müruru zamanları 
MADDE 78 — Verginin tahakkuk ettirildi

ği malî yılın sonundan itibaren her hangi sebep
le olursa olsun hakikî şahıslarda üç ve hükmî 
şahıslarda dört yıl içinde tarhedilmeyen ve tar-
hedilipte kesbi katiyet ettiği malî yılı takip eden 
malî yıldan itibaren beş yıl içinde tahsil olun
mayan vergiler müruru zamana uğrar. Ruhsat 
tezkereleri ve vergi karneleri harçlan ayni hük
me tâbidir. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar için tahsil 
müruru zamanı on senedir. 

RElS — Söz isteyen var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yedinci bap 
Ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi 

Ruhsat tezkeresi almağa mecbur olanlar 
MADDE 79 — Bu kanunla vergiden müstes

na tutulanlardan ve hizmet erbabı ile karne al-
malan lâzımgelenlerden maada bütün mükellef
ler ruhsat tezkeresi almağa mecburdurlar. 

MUHTELİT E. M. M. REFÎK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Reis Bey; sekizinci bap olacaktır. 

REÎS — Babını okumadık, maddeyi okuduk. 
Maamafüı o suretle tashih olunur. 

Madde hakkında mütalea var mı? Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Karne almağa mecbur olanlar 
MADDE 80 — Gündelik gayrisafi kazançları 

üzerinden vergiye tâbi mükelleflerle gayrisafi 
iratları 500 liradan aşağı olan yerlerde iş ya
pan mükellefler yanında çalışanlar, vergi kar
nesi almağa mecburdurlar. 

ENVER B. (Balıkesir) — Bir ifade yanlış
lığı vardır efendim. 500 liradan aşağı olan yer
lerde iş yapan mükellefler, denmiş; mükellef
lerin olacaktır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Evet, mü
kelleflerin yanında çalışanlar olacaktır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Yalnız ale-
litlak mıdır? 500 liradan aşağı iradı gayrisa-
fisi olanların hepsi mi? Yoksa sebzeci ve bak
kal gibi bir kısım ufak esnaf bundan ayrı mı 
olacaktır? Çünkü ikiye ayırmış ve demiştik ki 
küçük esnafın yanında bulunanların vergileri 
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için bordro verilmeyecektir. Eğer mutlak ise 
bunlar da bordro vermeğe mecbur olacaklardır 
ki evvelki hükümle uygun değildir. Bilmem 
anlatabildim mi? 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Efendim, 79 uncu maddede, ale
lıtlak mükelleflerde, 80 inci madde hariç ol
mak üzere, ruhsat tezkeresi alınması düstur 
olarak vazedilmiştir. Ondan sonra 80 inci mad
de ile 500 liradan aşağı iradı gayrisafisi olan 
yerlerde iş yapan mükelleflerin yanında çalı
şan çırak ve sairelerin dahi ruhsat tezkeresi 
yerine karne almaları esas tutulmuştur. Ruh
sat tezkeresi ile karne arasında fark vardır. 
Ruhsat tezkeresi alanlar, doğrudan doğruya 
mükellefler; karne alanlar ise mükelleflerin 
nezdinde çalışanlardır. Bunların bordro ile mü
nasebeti yoktur. Bordro, kendilerinin aldıkla
rı ücretin hesabını ihtiva eder. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — O vakit, 
bu adamların ayrıca karne almalarına hacet 
yoktur. Çünkü tüccar ve diğerlerinin nezdin
de bulunanların vergileri bordro ile verilecek
tir. Yalnız bunda bakkallar, sebzeciler ha
riç tutulmuştur. Bunların, karne almalarının 
ne faidesi vardır? Çünkü bunların vergileri 
isledikleri yerlerden bordro ile verilecektir. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Efendim, ruhsat tezkeresi ve kar
ne, kazanç vergisi ile mükellefiyetin ifadesi
dir. Binaenaleyh, meselâ sizin müessesenizde 
çalışan zatın dahi, ruhsat tezkeresi alması lâ
zımdır. Eğer siz 500 liradan aşağı iradı gay-
risafiye tâbi iseniz, ruhsat tezkeresi yerine 
karne alacaksınız. Yukar ise behemehal ruhsat 
tezkeresi alacaktır. Bu, şimdi kabul ettiği
miz 79 uncu madde mucibincedir. Yani ikisi 
için de mutlaka ruhsat tezkeresi veya karne 
alınacaktır. 

REİS — Bu izahat kâfi görüldü mü efendim? 
Başka mütalea yoktur. Maddeyi reye arzediyo-
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karne ve ruhsat tezkeresinin alma zamanı 
MADDE 81 — Ruhsat tezkereleri ve vergi 

karneleri malî yılın birinci ayında ve yeniden 
işe başlama halinde de başlama tarihinden iti
baren bir ay içinde varidat idarelerinden alınır. 

Ruhsat tezkeresi bir, vergi karnesi iki malî 
yıl için muteberdir. Vergi karnesine fotoğraf 
yapıştırılması mecburidir. 

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

Ruhsat tezkeresi harçları 
MADDE 82 — Ruhsat tezkeresi aşağıda yazılı 

harçlar mukabilinde verilir: 
A) Altmcı ve yedinci maddelerde yazılı mü

kellefler için yirmi beş lira, 
B) Sekizinci maddede yazılı mükellefler için, 

damga pulu ve kıymetli evrak bayileri hariç 
olmak üzere, dört lira, 

C) İşgal ettikleri mahallerin gayrisafi irat
ları vergilerine matrah ittihaz edilen mükellef
lerden gayrisafi iratları beş yüz liradan aşağı 
olanlar ile damga pulu ve kiymetli evrak bayi
leri için bir lira ve beş yüz lira ve daha fazla 
olanlar için iki lira, 

REİS — Söz isteyen yoktur. 82 nci maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Bedava ruhsat tezkeresi 
MADDE 83 — Rüsumu bahriye kanununa 

göre taife tezkeresi alanlarla Türkiyede yerleş
miş sayılmayan mükelleflere (Bedava ruhsat 
tezkeresi) verilir. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Vergi karnesi harçları 
MADDE 84 — Vergi karneleri aşağıda yazılı 

harçlar mukabilinde verilir: 
A) Deniz nakil vasıtalarında elli ton ve da

ha yukarı her vasıta için üç lira, 
B) Deniz nakil vasıtalarında elli tondan aşağı 

olan her vasıta, için iki lira, 
C) Otobüs, omnibüs, otomobil, kaptı kaçtı 

ve emsali binek vasıtaları için üç lira, 
Ç) Kamyon, kamyonet için bir buçuk lira, 
D) Çift ve tek atlı binek arabaları, çift atlı 

yük arabaları ücretle nakliyatta kullanılan her 
nevi hayvan arabaları için bir lira, 

E) Nakliyatta kullanılan at, katır, deve, eşek, 
için elli kuruş, 

F) Yukarıda yazılı vasıtalarda çalışan ve 
gündelik gayrisafi kazançları üzerinden vergi 
veren mükelleflerden: 

1) Diplomalı ve diplomasız sanatkâr ve usta
lardan iki lira, 

2) Sair işçilerden bir lira, 
G) Yukarıda sayılanlar haricinde kalıp gün

delik gayrisafi kazanç üzerinden vergiye tâbi 
mükellefler için elli kuruş. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Burada, kaptı 
kaçtı kelimesi fazladır. 

REİS — Evet, bu kelimenin burada yeri yok
tur. Refik Şevket Bey; izahat veriniz. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Efendim, müteharrik vesaiti nakli
ye meyamnda hususiyet kesbeden ve memleketi
mize mahsus olmak üzere kendine bir unvan alan 
kaptıkaçtının dahi burada ihtiva ettiği mana
nın hususiyeti noktasında dermeyan edilmesi 
hakkında bir arkadaşımızın yaptığı teklif, encü-
menimizce kabul edilmiştir. Takdir Heyeti Ce-
lilenindir. 
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REİS — (Ve emsali) dedikten sonra buna 
lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Reye 
koymadan olmaz, reye koyunuz. 

REİS — Kaptıkaçtı kelimesinin tayymı ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Türkçe 
olduğu için tayyedildi. 

REİS — Bu tayle maddeyi kabul edenler.... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Cezaî hükümler 
MADDE 85 — Kanunda götserilen müddet 

içinde ruhsat tezkeresi almayan mükelleflerden 
seksen ikinci maddenin (A) fıkrasında yazılı 
olanlardan beş kat, (B) fıkrasında yazılı olan
lardan üç kat ve (C) fıkrasında yazılı olanlar
dan iki kat harç alınır. 

Vaktinde vergi karnesi almayan mükellefle
rin karne harçları iki kat alınır.. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir., 

Dokuzuncu bap 
Hususî hükümler 

Tebliğ usulleri ve müddetler 
MADDE 86 — Bu kanunda yazılı tebliğler

de ve itiraz ve temyiz müddetlerinin hesabmda 
hukuk muhakemeleri usulü kanununda kabul edi
len hükümler cereyan eder. 

Bu kanunda yazılı diğer müddetlerin son gü
nü resmî bir tatil gününe tesadüf ederse, müd
det, tatili takip eden günün akşamına kadar 
uzar. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Hususî nakil vasıtaları ruhsat tezkeresi 
MADDE 87 — Beyannameye tâbi şirket ve 

müesseselerin kendi işleri için kullandıkları nak
liye vasıtalarına ayrıca vergi tarhedilmeyip bu 
vasıtalar, şirket ve müesseseler emrinde kullan
dıkça muteber olmak üzere alâkalılara bedava 
ruhsat tezkeresi verilir. Bu suretle ruhsat tez
keresi almayan veya ruhsat tezkeresi alıpta na
kil vasıtalarını şirket ve müessesenin işleri 
haricinde kullanan mükelleflere tarholunacak 
vergi iki kat tahsil olunur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Sırlan ifşa edenler 
MADDE 88 — Vergi tarhı hususunda vazi

feli olanlarla hesap mütehassısları, resen takdir 
heyetleri, itiraz ve temyiz komisyonu reis ve 
azaları yaptıkları vazife dolayısile öğrendikleri 
sırlan ifşa edemezler. Hilâfına hareket eden
ler Türk ceza kanununun 198 inci maddesine 
göre ceza görürler. Bunlardan cürümleri te

kerrür edenler, bir daha Devlet hizmetinde kul
lanılmazlar. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Vazifelerini yapmayan memurlar 
MADDE 89 — Verilen vazifeleri yapmayan 

memurlarla hesap mütehassısları, takdir heyet
leri reis ve azaları ve 88 inci maddede yazılı 
cürmü işleyenler hakkında memurin muhakemat 
kanununa tâbi olmaksızın takibat yapılır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Temyiz komisyonlarının diğer vazifeleri 
MADDE 90 — Temyiz komisyonları veraset 

ve intikal ve hayvanlar ve muamele vergisi ve 
mülga vergilerden temettü ve harp kazançları 
vergileri hakkındaki temyiz taleplerini dahi bu 
vergilere ait kanunlar hükmüne göre ve bu ka
nunun 70 inci maddesindeki usul dairesinde tet
kikle karara bağlanır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Verginin terkini 
MADDE 91 — Yanmak, su basmak gibi müc

bir sebepler yüzünden mahvolan sigortasız ti
carethanelerin buna tekaddüm eden takvim yı
lına göre tahakkuk ettirilmiş olan vergilerin
den, henüz tahsil edilmemiş olanlar Maliye ve-
kâjletince terkin olunur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
Belediyelere ve liman dairelerine ait vazifeler 

MADDE 92 — Kara ve deniz nakliye vasıta
ları için belediyeler ve liman idareleri seyrüse
fer ruhsatiyesi ve plaka verirken bu vasıtaları 
işletenlerin vergi karnelerini ararlar. Vergi kar
nesi olmayanlara vergi karnesi gösterinceye ka
dar ruhsatiye ve plâka vermezler. Hilâfına ha
reket eden memurlar hakkında, 89 uncu madde 
mucibince muamele olunur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum, kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tahakkuk şubeleri ve varidat kalemleri 
MADDE 93 — Bu kanunda yazılı varidat da

ireleri ve varidat ve tahakkuk memurları tabir
leri, tahkkuk şubesi teşkilâtı olan yerlerde ta
hakkuk şubelerini ve şube teşkilâtı olmayan 
yerlerde varidat kalemlerini ifade eder. 

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

Defterlerin türkçe tutulması ve vesikalann 
saklanması 

MADDE 94 — Mükellefler bu kanuna göre 
tutacakları defterleri türkçe yazmağa ve bunla-
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lara geçirilecek kayitlere ait evrakı müsbiteyi 
tahakkuk müruru zamanlan müddetince sakla
mağa ve talep vukuunda göstermeğe mecbur
durlar. 

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

Komisyon ve heyetlerde nisap 
MADDE 95 — Komisyon ve heyetler, kanun

da yazılı adetlerile toplanırlar ve ekseriyetle ka
rar verirler. Reyler denk olursa reisin bulundu
ğu tarafrn dediği olur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Akraba işleri 
MADDE 96 — Komisyon ve heyetlerin reis 

ve azaları üçüncü dereceye kadar (üçüncü da
hil) akrabalarına taallûk eden işlerde buluna
mazlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devamsızlık 
MADDE 97 — Komisyon ve heyetlerde bulu

nan müntehap aza mazeretleri olmaksızın bir 
biri ardınca üç içtimaa gelmedikleri takdirde 
istifa etmiş sayılırlar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Gelmeyenlere vekâlet 
MADDE 98 — Muvazzaf itiraz komisyonları 

ile temyiz komisyonlarının reis ve azalarından 
mazeret dolayısile gelemeyenlere Maliye veki
linin tensip edeceği zat vekâlet eder. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

HAKKI TARIK B. (' Giresun ) — Efendim, 
99 uncu maddeye geçmezden evvel bu maddenin 
anlaşılması için bir maddenin ilâvesini rica ede
ceğim, 

REÎS — Demek madde veriyorsunuz. 
HAKKI TARIK B. (Giresun) — Evte efen

dim. Kabul edilen maddelerden ankyoruz ki ba
zı hükmî şahıslar şubelerinin vergilerini bir mer
kezden toplamak suretile tediye etmektedirler. 
Hesaplan toplayorlar ve bu hesaplar üzerine ka
zanç vergisini ödiyorlar. Halbuki kazanç vergi
sinden hususi idareler ve belediyeler, öyle zan
nediyorum ki; bazı hisseler almaktadırlar. Bu 
suretle, şubeler hesaplannı merkeze göndermek 
suretile belediye ve hususî idarelere ait olan bu 
hisseleri ödememek gibi bir fırsat elde etmiş 
oluyorlar. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Merkeze ödi
yorlar. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Evet merke
ze ödiyorlar... Halbuki aşikâr bir şeydir ki bu; 
maihalli belediyeler ve mahalli idarelerin hak

kıdır. Onun için buraya bir madde ilâve etmek 
istiyorum. Bu hesapların tahakkuku; idareleri 
suretlerini şubelerin bulunduğu yerlerin en bü
yük malmemurlarına, ayni zamanda belediyele
re göndermeli ve bunların yani belediye ve ida-
rei hususiyelere ait hisseleri oraya ödemelidirler. 
Efendim, tahsili nereye ait olursa olsun idarei 
hususiyelere ait olanlan oranın şubesine, bele
diyeye aitse belediyelere yani olduğu yerlere 
ödemelidirler. 

MUHTELİT E. M. M. REFÎK ŞEVKET B. 
— Efendim, bu fikri encümenimiz de şayanı tet
kik görüyor. 

REÎS — Hakkı Tank Bey, teklifinizi yazdı
nız mı? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Hazırlıyo
rum efendim. 

REÎS — Hakkı Tank Beyin, verdiği bu iza
hata nazaran teklifinin encümene havalesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Mülga hükümler 
MADDE 99 — 27 şubat 1926 tarih ve 755 

numaralı (Kazanç vergisi kanunu), 9 haziran 
1926 tarih ve 926 numaralı (Kazanç vergisi ka
nununun ikinci maddesine bazı fıkralar tezyili-
ne dair kanun), 21 mayıs 1927 tarih ve 1038 nu
maralı (Kazanç vergisi kanununun bazı madde
lerinin tadiline dair kanun), 18 haziran 1927 ta
rih ve 1088 numaralı (kazanç vergisi kanununun 
36 inci maddesinin tadiline dair kanun), 16 şu
bat 1928 tarih ve 1209 numaralı kazanç vergisi 
kanununun bazı maddelerini tadil eden 1038 nu
maralı kanunun 27 nci maddesine bir fıkra 
tezyili hakkındaki kanun), 2 şubat 1929 ta
rih ve 1388 numaralı ( Kazanç vergisi ka
nununun bazı maddelerini tadil eden 1038 
numaralı kanunun 71 inci muvakkat mad
desinin tadili hakkındaki kanun), 18 mayıs 1929 
tarih ve 1452 numaralı (Devlet memurlan ma-
aşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanun) un 
kazanç vergisine müteallik hükümleri, 18 mayıs 
1929 tarih ve 1453 numaralı (Zabitan ve askerî 
memurların maaşatı hakkındaki kanun) un ka
zanç vergisine müteallik hükümleri, 18 mayıs 
1929 tarih ve 1454 numaralı (Bilâvasıta vergile
re munzam kesirlerin tevhit ve nisbetlerinin ta
diline dair kanun) un 7, 8, 9, 10, 11 inci madde
leri, 19 temmuz 1931 tarih ve 1847 numaralı 
(Umumî, mülhak ve hususî bütçelerden verilen 
maaş, ücret, tahsisat, hakkı huzur, tazminat, yev
miye, ikramiye ve ihbariyelerden almacak ka
zanç vergisi hakkındaki kanun), 19 mayıs 1930 
tarih ve 1629 numaralı (Eğlence ve hususî is
tihlâk vergisi kanunu), 15 nisan 1338 tarilh ve 
216 numaralı (Merakibi bahriyeden almacak 
rüsum hakkındaki kanun) a merbut tarifenin 
(1) numaralı bendinde yazılı meraMpten yüz 
tona kadar olan müruriye resmile (3) numaralı 
bendinde yazılı şehriye resmi ve bunlara müte-



1934 C : 1 İ : 31 21-3 
ferri bilcümle tefsir kararlan ve bu kanuna mu
halif olan sair hükümler mülgadır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 100 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Kalan mad
delerle alâkası vardır, sonra okunsun. 

REİS — Diğer maddelerle alâkası yoktur. 
Bu maddeyi şimdi reyinize arzediyorum. Bilâ
hare onlar geldiği zaman ayrıca reyinize arze-
deceğim. Maddeyi kabul edenler . ,. Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddeler 
Temettü vergisi verenler 

MADDE 1 — 1926, 1927, 1928 senelerinde, 
1340 senesinde vermiş oldukları temettü vergi
lerinin üç mislini vermek suretile mükellefiyet
lerini yapmış olanlara hiç bir sebeple bu sene
ler için yeniden vergi tarhedilemez. Bu gibile
rin 755 numaralı kazanç vergisi kanununa göre 
tarhedilmiş olupta henüz tahsil edilmeyen ver
gi cezalan terkin olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bu kanunun 
ikinci fıkrası bendenizce fazladır. Çünkü kanu
nen müruru zaman üç senedir. Halbuki 1928 
den itibaren 5 sene geçmiştir. Müruru zaman 
ayrıca tarhiyata mânidir. Maddeler arasında 
insiyak olmalıdır 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Efendim, bu madde yalnız tarhiya
ta ait değil, avni zamanda tahsilata da aittir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Tarhiyat kıs
mı kalkar, ikinci fıkra kalmak sartile. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — İkinci fıkra kalmak şartile tayyine 
encümen de taraftardır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
(bu gibilerin) diye başlıyan cümle kalır. 

REİS — Bu gibilerle olmaz. Müsaade eder
seniz maddeyi encümene verelim, tetkik etsin
ler, kaldırılması icap eden kısmı kaldırsınlar. 
Bu maddenin encümene verilmesini reye koyu
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Yerleşmiş sayılanların eski vergileri 
MADDE 2 — Türkiyede yerleşmiş sayılan 

ecnebi müesseseler için bu kanunun meriyete 
girdiği tarihe kadar tarhedilmiş olan vergilerden 
henüz tahsil edilmeyenler cezasız olarak tahsil 
olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bu maddede kapitülâsyon kokusu vardır. Ecne
bi müesseseler cezalardan kurtuluyorlar. Böy
le bir şey varsa vatandaşlar da kurtulsun. Yal
nız ecnebilere münhasır olmak üzere bir affi mu-
tazammındır (Doğru sesleri). 

- l î 

MUHTELİT En. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Bu madde üzerinde ayni noktai na
zarı epeyce münakaşa ettik. Bendeniz hatırlı
yorum ki; münakaşaların çoğunu da bendeniz 
yaptım. Esbabı muoibeyi arzetmek lâzımgelirse; 
Türkiyede yerleşmiş ecnebi tabiri keyfiyeti bu 
kanunla vazediliyor. Yerleşmiş sayılan veya yer
leşmiş tabiri bu kanunla vazediliyor. Esasen 
bunların sıfatı kanuniyeleri de yeni taayyün et
tiğine göre, başka bir vaziyete göre yerleşmiş 
olanlar üzerinde teraküm eden vergileri tasfiye 
mahiyetinde olmak üzere Hükümet tarafından 
teklif edilen bu şeyi encümenimiz de kabul et
miştir. Maddî netice itibarile müsavatı ihlâl gibi 
bir vaziyet düşünülmemiş ve bunda Devletin 
menfaatini bozan bir sekil görünmemistir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Kanunda 
böyle bir yer tutması, arzettiğim gibi, doğru de
ğildir. Yerleşmiş olan müessesat şimdiye kadar 
vergiye tâbi tutulmak icap ediyor da yalnız ver
gileri affedilmiyorsa, cezalan affediliyorsa bu 
yerinde değildir. Kanun mükellef tutmuş ve 
kendilerini bir hükme bağlamıştır. İkisi arasın
da ayrı ayrı şeyler yapılmamalıdır. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Bu maddeyi tayyedelim, efendim (Muvafık ses
leri). 

REİS — Encümen de muvafakat ediyor. 
Maddeyi tayyediyoruz, efendim. 
Kanunun meriyetinden evvelki kazançlara ait 

mükellefiyetler 
MADDE 3 — Bu kanunun meriyete girdiği 

tarihten evvelki zamanlara ait olup henüz tarhi-
yatı yapılmamış veyahut katiyet kesbetmemiş 
olan vergilerde mükellefiyet şekli, vergi nisbeti, 
muafiyetler ve müruru zaman eski hükümlere, 
tarh ve tahakkuk muameleleri bu kanun hüküm
lerine tâbidir. Bu nevi muamelelerin tâbi tutu
lacağı misil ve para cezaları hakkında bu kanun 
ile eski kanunda yazılı olanlardan hangisi mü
kellefin lehine ise o tatbik olunur. 

8 inci maddede yazılı mükellefiyet şekline 
tâbi mükellefler hakkında bu kanun hükümleri, 
meriyete girdiği tarihten itibaren, tatbik olu
nur. Mezkûr maddeye dahil olan müteahhit ve 
mültezimlerden taahhüt ve iltizam teşebbüslerin
den maada beyannameye tâbi iştigalleri bulun
mayanlar ile ecnebi nakliyat kumpanya ve acen-
taları bu kanunun meriyeti tarihinde hesapları
nı keserek üç ay içinde bu muamelelerinin neti
celerini bildiren beyannamelerini vermeğe mec
burdurlar. 

Bu kanunun meriyeti tarihine kadar ödenme
miş olan müteahhit ve mültezim istihkakları bu 
kanun hükümlerine tâbi tutulur. 

Hizmet erbabının tahakkuk etmiş olupta he
nüz tediye edilmemiş olan istihkaklarına ait 
vergileri bu kanun hükümlerine tâbidir. 

REİS — Efendim, bu madde 2 nci madde 
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olacak. §öz isteyen var mı? 
HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bu madde

nin son fıkrasından evvelki fıkrada; müteahhit 
ve mültezimlerin paralarını alırken istihkakları
nın kesileceğinden bahsediliyor. Halbuki bu 
adamlar evvelce beyannameye tâbi idiler. Şa
yet beyannamelerini vermişlerse bu vaziyete gö
re makbuzları vardır; alacaklı vaziyetindedir
ler. Bununla bir vergiye daha tâbi tutulmuşlar
dır. Bunlardan iki defa vergi alınması doğru 
mudur?: 

REÎS — Tabiî doğru değildir. 
MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 

(Manisa) — Efendim, bu fıkra yalnız müteah
hitlere ait bir fıkradır. Müteahhitler ise beyan
nameye tâbi değildirler. Onun için arkadaşımı
zın mevzubahs ettikleri endişe varit değildir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Eski ka
nuna göre, müteahhit ve mültezimler beyanna
meye tabidirler. Bendeniz eski kanundan bah
sediyorum. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Eskiden ka
zanç defteri tatbik ediliyordu. 

HÜSNÜ B. (İzmir) — Bir tehlike olmasm da. 
ENVER B. (Balıkesir) — Bu maddeden mak

sat, kanunun makabline şamil olmayacağıdır. 
Birinci fıkra, bunu ifade ediyor. (Bu kanun 
meriyete girmezden evvel cari olan muameleler, 
eski kanun hükümlerine göre tahakkuku yapı
lır diyor. Halbuki ikinci fıkrada evvelce yapıl
mış olup ta istihkaklarına mahsuben mahsup pa
ralan olmayan müteahhit ve mültezimlerin ye
ni kanun mucibince kazanç vergilerinin alınma
sı lâzımdır; bir tenakuz vardır. 

REİS — Tenakuz yoktur. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Yukarıda 

kabul ettiğimiz hükme göre istisnaî bir hüküm 
vardır. Tenakuz yoktur. 

ENVER B. (Balıkesir) — Efendim, sondan 
birinci fıkrada (hizmet erbabının tahakkuk et
miş olupta henüz tediye edilmemiş olan istih
kaklarına ait vergileri bu kanun hükümlerine 
tâbidir) diyor. Devlet memurları kendi maaşla
rım işlemeden evvel alırlar. Haziranın iptida
sında aylık almayanlar memurlara kıyas edil
memelidir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Beyefendi
nin noktai nazanna iştirak ediyoruz. Malûmu 
âlileri ilk teklifte müsavaten % 5 esajsmı kabul 
ettik. Bilâhare bu nisbetleri tadil ederek muh
telif şekiller kabul ettiğimize göre, elyevm 
meri olan kanunun tatbiki vaziyeti hâsıl oluyor. 
Binaenaleyh son fıkranın tayyi lâzımdır* 

REİS — O halde [Hizmet erbabmm tahak
kuk etmiş olupta henüz tediye edilmemiş olan 
istihkaklarına ait vergileri bu kanun hükümle
rine tâbidir.] fıkrasmı tayyediyoruz. 

ENVER B. (Balıkesir) — İkinci fıkranın da 
tayyi lâzımdır (Hayır sesleri). O halde müsaa
denizle izah edeyim. 

A î . - 1 

Efendim, elyevm meri olan kazanç kanunu 
mucibince bir iş alan müteahhit veya mültezim
leri tasavvur ediniz. Bu vatandaş vereceği ka
zanç vergisini hesap etmiş, sonra bir fiat tek
lif etmiştir. % 0,5, % 1 ne ise. Şimdi yeni vazet
tiğimiz kanunla bu vergiyi tezyit edersek, bu va
tandaşı mağdur bir vaziyete sokanz. 

Evvela bu noktadan .... Saniyen bu fıkra di
yor ki; istihkakı kesbi katiyet etmiş ve fakat 
ödenmemiş. Bu sene zarfında ödenmesi lâzım-
gelen istihkakı her hangi bir daire veya mües
sese malî vaziyetinden dolayı vermemiş. Bun
dan dolayı o vatandaşın bir sunu taksiri yok
tur. O halde, bu teahhurden mesul olan mües
sese namına bu vatandaşı niçin müteessir ede
lim? (Doğru sesleri). Bu noktadan da bu fıkra
nın tayyi lâzımgelir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, müteahhitler şimdiye kadar beyanna
melerini « şifir dafer » üzerine veriyorlardı. 
Şimdiye kadar, bu tatbik olunmakta idi. Bun
lar % 15 kazanç addolunurdu ve % 15 üzerin
den % 10 nisbetinde, yani bir buçuk nisbetinde 
vergi ile mükelleftiler. Bu gün kendilerine te
diye yapılacağı zaman bunun için tediye ile mü
kellef oldukları miktar % 1,5 tur. Orta yerde 
bir değişiklik yoktur. Fazla mükellefiyet oldu
ğunu ispat buyurunuzda yapalım. 

SADETTİN RIZA B. (İstanbul) — Efendim, 
Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları gibi 
filhakika % 15 olarak mükellefler kazanç ver
gisine tabidirler amma netice itibarile zarar çık
tıktan sonra % 15 blânço ile veriliyordu. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Blânço ile değil; şifir dafer ile veriyorlardı. 

SADETTİN RIZA B. (İstanbul) — Şifir 
dafer o vakit var mı idi? Beyanname verili
yordu. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
vardı. 

SADETTİN RIZA B. (İstanbul) — Fakat 
zaran çıktıktan sonra veriliyordu. Binaenaleyh 
Enver Beyefendinin itirazları Çok yerindedir. 
Bir defa hiç bir sunu taksiri olmadan bir mü
kellefin parasının tediye edilmemesi kifayet et-
miyormuş gibi, bir de yeniden tekâlife tâbi tu
tuluyor. 

Enver Bey bir noktaya daha temas buyurdu
lar Her hangi bir müteahhit teahhüde girmiş
tir, onlar böyle bir tevkifat olmayacağını na
zarı itibare alarak girmiştir. Bu gün böyle bir 
taahhütten tevkifat yapılması da doğru değildir. 
Esasen buna ahkâmı umumiye de müsait değil
dir. Müteahhit vergi vermekle mutlaka Hükü
mete rücu edecektir. Bununda encümence na
zarı dikkate almması lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — E-
fendim, eldeki kanunun 15 inci muaddel madde
si diyor ki: « 3 üncü maddenin beş numaralı 

I fıkrasında muharrer olanlar beyannamelerinde 
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atide tarif olunduğu şekilde, hasılat ve satışla
rının bir senelik miktarını irae ederler. İşbu 
miktar, mükellefin senei ticariyesi mebdeinden 
nihayetine kadar bir senei kâmile de ve yeni 
işe başlamış olanların tarihi mübaşeretinden bil-
itibar ticarî senesi nihayetine değin geçen müd
det zarfındaki bilûmum nmamele ve satışların
dan aldıkları mebaliğin heyeti mecmuasıdır. 

Bu sınıf mükellefin beyannamelerine rapten 
o sene zarfmdaki bilûmum mehuzat ve mevcu
datını mübeyyin bir de hulâsai hesabiye itasile 
mükelleftirler. Bu suretle tesbit edilen satış 
ve muamele yekûnları üzerinden mükellefin 
gayrisafi kazancı her senei maliyeye tekaddüm 
eden mart ayı zarfında mahallin en büyük 
mal memurunun veya tevkil edeceği zatin ri
yaseti altında mahallî ticaret odasından ve ti
caret odası bulunmayan yerlerde belediyeler
den intihap olunacak erbabı vukuftan iki zat-
ten mürekkep bir heyet marifetile, tertip ve tan
zim edilen emsal cetveline göre tayin olunup ver
giye matrah ittihaz edilebilir. » 

ENVER B. (Balıkesir) — Efendim, encü
mence tetkik edilecek bir kaç madde var. Bu
nu da o meyanda tetkik etsinler. 

REİS — Bu maddenin encümene havalesini 
lütfen tahriren teklif ediniz. Reye arzediyorum. 

ENVER B. (Balıkesir) — Takrir takdim edi
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin encümene verilmesini rica 

ederim. 
Balıkesir 
Enver 

REİS — Ne maksatla, encümen ne yapacak
tır? 

ENVER B. (Balıkesir) — Şifahen arzetti-
ğim sebeplerden dolayı. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
üçüncü maddede müruru zaman noktasından es
ki hükümlerin cari olacağı yazılmaktadır. Ha
zine nefi noktasından böyle olması icap eder di
ye kabul edebiliriz. Fakat bu haddi zatinde 
bir usul meselesidir ve böyle meselelerin dai
ma mükellefin lehine olan tarzda hallini kabul 
etmek lâzımgelir biliyordum. Fakat burada asıl 
işaret etmek istediğim nokta başkadır. Elimde 
gayet uzun vesikalar vardır. Eski kanunun mü
ruru zaman maddesi birbirine uymayan çok tat
bik şekilleri almıştır. 

Şûrayi devlet bir suretle içtihat etmiştir. Ma
liye bir suretle tatbik etmiştir. Şimdi müruru 
zaman bu vaziyette bırakılacak olursa, eski ka
nunun müruru zaman noktasında, bir çok bir 
birine uymayan şekilde bütün o karışıklıkla, de
vamını kabul etmiş oluyoruz demektir. Bende
niz hiç olmazsa sene itibarile, müddet itibari-
le takyit edilmesi lüzumu fikrindeyim. 

Bu itibarla Enver Beyin mütaleasına iştirak 

ederek, bu maddenin encümene alınmasını ve 
bir kere daha orada tetkik edilerek, iktiza edi
yorsa tashih edilmesini rica ediyorum. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Efendim, me
sele gayet sarih. Vaktinde parasını alanlar ver
gi vermiş mi?: Yok. 

Geciktiği için o adam zaten zararda, bir de 
geciktin diye tecziye edecekler, iki olacak. Me
sele sarihtir. Blânçolu olanlar da böyledir (Blân-
ço yok sesleri). Bir adamın müessesesinin çıkar
dığı, verdiği mala mukabil aldığı para ona ait 
bir hesap içinde değildir, umumunun içinde
dir. Senenin sonunda o adamın kân anlaşılır, 
mesele sarihtir. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Vergisini verme
sin mi? 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Versin ama, 
bundan evvel parasını alanlar vermediler. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — E-
fendim, mevzubahs olan maddenin blânçolara 
taallûku yoktur, yalnız kazanca taallûk eder. 

REİS — Bir iki arkadaş bu maddenin heye
ti umumiyesile bir daha gözden geçirilmek üze
re encümene iadesini teklif ediyorlar. Bu hu
susta Enver Beyin bir de takriri vardır. Mad
denin encümene tevdiini kabul edenler... Et
meyenler . . . Üçüncü maddenin encümene tevdii 
kabul edilmiştir. 

1934 yılı için hazırlık 
MADDE 4 — 1934 malî yılı vergileri için bu 

kanunun tarh ve tahakkukuna ait hükümleri 
nesrini müteakip tatbik olunur. 

MUHTELİT En. M. M. REFİK ŞEVKET 
B. — Bu madde müsaade buyurursanız kalsın. 
Diğer bir ilâvemiz vardır, onunla beraber arze-
delim. 

REİS — Dördüncü madde kalıyor efendim. 
Kira bedelleri üzerinden tarhiyat 

MADDE 5 — Han ve apartımanlann asma 
katlarında pasaj ve koridorlarında, merdiven 
altı gibi yerlerinde ticaret, sanat ve hirfet ve 
meslek icra eden mükelleflerin kazanç vergileri, 
bu gibi mahallerin bina vergisi kanunu muci
bince gayrisafi iratları ayrılıncaya kadar, mü
kelleflerin işgal ettikleri mahaller için noterden 
tasdikli kira mukavelenameleri mevcut ise bu 
mukavelenamelerde yazılı kira bedelleri vergi
lerine matrah olur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? (Yoktur 
sesleri) Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İhtiyata alınmış paralar 
MADDE 6 — Bu kanunun meriyeti tarihine 

kadar ihtiyata alınmış olan paraların sermayeye 
nisbeti ne olursa olsun dağıtma veya sermayeye 
ilâve veya tasfiye yapılmadıkça vergiye tâbi 
tutulmaz. 
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MUHTELİT En. M. M. REFÎK ŞEVKET 

B. — Bundan evvel bir madde mevzubahs oldu
ğu zaman da tasfiyeler ve proviziyonlar, ihtiyat 
akçelerin tevzii hakkında izahat vermiştim. Bu
rada g-österilen ihtiyat akçesinden alınacak ver
gi için tasfiyeden sonra yapılacak tevziat esas
tır. Yoksa vergi talebi için tasfiye esas olmaya
caktır. Bunu izah ediyorum. 

REÎS — Bu izahatla maddeyi reye arzediyo-
rum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüsane) — Tasfiye 
neticesinde ihtiyat akçesi, proviziyon, hissedaran 
hesabına sermaye ilâve edilmişse vergi vermeye
cek midir? 

REÎS — O da tevzi demektir, vergi verecek
tir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüsane) — Encü
men de kabul ediyor mu? 

MUHTELİT En. M. M. REFİK ŞEVKET 
B. — Tabiî, tabiî tevzi edilmiş demektir ve ver
giye esastır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
"Kanunun hükümlerini icraya memur olanlar 

MADDE 101 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat vekil
leri memurdur. 

MUHTELİT En. M. M. REFÎK ŞEVKET 
B. — Bu madde de kalsın efendim. 

REİS — Encümenden rica ederim bu mad
deleri yarına yetiştirsinler. Yoksa sonraya kalır, 

Şimdi ruznameye devam ediyoruz efendim. 
2 — Evkaf tahsisatı fevkalâde kararname

sinin 7 nci maddesinin tefsirine deıir 3/416 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni 
mazbatası [1] 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). O halde reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, birinci müzakeresi yapılacak mad
delerden 1 numaralı kısmı müzakere edilmek 
için Maarif vekili Beyefendinin bulunması lâ
zımdır. Kendileri yoktur. Yine tehir ediyoruz. 
2 nci numaranın müzakeresine geçeceğiz. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Hariciye vekili Be
yefendi de yoklar. 

REİS — Bunu da gelecek celseye tehir edi
yoruz. Diğer maddeler için vekil beylerin bu
rada bulunması lâzımgellyor. Halbuki Hükü
met erkânından kimse yoktur. Yann ayni ruz-
name ile saat 14 te toplanılmak üzere celseye 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15 

[1] 82 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Sıra No 82 
Evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 nci maddesinin 

tefsirine dair 3 416 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 11 - II - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/468 

B. M. M, Yüksek Reisliğine 

1340 senesi evkaf bütçe kanununun 7 nci maddesile tadil edilen ( Iıvkaf tahsisatı fevkalâde 
kararnamesi ) niıı 7 nci maddesinin tefsiri hakkındaki Iıvkaf Umum Müdürlüğünün 4-11-934 tarih 
ve 139234-16 sayılı tezkeresi sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Bu işin tefsir yolu ile başarılmasına ve sonunun bildirilmesine müsaade buyurulmasıııı rica 
ederim efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Evkaf umum müdürlüğünün 4 şubat 934 tarih ve 15 numaralı tezkeresi suretidir. 

Iıvkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin, 13 40 senesi evkaf bütçe kanununun 7 nci mad
desile tadil edilen ve elyevm hükmü meri olan (7 ) nci maddesi aynen ( gerek evkaf bütçe
sinden ve gerek muvazeni umumiye ile diğer mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye tâbi 
maaş ve ücret ve mıılıassasatı olan ve temettü vergisine tâbi hizmet ve ticareti bulunanlarla müesse-
satı hususiye ve resmiyede şehrî veya senevi muhassasat ile müstahdem bulunanların hayratı 
şerifedeki hizmetlerinden olan vazifelerine göre verilmesi lâzımgelen tahsisatı fevkalâdeleri 
nısıf olarak ita olunur) diye muharrerdir. 

Bir müracaat üzerine Şûrayi devlet deavi dairesince ittihaz edilen kararda da Devle bütçesile 
diğer mülhak ve hususi bütçelerden hizmet mukabili olmayarak tahsis edilen maaşların salifüz-
zikir madde hükmünden müstesna olmaları lâzımgeleceği ve binaenaleyh bunların hayratı 
şerifedeki hizmetlerinden dolayi almakta oldukları tahsisatı fevkalâdenin yarısının kesilmesi mu 
vafık olmadığı beyan edilmiştir. 

Şûrayi devletin bu kararına nazaran umumî, mülhak ve hususî bütçelerden bir hizmet muka
bili olmayarak maaş alan hademenin hayrattaki hizmetlerinden dolayı aldıkları vazifeye ait 
tahsisatı fevkalâdenin nısıfmı yoksa tanımı verilmesi lâzımgeleceğinde tereddüt edildiği salifül-
ârz maddei kanuniye tefsir edilmek üzere keyfiyetin Meclisi alî Riyasetine işarına müsaade 
buyurulması maalihtiram rica olunur efendim. U. M. 

Rüştü 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. i ; 
Bütçe encümeni ; 15 - III - 1931 

M. No. 50 \ . . ı 
Esas No. 3/416 -•• 

Yüksek Reisliğe 

25 kânunuevvel 1335 tarihli evkaf tahsisatı 
fevkalâde kararnamesinin 7 nci maddesini ta
dil eden 1340 senesi Evkaf bütçe kanununun 
7 nci maddesinin tefsirine dair olan Başvekâle
tin 11 - II -1934 tarih ve 6/468 numaralı tezke
resi encümenimize havale buyurulmakla Evkaf 
umum müdür muavini Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve mütalea olundu. 

Tefsiri istenilen nokta Devlet bütçesile diğer 
mülhak ve hususî bütçelerden hizmet mukabili 
olmayarak maaş alanların hayrattaki hizmetle
rinden dolayı aldıkları paraya ait tahsisatı fev
kalâdenin ne suretle verileceğinin tayininden 
ibarettir. 

Hükmü elyevm meri olan 1340 senesi evkaf 
bütçe kanununun (g-erek evkaf bütçesinden ve 
gerek muavezenei umumiye ile diğer mülhak 
bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye tâbi maaş ve 
ücret ve muhassasatı olan ve temettü vergisine 
tâbi hizmet ve ticareti bulunanlar ile müessesatı 
hususiye ve resmiyede şehrî veya senevi muhas-
sasat ile müstahdem bulunanların hayratı şerife-
deki hizmetlerinden olan vazifelerine göre ve
rilmesi lâzımgelen tahsisatı fevkalâdeleri nısıf 

olarak ita olunur) suretinde olan 7 nci madde
sinin 1 inci fıkrasında muvazenei umumiye ile 
diğer mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye 
tâbi maaş ve ücret ve muhassasatı olanların 
mutlak olarak zikredilmesi hasebile bunun filen 
müstahdem olanlarla olmayanlara şümulü mü
lâhaza edilerek muvazenei umumiyeden tekaüt, 
yetim ve dul maaşı bulunanların hayratı şerife-
deki hizmetlerine mukabil evkaftan verilen raa-

* aş ve ücretlerinin tahsisatı fevkalâdelerinin nısıf 
olarak verilmesi tabiî g-örülmekle meselede tef
sire muhtaç bir cihet görülememiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
' Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reisveküi M. M. 
Sljjfdur İsparta Baya zıt 
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