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Birinci Oturum 
Mardin Milletvekili Gl. Kiazmı Sevüktekin'-

iıı, öldüğüne dair olan Başbakanlık tezkeresi 
okunarak iki dakika ayakta saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları 
ve Ticaret Borsaları seçimlerine ait müddetin 
uzatılması hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Adana'nın Sofubahçe Mahallesinden Menıo-
oğlu Ali Kaya'nın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair olan Adalet Komisyonu raporu, kabul 
edildi. 

Kurumlar Vergisi Kanunu tasarışmm tümü 

Tokad Millevekili Cemal Kovalı'nın, Ameri
kan Yardım Kredisiyle getirilecek tarım alet ve 

Tasarılar 
1. — Askerî Şûranın Teşkilât ve Görevleri 

hakkındaki 636 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı (1/537) (Millî Savunma Komisyonuna); 

2. — Millî Savunma Bakanlığının kuruluş 
ve görevlerine dair kanun tasarısı (1/538) 
(Millî Savunma Komisyonuna); 

3. — Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu 
tasarısı (1/539) (Millî Savunma Komisyonuna); 

Tezkereler 
4. — Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/362) (Ana-

üzemıde görüşüldü ve Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısmm mad

deleri görüşüldükten sonra 21 . IV . 1949 Per
şembe günü saat 14, 30 da toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 
F. F. Düşünsel Necmeddin Sahir Sılan, 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

makinalarma dair olan sözlü önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/317) 

yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

5. — Millî Piyango İdaresi 1948 yılı bilanço
sunun gönderildiği hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/361) (Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
6. — Büyük Millet Meclisi ve ba£lanıkla-

rındaki eşya hakkında Meclis Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporu (5/102) (Gündeme); 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
hakkındaki 1715 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/531) (Gün
deme) ; 

'Banı 
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Açüma saati : 14,40 

BAŞKAN - Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATÎtLBE : Sait Koksal (İsparta), Neomeddin Sahfr Sılan (Tunceli) 

S. -YOKLAMA 
BAŞKAN-— Yoklama yakacağız. 

(Yoklama yapildı) 

iv — An&amteiltetveküirBtf& Oğ&L Beka-
to'nıtı, ü&Wi Korum»» Kammııvm htm maddıe-
lerinm değiştipümeM h&kkmdaki 5020 sayth 
Kamına ek kana» teklif inin* geri verilmesine 
â^ir msrgm (4/Uî) 

17 . IV . 1949 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

5020 sayılı Kanunun Mzı maddelerinin değiş-

i. -— Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, 
Dilekçe Komisyonunun 24. V. 1943 teuriUi #«/-
talik Karar cetvelindeki 953\ wy&% kararın Ka
mutayda görü§ülm48İms dair önergesi ve Dilek-

•ge Komisyonu raporu (4/95) [1] 

( Kapor okundu) 

Dr. AZİZ UBAS (Mardin) — Arkadaşlar, 
bu mesele Kaaratay'm 19•. 1.1949 tarihli birle
şiminde tezekkür edümişr ve tevliyetin bu zata 
iadesi hakkında Yüksek Meelisin büyük atıfetini 
isUrhameıı takdim ettiğim önerge ittifaka yalan 
bir ekseriyetle kabul olunmuştu. Mesele yine aynı 
meseledir. Geçen sefer «okunup; yazması yaktu», 
bu sefer de «mahkemede Up vardır» diye geri 
geliyor. 

O zaman belki hazır bıılunmıyajı bazı arka
daşlarım vardır, meseleyi bidaye^en tenvir et
mek için bir iki kelime ile tcj&fe edeceğim, Mâru
zâtım kısa sürecektir, 

[1] 86 yo ek sayûı basmayanı tutanağm so-
nundadır. 

BAŞKAN — Çoğunluk olmuştur. Müzakere
ye başlıyoruz. 

tirilmesi hakkındaki kanun teklifim verdiğim 
10.IV. 1947 tarihinden bu yana şartlar değil
miş olduğundan, teklifimin geri verilmesini say
gılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı 0ğ*tz Bekata 

BAŞKAN — Geri vereceğiz. 

Arkadaşla*; 1294 seaeekıde Musa Çelebi is
minde bir zat beş çocuğu arasında mallarını tak
sim etmektedir bir de bir altıncı çocuğu vardır, 
fakat o ölmüştür, bunun bir yetimi vardır, Yu
suf isminde birisi, dede yetimi tâbir edilen buna 
eski ahkâma göre veraset itibariyle birşey düş
memektedir veyahut da pek az birşey düşmekte
dir. Dede de bu çocuğu fevkalâde sevmektedir. 
Binaenaleyh şöyle bir tevliye vazediyor. 

Ben ök&fcteh sonra, karım Hediye Hatuna, o 
da öldükten sonra münhasıran Hafidim Yusuf 
Çelebi'ye Diyarbakır'da vâki hanm (küçük bir 
han, apartman değil) dörtte bir hissei şayiasını ki, 
(Bu han da bugün ayda* 20 lira getirmektedir, Or-

i ta Anadolu hamlan gibi küçük bir hamdır) mun-
hasıranYusuf a ve ekber ve erşed evlâdına, ru
huma Yasin Şerif okumak veya okutturmak par
tiyle* vakfediyorum diyor. 

Mesele 1935 e kadar şartı vakıf dairesinde 
geçiyor* Bir gön Evkaf müdürü ile görüşüyor, 
aralarında ne cereyan ettiğini bilmem, derakap 
Diyarbakır Evkaf Müdürü merkeale muhabere 
ediyor, sonra Genel Müdür, vakiin iradını bu 

*. - BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

5. - GÖKÜŞÜLEN İŞLEB 
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adama teslim edilmemesi hakkında Diyarbakır 
Evkaf Müdürüne bir tezkere yazıyor, Yusuf Çe
lebi mahkemeye müracaat ediyor, Asliye Mahke
mesinden hükmen ve icraen vakfı teslim alıyor. 
Elinden vakfın gittiğini anlayınca müteessir 
olan Evkaf Müdürü bu adama hesap ver diyor: 
Ben hesap veremem, bitaraf bir adam değilsin, 
mahkemede hesap veririm diyor. Bunun üzerine 
tevcihi cihata göre azlediliyor. On on beş sene
den beri şuraya buraya müracaat ediyor, bir se
ferinde Danıştaya müracaat ediyor. Bu adam 
hakkında bir arkadaşımın raporda bir tahşiyesi 
var, muhalefet şerhi var : Meseleyi yakinen bil
diğim için mûterizim, diyor. O vakit Şûrayi Dev
lete müracaatını görür görmez Vakıflar Müdü
rü bunun aleyhine 2 500 liralık dâva açıyor. 
(Vakfa hiyanet edildiği telâkki edilerek) Mar
din Mahkemesi meseleyi bildiği için, bütün Mar
dinliler biliyor ya, daha esasa girmeden müruru 
zaman vardır diye bu dâvayı Evkaf aleyhine 
reddediyor. Evkaf 5 - 6 sene sonra, yahut o va
kit, bunu temyiz ediyor, 12 sene geçiyor, Temyiz 
Mahkemesinden müruru zaman, falan kanunun, 
falan maddesine göre mütalâa edilmesi lâzımge-
lirdi, buna bakmamışsınız, binaenaleyh, noksan
dır diyor ve Mardin'in kararını bozuyor. 

Dilekçe Komisyonunun «Halen mahkemede 
işi vardır» dediği mahkeme işi bundan ibaret
tir. 

Arkadaşlar, benim bir mâruzâtım olacaktır. 
Bir parça hazindir.. Dilekçe Komisyonu Baş
kanı, Dilekçe Komisyonunda, Evkafın mümes
sillerine şu suali sormuş; siz bu vakfı aldık
tan sonra bu adamın ruhuna Yasini Şerif, Mev-
îûdu Şerif okutuyor musunuz? Hayır demişler.. 
O halde yapamıyacağmız işi ne diye alıp da bu 
adamı dedesinden kalan şeyden de mahrum 
ediyorsunuz?., demiştir. Ama buna rağmen Ko
misyondan karar yine bu şekilde çıkmış. Mese
lenin aslı faşh budur. 

15 seneden beri bu adam cami kapılarında 
dilenmektedir. Dilenmek kendisine çok ağır 
gelmekte, kîmseden bir şey isteyememekte ama 
cami kapılarında başı bükük, eli göğsünde bek
lemektedir. Ayda 21 lira için Evkaf buna niye 
tenezzül etti bilmiyorum. Dilekçe Komisyonu 
istiyor ki 12 sene sonra, bu muhakeme netice
lendikten sonra bu tevliyet iade olunsun. Esa
sa mütaallik bir şey değildir, doğrudan doğru
ya usule mütaallik bir şeydir. 12 sene sonra bu 
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adamın mezar taşma tebligat yapacağız. Arka
daşlar bu sadece Hazine işidir. 

Arkadaşlar, sizi tekrar tekrar rahatsız et-
miyeceğim, bir önergem var, artık bu zavallı 
ihtiyarın, ne vârisi ne de bir şeyi vardır, zaten 
bir müddet sonra yine Evkafa intikal edecek
tir, çok rica ediyorum, nazarı dikkate alın. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Eskişe
hir) — "Vakıf müessesesi bir memlekette ya var
dır, ya yoktur. Yoktur, prensiptir, anlarım var
dır; şartı vâkıf mata olmalıdır. (Doğru sesleri) 

Doktorun verdiği misal vakadan ibaret de
ğildir, karakteristik bir misaldir. Ben böyle, 
vakıa olarak, bu cinsten, yüzlercesini bilirim. 
Evkafın ne olduğunu hep bilen insanlarız. 
ve onun haklarının korunması için burada sesi
mizi çok yükseltmiş insanlarız. Fakat bir de 
vakıfları idare eden zihniyet vardır. Orada 
şartı vâkıf, içtihat mevzuudur, tefsir mevzuu
dur! Vâkıfın evlâdı, ayali, şartı vâkıfla bağlı 
olan insanlar dilenci makûlesi böyle vakıf mü
essesesi olmaz. 

Arkadaşlar! Unutıniyalım, idamesi milyon
lara mal olan üniversitelerimiz, şartı vâkıfın mu
ta olacağı bu memlekette, bundan sonra, vakıf 
parasiyle idare edilebilecek bir hale gelecektir. 
Şartı vâkıfın o kadar ihmal edildiği ve hak sa
hiplerinin mahkemelerde sürünerek şüphe ve 
zan yüzünden perişan olduğu bir zamanda 
insanda vakıf yapma iradesi kalır mı? 

Arkadaşlar! Bir Avrupalı adam Fransa için 
bu memleket vuzuh memleketi (Espri kler) 
memleketi diyor. İtalya için güzel sanatların 
«Arzı mevutui» diyor. Ya Türkiye? Türkiye 
nedir? Türkiye tesanüt yurdudur. Tesanüdün 
doğurduğu vakıflar yurdudur. Tesanüt Türk'ün 
zihniyetini belirten, parlatan ana vasıfların
dan biri bu değil midir? Neydi o vakıflarımız, 
ne oldu? Şu camilerin, türbelerin, medreselerin 
haline bakınız! Şimdi vakıf deyince kurunu 
vusteıi bir şey karşısındaymışız gibi korkuyo
ruz. Dedeleriniz bunları nasıl yaşatmışlardır. 

Mahkemeye gider, suçlu olanın hakkı elin
den alınır. Suçu olmıyana ne yapılabilir? Ya
zık değil mi buna? Ba,şka bir diyeceğim yoktur; 
merhametinizi dilerim. 

FAHRİ AKGÖL (Yozgad) — Sayın arka
daşlar, Yüksek Heyetiniz bu mesele ile iki otu
rumdan beri meşguldür. Halbuki, hâdise çok 
basittir. Bunun önemi, hâdisenin yüksek Mecli-
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se intikal etmiş olmasındadır. Müsaade ederse
niz olayı arzedeyim. 

1324-1326 tarihli vakfiyelerle Diyarbakır'
da Musaçelebi Vakfiyesi te$is edilmiştir. Bu 
vakfiyenin mütevelliliği 1^28 senesinde Yu
suf Mongan'a tevcih edilmiştir. Yusuf Mon-
gan, yedi sene devam eden mütevelliliği zama
nında Vakıflar İdaresinden makbuz mukabi
linde 2 500 lira almıştır. Vakıflar İdaresi bu 
vakfın geliri olan 2 500 lirayı, vâkıfın, şartına, 
arzusuna uygun bir şekilde sarfedilip edilmedi
ğini tetkik, murakabe ve kontrol ile mükellef
tir. Mütevelli de bunun heslabmı vermek mec
buriyetindedir. Mütevelliden hesap istenilmiş, 
vermemiştir. Mehil tâyin edilmiş yine hesap ver
memekte ısrar etmiştir. Vakfa hiyanet telâkki 
edilerek azline karar verilmiştir. Bu azil muame
lesine karşı Danıştaya başvurmuş, Danıştay müd
det geçmesinden dolayı dâvayı reddetmiştir. Va
kıflar İdaresi de mütevelli aleyhine dâva açmış 
2 500 lirayı zimmetine geçirmesinden dolayı hu
kuk mahkemesine müracaat etmiş, mahkeme za
manaşımından dolayı dâvayı reddetmiş fakat 
Yargıtay, mahkeme kararını musip görmemiş 
dâva on senelik zamanaşımına tâbi olduğundan 
bahis ile kararı bozmuştur, halen bu dâva mah
kemede derdesti rüyettir. 

Mütevelli bugün de hesabını verirse, zimmet
ten beri olduğunu ispat ederse azil muamelesinin 
dayandığı sebep ortada kalmaz. Binaenaleyh tev
liyet kendisine iade edilebilir. Bununla beraber 
iş mahkemeye intikal etmiş, muhakeme neticesin
de mütevellinin zimmetinde para kalıp kalmadı 
ğı veyahut bu paranın vakfın şartına uygun 
olarak hayır işlere sarfedilipl edilmediği taayyün 
edecektir. Mahkemeye intikali etmiş olan, bu işten 
dolayı Komisyonumuzun birj karar veremiyeceği 
aşikârdır. Bu hususta Yükselt Kamutayın kararı 
vardır. Takdir sizindir, biz inanınızı, kötüye 
kullanmamaya gayret ettik. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bir sual. 
Zannederim davacı vakıftır. Bir kimseye kar

şı Vakıf dâva ederse, mütevelliyi dâve edecek 
olursa, iş mahkemede demek, Vakıf bakımından 
mahkemededir, demektir. 

FAHRİ AKGÖL (Bingöl) — O adam para 
sini vermemiştir. Vakıf İdaresi tahsil için mah
kemeye müracaat etmiştir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Azil gayrisa-

. 194Ö 6 : İ 
hihtir. Eğer bunun hesabında zimmeti tahakkuk 
ederse azlin o vakit vukua gelmesi lâzımgelir. 

FAHRİ AKGÖL (Devamla) — Evet, hesap 
vermemiştir, Vakıflar İdaresi, aleyhine dâva aç
mıştır. (Anlaşıldı sesleri). 

RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Vâkıfın 
şartı ne idi? 

FAHRİ AKGÖL (Devamla) — Umumiyetle 
hayır işlerine aittir. Tevliyettir. 

Dr. ESAT URAS (Mardin) — Yasin okut
mak ve hatimi şeriften ibarettir. (Kâfi, reye ses
leri). 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
Aziz Uras arkadaşımızın anlattığına, Sözcü ar
kadaşımızın izahına göre mesele şöyledir. 

Vakıf İdaresi muayyen vakıfın şartını yerine 
getirmiyor diye mütevelliyi azlediyor. Bu adam 
azli hakkında anlaşılan bir iptal dâvası ikamesi 
içinj Danıştaya müracaat ediyor. Müruru zaman 
iddiası ile dâvası dinlenmiyor. Şartı Vakıfytı ye
rine getirilmediği cihetle alınan paraların iadesi 
için Vakıf İdaresi mahkemeye müracaat ediyor. 
Şartı vakıf yerine getirilmediğinden zimmetine 
geçirilen 2 500 lirayı Vakıf İdaresine iade etme
sini dâva ediyor. Fakat tevliyetten asıl kayfiye-
ti ahkâma uymuyor, Vakıf İdaresi ne zaman dâ
vayı kazanırsa o/aman tevliyeti geri alabilir an
laşılan budur. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Hay Allah ra
zı olsun. 

EKREM ORAN (İzmir) — Efendim, Yük
sek Meclisin, hayırlı işleri hüsnü neticeye vardır
ması esası âmelidir, bunu bilirim. Fakat istical 
olunan işlerde yanlış hareket edilmesi de muh
temeldir. 

Şimdi iddia ve müdafaaya göre, bendenizin 
anladığım şu oluyor : Vakıf mütevellisi usulen, 
kanunen Evkafa vermek mecburiyetinde olduğu 
bir hesap arandığı zaman bu hesabı vermekten 
imtina etmiştir. 

AZİZ URAS (Mardin) — Niçin imtina et
miştir? 

EKREM ORAN (Devamla) — Niçinini bil
miyorum. Müsaade buy urunuz, zatı âlinizi din
ledik. Bendeniz bu işin ne dâvacısıyım, ne mü-
dafiiyim, hak noktasından duyduklarıma göre 
düşündüklerimi arzedeyim. 

Hesap istiyorlar, vermiyor; kendisirije yine 
kanunen lâzımgelen mühlet veriliyor, müracaat 
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etmiyor. Evkaf idaresi yine Meclisi Âlinizden 
çıkmış bir kanuna tebean bir azil kararı veriyor. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Bu kanunla 
değil. Bütün yanlış. Tevcihi cihet Nizamna
mesi ile. 

EKREM ORAN (Devamla) — Müsaade edi
niz. O da bir kanundur. Mamulünbih olduğu
na göre o da bir kanundur. 

Bu eldeki kanuna göre azil kararını veriyor. 
Kendisine tebliğ ediyor. Bunun bir hakkı dâ
vası vardır. Beni haksız azlettiler, binaenaleyh 
bu azli iptal edin diye Şûrayı Devlete müracaat 
etmesi lâzımdı. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Yanlış. 
EKREM ORAN (Devamla) — Müsaade bu

yurun. Zatı âliniz de buyurur söylersiniz; Bı
rakmıyorsunuz ki, söyliyeyim. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Kızma. 
EKREM ORAN (Devamla) — îstirham ede

rim lütfetsinler sözlerimi burada cevaplandırma
sınlar. Yani bu arkadaşın bir hakkı varsa ben
deniz almasın, diyerekten daha henüz netieei 
mütalâamı arzetmedim. Belki netieei mütalâam 
ne lehte ve ne de aleyhte çıkacaktı]1, belki aleyh
te çıkacaktır ve belki de lehte çıkacaktır. Bina
enaleyh müsaade buyursunlar söyliyeyim. 

Bu-hakkı kanunisi, müddetin geçmesi dolayı-
siyle iptal dâvası sükut etmiştir. Şimdi sukut 
eden bu hakkını başka bir mecradan talebetmek 
mevkiine geliyor. Burada deniyor ki; dâva 10 
sene sürmüştür. Efendim, süren dâva tevliyeti 
iptal dâvası değil, dâva suiistimal ettiği zehabı 
ile, vakıf paranın istirdadı için açılan dâvadır. 
Vakıf o elindeki nizamname ile bu parayı istir
dat etmek kudretini haiz olmadığı için, doğru
dan doğruya herkes gibi adlî muhakime müra
caatla diyor ki; bu zatın zimmetinde vakfın şu 
kadar parası kalmıştır, bunu tahsil edin, diyor. 
Bu dâva tevliyet dâvası değildir. Evkafın hak
sız olarak parası kalan adamdan açtığı dâvadan 
ibarettir. Benim sözcünün ifadesinden anladı
ğım budur. Eğer böyle ise bizim bunda istical 
etmememiz lâzımdır. Arkadaşlarımız tensip 
buyururlarsa, ihtisas komisyonu olan Adalet Ko
misyonuna bu işi tevdi edelim. Orada bir kere 
tetkik edilsin, bu suretle hakka vâsıl olalım. 
Aleyhinde konuşmak için; değil, bunun için söz 
almış bulunuyorum. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Affedersiniz, 
huzurunuzu ihlâl ettim. Mesele gayet basit. Ar-
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kadaşım bir iki noktayı yanlış anlamışlar. Da-
nıştaya müracaat etmiş, Danıştay da bunu salâ
hiyet harici addetmiştir. Bu dâva ise büsbütün 
başkadır. Mardin mahkemesinde lehinde tecelli 
etmiş ve dâva Evkafın aleyhinde reddedilmiş
tir. Onun için Danıştaya açılan dâva ile Mardin 
dâvasının birbirine karıştırmamak lâzımdır. îs
tirham ediyorum takririm bir defa okunsun. 
Adam 90 yaşındadır. Ben 84 yaşında zannedi
yordum. Bu adamın iki ayağı çukurdadır, bu
na yapılacak atıfet, nihayet yapılmış olan usul
süz büyük hatanın tamirinden ibarettir. îstir
ham ederim uzatmıyahm, 

EKREM ORAN (îzmir) — Takririmi veri
yorum. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Arzettiğim sebeple işin Adalet Komisyonu

na tevdiini rica ederim. 
îzmir Milletvekili 

Ekrem Oran 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeple Evkaf idaresin

ce elinden alman tevliyetin Yusuf Mungan'a 
iadesinin Büyük Meclisin refet ve atıfetine ar
zını dilerim. 

Mardin 
Dr. Aziz Uras 

BAŞKAN — Önergelerden birisi işin Ada
let Komisyonuna verilmesini teklif ediyor, ikin
cisi de tevliyeti verelim, diyor. Reye koymak 
üzere önergeleri tekrar okutuyorum. 

(Ekrem Oran'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN —- îşin Adalet Komisyonuna tev

diini kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Anla
şılmadı. 

îşin Adalet Komisyonuna havalesini kabul 
buyuranlar lütfen ayağa kalksınlar.. Kabul et
miyenler ayağa kalksınlar... Adalet Komisyonu
na tevdiine karar verildi. 

Gelir Vergisi tasarısından bâzı maddeler ko
misyona gitmişti. Henüz gelmedi. 

2. — Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/173) [1] 

[1] 146 ya ek sayılı basmayanı tutanağın so-
nundackr. 
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BAŞKAN — Yabı^Kurujm Vergisine ait ta- | 

sarının 7, S ve 12 nci maddeleri de komisyona I 
gönderilmişti. Onlar gelmiştiri müsaadenizle ev- I 
velâ 7 nei maddeyi okutuyorum. 

YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı ku
rumlar, vergiden, muaftır. j 

1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi; 
2. Devlet Demiryolları; 
3. Devlet Havayolları; 
4. Askerî fabrikalar; 
5. Darphane ve Damga Matbaası; 
6. Millî Piyango İdaresi; 
7. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine mün

hasır olmak üzere tekel işletmeleri; 
8. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 

ilim ve fen ve güzel sanatlar!, tarım ve hay
vancılığı öğretmek yaymak, ıslah ve teşvik 

v etmek maksadiyle işletilen müesseseler (Okul
lar, okul atelyeleri, konserva1 tu varlar, umumi 
kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, nu
mune fidanlıkları, tohum ve hayvan ıslah ve 
üretme istasyonları, yarış yerleri ve emsali mü- I 
essescler); 

9. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
umumi insan ve hayvan ısağlığmı koruma 
ve tedavi maksadiyle işletilen imüesseseler (Has
tane, nekahethane, klinik, dispanser, prevan
toryum, sanatoryum, çocuk bj&kım evleri, hay
van hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakını 
evleri, veteriner bakteriyoloji ive soroloji, d İsta- I 
faljin gibi müesseseler); 

«10. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
içtimai maksatlarla işletilen müesseseler (şefkat, 
rehin ve yardım sandıkları, fjukara aşhaneleri, 
ceaa ve ıslah evleri atelyeleri, jdarülâeeze atelye-
leri, içtimai sigorta kurumlar^ öğrenci yurtları 
veipaasiyonla»irgibi); 

11. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin müsa
adesinle 4£iian mahallî, Millî veya Milletlerarası 
mahij^tteki ifej^ikr, panayırla^; 

12. 8, 9, 10 ve 11' nci fıkralarda yazılı mü
esseselerden demeklere veya (tesislere ve vakıf
lara ve «emsallere, halkevleri ve halkodalarma 
veya yabanoı Devletlere ve yafcjancı dernek ve te
sislere ait olup mezkûr fıkralarda sayılı maksatlar 
ve gayelerle işletildikleri ilgili Bakanlıklarca ka
bul ve tasdik-edilenler; 

13. Beden Terbiyesi teşkiUtma dâhil der- I 
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I- neklere veya kamu idare ve j»üe*seselerine ait 

idman ve spor müesseseleri; 
14. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san

dıkları; 
15. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 

resim veya harç alan kamu müesseseleri; 
16. İl özel idareleri veya belediyeler veya 

köyler veya bunların teşkil ettikleri birlikler 
veya bunlara bağlı müesseseler tarafından iş
letilen: Su, elektrik, havagazı işletmeleri bele
diye sınırları içindeki yoleu nakil işletmeleri, 
mezbahalar (Kesdm, nakil ve muhafaza işlerine 
münhasır olmak şartiyle); 

17. Esas mukavelenamelerine müsteniden 
sermaye "üzerinden kazanç dağıtmamak, idare 
meclisi reisi ve azalarına kazanç üzerinden his
se vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara dağıt
mamak ve münhasıran ortaklarına iş •görmek 
şartiyle kooperatif şirketler; 

18. Hususi kanunlara veya Devletle akdo-
lunan mukavelelerle Kurumlar Vergisltfden ve
ya her türlü vergi ve resimden mmf tutulan 
kurumlar; 

1 -6 numaralarda yazılı kurumlar kuruluşla
rındaki maksadın dışında kalan işleri dolayısiy-
le vergiye tâbi olur. 

Bu maddede yazılı muaflıkların menkul ser
maye iradı üzerinden tevkif yoliyle alınan ver
giye şümulü yoktur. 

Dr. MAKBULE DIBLAN (Serhan) — Sa
yın arkadaşlarım 7 nei maddenin 9 ncu fıkra
sında hususi sanatoryum verem tedavi hanele
rinin de ithalini rica ediyorum. Yüksek malûm
larıdır ki birkaç gün evvel Meclisi âliniz bir ve
rem Mücadele Kanunu çıkarmıştır. Devlet ve 

| dernek eliyle kâfi miktar verem mücadelesi için 
gerekli sanatoryum ve verem tecteribaaesi ya
pılmasına imkân yoktur. îşin akameti göz önü
ne getirilince görülür ki Türkiye *de yataklı te-
dâfvi ve veremlilere kâfi patağı 'temin etmâk 
daha birçok seneler için maalesef gayrimüm-
kündür. 

Bu bakımdan verem mücadelesinde' haki
katen önemli yer alması gereken httsraai teşeb
büs hastanelerinin verem hasta&demin, ve
rem sanatoryum ve tedavi evlerinin vergiden 
muaf olmasının verem mücadelesi bakımından 
iki ehemmiyeti vardır : Birincisi; bunlar ve
rem mücadelesinde memlekete hizmet etmekte-

I dirler, veremliyi tecrit etıatkt«HrleT} venamü-
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nin başkalarını enfekte etmesini ortadan kal
dırmaktadırlar. 

İkincisi; verem sanatoryumlarına koyaca
ğımız bu Gelir Vergisi veremlinin kendisine in
tikal edecektir. Onun zaten maddi durumunu 
sarsmak suretiyle tedavi hususundaki müşkü
lâtını artıracaktır. 

Maliye Bakanından rica ediyorum, malî por
tesinin mühim olmadığını zannediyorum. Eğer 
Gelir Vergisinin bir prensipi olduğunu ifade 
edecek olurlarsa kendilerine verem mücadele
sinin de bir prensipi olduğunu ve ona da ria
yet edilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Ben, 
bu muaflıklar meyamnda çok sevdiğimiz ordu
nun bir iki müessesesi için ricada bulunacağım. 
Bunun için de bir önerge veriyorum. Ordu ev
leriyle, askerî kantinler. Müsaadenizle bunları 
da 19 ncu maddeye dâhil edelim. 

YUNUS MUAMMER ALALKANT (Mani
sa) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Doktor 
Makbule Dıblan arkadaşımız güzel bir teklifte 
bulundular. Fakat isteklerini yalnız bir nokta
ya hasrettiler. Hususi verem hastaneleri açıl
dıktan sonra onların Kurum Vergisinden muaf 
tutulması. Halbuki mesele yalnız bir hastane 
muaflığı, yalnız bir nevi hastaneye ait bir. me
sele olmaktan uzaktır. Bundan evvel birkaç 
defa burada arzettiğim ve arzetmeye başladık
tan sonra muhtelif sebeplerle geriye bıraktığım 
ecnebi mekteplerin, ecnebi hastanelerin reali
tede, tatbikatta Türk hastanelerine ve Türk 
mekteplerine nazaran Kurum Vergisinden mu
af oldukları bu maddede mezkûrdur, bu hü
küm bu maddede münderiçtir. Son komisyon
da, bugün tevzi edilmiş olan bu değişiklikte, 
bu hususta bâzı tadilât yapmış bulunuyor. Mâ
na kelimelerin arkasına biraz daha gizlenmiş 
bulunuyor. Bundan evvelki metinde de aynı 
hüküm vardı. Fakat daha açıkça ve biraz mâna 
üzerinde durmak ve mânanın arkasında tatbi
kattaki hakikati bulmak gerekiyor. 

Bu hükümde başlıca iki mahzur vardır. Bi
rinci mahzur, tatbikatta ecnebi mekteplerin ve 
ecnebi hastanelerin Türk mektepleri ve Türk 
hastanelerine nazaran daha ağır vergi ile mü
kellef olmasıdır; bu bir. İkincisi; vergi husu
sunda B. M. Meclisi katî hükümler vermek, ka-
tî çizgilerle mükellefiyetleri ve mükellefiyet 
unsurlarını tesbit etmek hak ve vazifesinde iken 

1949 O : 1 
bu irade, Bakanlar Kuruluna bırakılmış bulun
maktadır. Bu, birçok siyasi mahzurları da tev
lit edebilir. 

Şimdi, evvelâ birinci unsuru tetkik edelim. 
7 nci madenin 8 nci fıkrası; kamu idare ve 
müesseseler tarafından ilim, fen ve güzel sanat
lar, tarım ve hayvancılık., llâhiri dedikten 
sonra, parantez içinde, okul, okul atelyeleri, 
konservatuvarlar Kurum Vergisinden muaf ola
rak gösterilmektedir. Bunun altındaki 9 ncu 
fıkrada; hastane, nekahethane. gibi sağlık mü
esseseleri Kurum Vergisinden muaf olarak gös
terilmektedir. Bunlar, âmme müesseseleri tara
fından idare. edilen öğretim müesseseleri ve 
sağlık müesseseleridir ki, bunlar hakkında hiç
bir şey diyeceğimiz yoktur. 

Şimdi 12 nci fıkraya gelelim : 
12 nci fıkra diyor ki; 8, 9, 10 ve 11 nci fıkraı-

larda gösterilen yani yukarda demin arzettiğim 
müecsseselerden okullar, hastaneler, dispanser
ler, yabancı Devlet veya dernek tarafından te
sis edilmişlerse ve bunlar ilgili Bakanlıklar ta
rafından yukardaki cemiyet için faydalı olmak 
gayelerine hizmet ettikleri kabul edilirse Ku
rum Vergisinden muaf oluyorlar. 

Şimdi memleketimizdeki tatbikat ve realite 
şudur : 

Türk hususi hastaneleri; Türk şirketleri ta
rafından yapılmıştır. Hususi mektepler şirket
ler tarafından yapılmıştır. Ve bu sıfatla Kurum 
Vergisine tabidirler. 

Memleketimizdeki ecnebi hastaneler de ec
nebi cemiyetlerine ait hastanlerdir ve keza mem
leketimizdeki ecnebi mektepler ecnebi cemiyet
lere ait olan mekteplerdir. Bu hükmün vaz'mda 
netice, realite şu olacaktır ki, ecnebi mektepler 
ecnebi cemiyetlere ait olduğu için ve ecnebi 
hastaneler de ecnebi cemiyetlerine ait olduğu 
için Kurum Vergisinden muaf olacaktır ve bu 
hususi müesseseler Türkler tarafından meydana 
getirildiği zaman, bir şirket tarafından meyda
na getirilmiş olduğu için Kurumlar Vergisine 
tâbi olacaktır. İşte burada, vergi bahsinde, ha
kikatte, realitede Türkler, Türk kurumlarının, 
ecnebi kurumlarına nazaran daha aşağı bir va
ziyeti vardır. 

Gerçi maddede 12 nci bentte Bakanlar Ku
ruluna bir hakkı takdir verilmiş gibi gösteril
miş ise de hakikatte Bakanlar Kurulunda bir 
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hakkı takdir yoktur. Ona bu hakkı takdir ve
rilse dahi, demin de arzettiğim gibi vergi hak
kında hüküm vermek Büyiİk Millet Meclisinin 
hem hakkı, hem de vazifesidir. Bu hak ve va
zife feragat kabul etmez, i 

Saniyen burada arzetiğir|ı gibi'Bakanlar Ku
ruluna hakkı takdir dahi verilmiş değildir. Çün
kü metinde ne yazıyor ? Bu cemiyetlere ait olup 
mezkûr fıkralarda sayılı maksatlar ve gayeler
le işletildikleri ilgili bakanlıklarca kabul ve tas
dik edilenler, diyor. 

Halbuki yukardaki 8, 9, 10 ncu fıkralara bak
tığımız zaman, okullar kısmında; ilim, fen, tarım 
ve hayvancılık öğretmek için her ecnebi mekteb, 
ilim, fen, güzel sanatları öğretmek için kurul
duğuna göre her ecnebi cemiyete ait mektep ge
lecektir, Bakanlar Kuruluna kendisi Kurumlar 
Vergisinden muaf tutun diyecektir. Bakanlar 
Kurulu da senin maksadın hayır, öğretmek de
ğildir diyemiyecektir. Sağlık müesseselerine ait 
kısma gelince : Burada da her ecnebi sağlık mü
essesesi bu genel tedavi maksadiyle müesseseyi 
kurdum diyecektir. Bakanlar Kuruluna bu şekil
de müracaat edecektir. Bakanlar Kurulu da mu
afiyet hakkında karar verecektir. Demek ki, had
dizatında Bakanlar Kuruluna bırakılmış gibi 
gösterilen bu takdir hakkının arkasında bundan 
evvelki yazılmış olan metinde olduğu gibi mües
seselerin Kurumlar Vergisinden mutlak surette 
istifade edeceklerine dair inana metinin içerisin 
de mündemiçtir. Ve bu aynı zamanda birçok si
yasi komplikasyonlar yaratabilir. Yani Hükü
metin kaşrısma bir sağlık müessesesi gelecektir, 
bilfarz Fransız Hastanesi gelecektir, muafiyet 
alacaktır, arkasından İtalyan Hastanesi gelecek 
ve bu suretle Hükümet için de türlü türlü meş
guliyetlere sebebiyet verilmiş olacaktır. Hükü
mete verilen bu gibi vazifelerin bâzı emsali de 
Komisyonca kabul edilmemiştir. Mühim bir nok
ta olarak Komisyon bunlar üzerinde durmuştur 
ve bundan tevakki etmeyi jüzumlu görmüştür. 

Şimdi gerek Kurumlar (Vergisinde ve ecnebi 
müesseselere verilmiş olan muafiyet bakımından. 
gerekse vergilerin tarhında Büyük Millet Mecli
sinin haiz olduğu hak ve vazifeleri başka bir ma
kama ferağ edememesi, devredememesi bakımın
dan ve gerekse bu şekilde (jlevir ve ferağın yara
tacağı türlü müşküller bakımından bendeniz bir
kaç arkadaşımla beraber istiyorum ki, bu fark 
ortadan kalksın. Realitde olan bu fark orta 
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dan kalksın. Ya ecnebi kurumlarında oldu
ğu gibi Türk hastane ve mekteplerine Kurum 
Vergisinden - Gelir Vergisinden değil - muafiyet 
verilsin, yok muafiyete gidilmiyecekse mutlak . 
Türk şirketleri tarafından işletilen hastane, sağ
lık yurtları ve mektepler Kurum Vergisine tâbi 
tutulacaksa o zaman ecnebi müesseselerden de 
aynı Kurum Vergisi tarhedilsin. Fakat bizim 
asıl istediğimiz, temennimiz gerek cemiyetin hay
rı için çalışan ecnebi terbiye ve sağlık müessese
lerinin ve gerek Türkler tarafından tesis edilen 
sağlık ve terbiye müesseselerinin velev ki, şir
ket olsun Kurum Vergisinden muaf tutulması
dır. 

Bu hususta hazırladığımız bir takriri Büyük 
Başkanlığa takdim ediyoruz. 

Sayın Sözcünün Komisyonun noktai nazarını 
müdafaa edeceğine göre, bu noktai nazara iştirak 
etmiyeceğini evvelden biliyorum; Fakat Büyük 
Meclisin, efendim komisyon lütfederse, komis
yondan istirham ederiz gibi, artık Millî Hâkimi
yetin ve Meclisin şahsiyeti ile telif kabul etmiyen 
bir noktai nazara yanaşmıyacağından eminim. Sa
yın Münir Birsel fuzulî avukatlık yaptı, benim 
ifadem bitmeden Meclis bu gibi şeylerden mü
nezzehtir, demesini dahi ben yersiz bulurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Sen yaparsın onu. 

YUNüS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Ben avukatlık hiçbir zaman yapmadım ve 
yapmamda. Yalnız avukatlık da şerefli meslek
lerden birisidir. Ben burada ne doktorum, ne de 
avukatım. Ne de bir şirkettenim. Sadece bir mil
letvekiliyim. Millî hakları müdafaa ediyorum. 

BAŞKAN — Bu sözlerin noktai nazarınızla 
ilgisi var mı ? Kürsüde mütalâanızı söylersiniz, 
ondan sonra da şahıslara ait şahsi mütalâa ile 
bahsi uzatmayınız. Esas meseleyi izah ediniz: 
onun için komisyonun müsaadesi olmadıkça Mec
lis kabul edemez gibi sözlere de lüzum yoktur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Sayın Münir Birsel Meclis bu gibi şeylerden 

münezzehtir, diyerek benim sözlerimi kesmiştir'. 
Bunun için cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 
binaenaleyh takririmi takdim ediyorum, kabulü
mü rica ederim. 

Dr. AKİF ARK ANT (Çankırı) — Efendim, 
'endeniz Kurumlar Vergisinin 10 ncu maddesiy
le Gelir Yergisinden muaf tuttuğumuz yurt ve 
pansiyonlara; bâzı vilâyetlerde zeki talebeleri 
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tahsil ettirmek için dernekler kurulmuştur. He
nüz bu dernekler pansiyon ve yurt açmıya mu
vaffak olamamışlardır. Bunlar yurt ve pansiyon 
açmadıklarından dolayı bunlarında vergiye dâhil 
olup olmadığını sayın sözcüden açıklamalarını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Tahsin Coşkan. 
TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Sayın 

arkadaşlarım, bir hafta evvel kabul buyurdu
ğunuz memleketin sıhhatine ait mühim bir kanun 
vardı; Veremle Savaş Kanunu. O mesele hakkın
da da maruzatta bulunmuştum. Sayın arkada
şım, Sayın Doktor Makbule Dıblan bir takrir 
verdiler ve izah ettiler bendeniz bunun üzerine 
birkaç söz daha ilâve edeceğim. 

Arkadaşlarım, veremin neslimizi ne kadar 
derin tahrip ettiğini hepimiz biliriz ve bu mem
lekette yaptığı tahribat, pekçok ve sayısızdır. 
Hükümet bunu anlıyarak nihayet bir kanun ta
sarısı getirdi on senede 20 milyon lira inşaata, 
10 milyon lira da tesisata olmak üzere her yıl 
bütçeye konacak tahsisat esasını kabul ettik, 
işin önemi üzerinde durduk hattâ ozamanki mâ
ruzâtıma karşı partililer dahi bu kanunu bizim 
gibi alkışlarla kabul ettiler; Hükümete teşekkür 
ettiler. Şu halde veremin tahribatı çok elimdir, 
bunu karşılamaya çalışan ve çalışacak olan sa
natoryumlardan da bu vergiyi almamak lâzımdır. 
Ben istisna yaratmaya taraftar değilim ve buna 
çalışmam. Fakat kanunda yapılmış istisnalar 
arasında okadar şeyler vardır ki, bu 7, 8 ve 12 
nci maddelerde görebilririz. Sanatoryumların 
önemi onlarda az değildir. 

Memlekette doktor adedi çoğalmaktadır. Bu 
doktorlar memleketin müsait yerlerine giderler 
Sağlık Bakanlığına kabul ettirecekleri şartlarla 
ve onların murakabesi altında sanatoryum kurar 
ve memleket sıhhati için verem mücadelesinde 
çok faydalı olurlar. Bu sebeple bunların da 
vergiden muaf tutulmasını hassaten rica ediyo
rum . 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın ar

kadaşlar; Muammer Alakant arkadaşımın konuş
masının son sözlerine takaddüm eden kısmıaıa iş
tirak edemiyeceğimi arzetmek mecburiyetinde
yim. Ecnebi Devletlere ait hastahane ve mek
tepler kastı ticaretle memleketimizde tesis edil
miş değillerdir. Cemiyetlerde bir kâr etmek ga
yesini istihdaf etmedikleri için bu cemiyetlerin 
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[ memleketimizde tesis ettikleri mektep ve hasta

lı an elerin dahi bir ticaret müessesesi olarak ka-
| bulüne kanuni imkân yoktur. Binaenaleyh re-
I kabeti ortadan kaldırmak maksadiyle bu mües-
I şoselere verilen muafiyetin kaldırılması, müna-

sebatı beynedvlüvel bakımından terviç edilecek 
bir cihet değildir. Hususi hastanelerimizin 
vergiden istisna edilmeleri temenniye şayandır, 
fakat, bu rekabeti ortadan kaldırmak için öteden-

i beri ecnebi hastahanelerin memleketimizde gör
dükleri muafiyeti kaldırmanın doğru olmıyacağı 
kanaatindeyim. 

1IASENE İLGAZ (gorıını) — Efendim; ben 
de, 7 nci madde hakkında komisyondan iki şey 
öğrenmek istiyorum. Onun için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

8 nci bentte şöyle bir cümle var: «Okullar, 
atelyeler, konservatuarlar ve umumi kütüp
haneler* diye. Bizim okullarımızın içinde bugün 
yaşıyan bir teşkilât daha vardır; okul aile bir
likleri ve bunların kurdukları okul mutfakları. 
Buralarda yüzlerce fakir çoeuk yemek yer. bun
lar da okullarda hayır kurumu işini görür. 
Kanunda hu unutulmuş mudur, yoksa okullar 
deyince bu maddenin içine dâhil midir? Bunun 
lütfen tavzihini rica ediyorum. 

Diğer dileğime gelince: 19 ncu bendin son 
fıkrasında şöyle bir cümle vardır: «Kesim, nakil 
ve muhafaza işlerine münhasır olmak şartiylo» 
Mezbahaların yapmış olduğu vazifeler gayet 
mühimdir. Burada önemini belirtecek veyahut 
tamamlayıcı olacağını tahmin ederek buzhane 
lerin unutulmuş olduğunu görmekteyim. Buz
haneler, bir mezbahanın mezbaha olabilmesi için 
en kuvvetli bir yardımcıdır. Bulunması şarttır. 
Nitekim İstanbul ve Ankara gibi büyük şehir
lerde bir mezbahanın hakiki hizmet görebil
mesi için bunların buzhane ile beraber yaşa
tılması ve yürütülmesi lâzımdır. Bu şehirlerde 
mezbaha ve buzhane bunun için beraberdir. Bu 
itibarla buzhane kelimesinin eklenmesini rica 
diyor ve bunun için de bir önerge veriyorum; 

i kabulünü rica ederim. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, Sa

yın Muammer Alakant arkadaşımız bir takrir 
sunmuştu. Bunda bendenizin de imzası var. 

Bundan maksadımız şu: Türkiye'de mektep
ler ve hastaneler, idare bakımından üç şekilde 

J idare edilir. Birincisi; kamu idareleri ve mües-
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seseler tarafından; ikincisi, (bâzı ecnebi mües- ] 
sese veya Devletler tarafından; üçüncüsü de 
Türkiye'de ikamet eden, yajıi hususi şahıslar 

kamu idare ve mü-
edilen mektep ve 

tarafından idare edilir. Biz 
esseseieri tarafından idare 
hastanelere bir şey demiyoruz. Yalnız ecnebi 
devletler veya onların dernekleri tarafından 
idare edilen mektep ve hastaneler vardır. Bunla
rın maksatları ticaret olabilir veya olmayabilir. 
Bu husus üzerinde durmıyacağım. Ancak Türki-
yo'nin hastanelere ve mekteplere ihtiyacı var
dır. Bundan dolayıdır ki, hususi şahısların da 
bu âmme işine iştirak etmeleri ve buna el atma
larım elbette hepimiz isteriz. 

Ama bugün gözümüzün önünde beliren ecnebi 
mektepleri ve hastaneleri Kurum Vergisinden 
muaf tutulurken, hususi mektep ve hastaneleri 
Kurum Vergisine tâbi tutmak bence yerinde ol
masa gerektir. Ama biz şunu istemiyoruz, husu
si hastaneler ve mektepleri i Kurumlar Vergisin
den muaf tutalım demiyoruz. Onu, Meclisi âli 
tâyin ve tesbit eder. Biz diyoruz ki, hususi has
tanelerle hususi mektepleri; idare edenlerin bu
nu yaşatabilmeleri için diğer rakibinden daha 
fazla bir mükellefiyete tâbi tutmak yersizdir 
diyoruz, bunun için Önergemizi Yüksek Başkan
lığa sunmuş bulunuyoruz. Bunun leh ve aley
hinde konuşulacak bir şey yok gibi geliyor ben
denize. Bilmiyorum, Geçici i Komisyon bu husus
ta ne buyuracaklar? 

Eğer biz Türk sınırları dâhilinde mektep 
noksanlıklarının hususi şahıslar' tarafından ik
malini istersek, hususi şahıslar tarafından has
tanelerin çoğaltılmasını isliyorsak, o zaman ec
nebi müesseselere bu hakkı tanımamak lâzımdır 
ve zaruridir. Bunları Kurumlar Vergisinden 
çıkarmak istemiyoruz, isteksek o zaman doktor
lar belki çalışmıyacak, hastanelerde çalışacak-
lardır, bu suretle belki vejrgiden kaçmak yolu
nu tutacaklardır. Ben Türk doktorlarını bun
dan tenzih ederim, fakat jbu kapıum açık kal
ması tehlikeli olur. Bunun için ecnebi devlet
ler tarafından idare edileli mektep ve hastane
lerin veya ecnebi dernekler tarafından idare 
edilen mektep ve hastanelerin Kurumlar Ver
gisinden. muaf tutulmasına biz taraftar değiliz. 
önergemizin meali bu merjkezdedir. Komisyonun 
yeniden kaleme alması i(jin, bu kısmın komis
yona geri gönderilmesini j Yüksek Meclisten ri
ca edivorum. 
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BAŞKAN — Dr. Ahmet Hâmit Selgil. 
Dr. AHMET HÂMÎT SELÖÎL (Ankara) — 

Efendim; Gelir Vergisi konuşulurken bilhassa 
hususi hastanelerin Gelir Vergisinden muaf tu
tulmasını rica etmiştik. Fakat Meclisin ekseri
yeti bunu kabul etmedi. Elbette ki Meclisin 
ekseriyeti haklıdır. Gelir Vergisi konuşulduğu 
için Gelir Vergisini esasen düşünerek bunu ka
bul etmemiştir. 

Yalnız arkadaşlar, onu kabul etmediğimiz 
halde bunu kabul ettiğimiz takdirde ortada bir 
tezat oluyor. Bugün kamu menfaatine çalışan 
bir takım ecnebi cemiyetlerin idaresindeki ec
nebi hastaneler bu Kurum Vergisinden istifade 
edeceklerdir ve bizim hastanelerimizle tamamiy-
le rekabet vaziyetine gireceklerdir. (Bravo ses
leri). 

Ben Muammer Alakant'ın bu fikrine iştirak 
ediyorum. Sayın Adato dediler ki, bunlar ti
cari müesseseler değiller. 

Evet arkadaşlar, bunlar ticari müesseseler 
değildir, bunlar propaganda müesseseleridir, 
bunlar fikir müesseseleridir ve memlekette; fikir 
yayacaklar ve propaganda yapacaklardır, bizim 
hastanelerimiz bunlara rekabet edemiyecekler-
dir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Çok 
güzel, bunu duymak lâzım, kalben duymak lâ
zımdır. 

Dr. AHMET HÂMİT SELGİL (Devamla) — 
Yalnız Muammer Alakanttan bir yerde ayrılı
yorum : 

Buradaki Komisyon arkadaşlarımız cihette
ki komisyonun fikirlerini müdafaa edeceklerdir. 
Onlar Komisyonun fikirlerine tercüman olarak 
buraya çıkıyorlar. Komisyonun fikrinin aksi 
bir fikri burada müdafaa edemezler. Onları ben 
haklı görürüm. Yalnız Komisyon da bizim hak
lı fikirlerimizi takdir eder, bu tasarıyı geri 
alır. Tekrar Komisyonda bizim fikrimizi ka
bul ederler, bizim de ricamız bundan ibaretir. 

Şimdi hususi hastaneler işi artık gitmiştir. 
Ortada hususi sanatoryumlar işi var, bir de Ku
rumların tesis ettiği sanatoryumlar işi vardır. îki 
üç kişi bir sanatoryum yapıyor, bu sanatoryum
lar veremliler içindir. Bu memlekette veremli
ler hastane kapılarında sıra bekliyorlar. Bu ka
dar çok veremlinin sıra beklediği bir zamanda 
hususi sanatoryumları teşvik için yardım ede-
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mez miyiz. Hususi bir sanatoryum da bir kamu 
müessesesi değil midir? Bunlar da memlekete 
hizmet etmek için kurulmuş kamu müessesesi 
değil midir? Onun için istirham ediyorum, bu 
hususta bir önerge verdik, bilhassa sanatoryum
ların da muafiyete ithal edilmesini arkadaşla
rımdan rica ediyorum; 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sayın arkadaşlar, hakikaten vergiden istisna iyi 
bir şey değildir, ama her devlette ve her zaman 
bâzı zaruri haller oluyor. Binaenaleyh bendenim 
de bu istisna hakkında bir iki şey söyliyeceğim. 

Memleketimiz dünyanın en geniş memleket
lerinden birisidir, kilometre murabbama 20 ki
şi düşmektedir, tabiîdir ki, çok miktarda hasta
neye ihtiyacımız vardır. Biz bir taraftan hasta
ne yapalım derken ve buna bütçemizde fazla pa
ra tahsis etmek suretiyle imkân vermezken, ve
remliler için yeni bir kanun çıkarıp tahsisat ve
rirken, halkımızın kendi paralariyle, teşebbüsle
riyle bunlara yardım etmelerini çok görmemeli 
yiz. Bütçeden vereceğimiz parayı kesmiş oluruz, 
binaenaleyh mektep olsun, hastane olsun, sana
toryum olsun, bunları vergiden muaf tutarsak 
Devlet Bütçesinden para kazanmış olacağız. Ne 
zaman bu ihtiyacımızı tatmin edecek duruma 
gelirsek o zaman bizden sonrakiler yeni bir ka
nun çıkarabilir, bu bir ihtiyaçtır. Her hususta 
geri olduğumuz iki husus için hastane ve mektep 
için bu muafiyeti kabul etmeliyiz. 

Ordu ve halkevlerine gelince; bütün dünya 
ordu ihtiyaçlarını muaf tutmuştur. Sayın Mec
lisin bunu da kabul edeceğine ümidim vardır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Evvelâ kısaca arzı cevap 
edilecek hususları arzedeyim. 

Sayın Akif Arkant arkadaşıma arzedeyim : 
Derneklerin bu gibi müesseseler kurması halinde 
muaf kılınması 12 nci fıkrada sarih olarak ya
zılmıştır. 12 nci fıkraya göre dernekler için 8. 
9, 10, 11 nci fıkralarda yazılı işler hakkında ver
gi muafiyeti mevcuttur. 

Kendilerini tatmin eder ümidederim. 
Sayın İlgaz'a arzediyorum. Bu aile birlikle 

rinin açacakları mektep aşhaneleri yine 12 nci 
fıkranın 10 ncu fıkrasında, «şefkat, eğitim ve 
yardım sandıkları....» fıkrasına göre, aile birlik
leri tarafından açılacak fıkara için aşevleri ola
rak vergiden muaf olacaktır, 
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j Buzhanelere gelince; mezbahalardaki buzha

nelerden bahis buyurdular, fıkrada işaret 
olunduğu veçhile, eğer muhafaza hususunu mü
talâa buyuruyorlarsa, vergiden muaftır. Eğer 
et muhafazası için vücuda getirilmişse gayet ta
biî olarak muaftır. Fakat buz satıyorsa, bir 
ticaret yapıyor, demektir ki, o zaman bu işi için 
muaf olmaz. 

Buna işaret etmek isterim, bu tamamen buz 
satmaj^a münhasırdır. Yalnız mezbahalarda et 
muhafazası için yapılan buzhaneler vergiden 
muaftır. 

IIASLNE İLGAZ (Çorum) — Müsaadenizle 
r birşey soracağım : İstanbul'daki buzhaneler öyle 

.şekilde yapılmıştır ki; buzhane çalışırken bir ta
raftan etler muhafaza edilir, diğer taraftan da 
muhafaza için yapmış olduğu buzu ayrıca satar
lar. Bu iki şekli ayırdetmek çok güç olacaktır. 
Bu iş biraz da âmme işidir, çok kalabalık şehir
lerde buzlar az bir kârla satılmaktadır. Bunu 
da affetsek çok iyi olur kanaatindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (İzmir) — Bu muaflık işi sizlerin 
takdirinize bağlıdır. Madem ki bir satışı vardır 
ve bundan az da olsa bir kâr mevcuttur ohalde 
vergiye tâbi olması lâzımgelir. Eğer kâr etmi
yorsa bundan zaten almmıyacaktır. Bu biraz da 
tatbikat işidir. Zaten bu gibi işler memzucen 
görülmektedir. Müsaade buyurursanız umumi 
kaide hükmü içerisinde bu maddenin tatbiki lâ
zım geleceğini söylemekle iktifa edeyim. 

Sonra Orduevleri ve askerî kantinler : Biz 
bunları bir menfaat temini ve ticaret kastiyle vü
cuda getirilmiş birer müessese olarak addetmi
yoruz. Esasen onlar benim şahsi kanaatimce de 
öyledir, ordu birliklerinin sosyal, ordu mensup
larına ait ihtiyaçları temin için vücuda getiril
miş müesseselerdir. Mamafih tensip buyurursanız 
tasrih buyrulmasmda hiçbir mâni yoktur. 

Şimdi müsaade ederseniz verem sanatoryum
ları ve hastaneler işine geçeyim. Sayın Selgil, ge
rek Tahsin Coşkan ve gerekse Makbule Dıblan ar
kadaşlarımın şahsi mütalâalarına geliyorum. Ve
rem sanatoryumu konusu; en hassas olduğum, 
en zaif tarafıma dokunan bir mevzudur. Bu 
verem sanatoryumuna yardım edilmesi ve hattâ 
onlara Devlet tarafından yardım (sübvasyon) ya
pılması için rey vermek lâzımgelirse beni, en 

I evvel rey vereceklerden biri saymalarını rica 
I ederim. 
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Bunu söyledikten sonra Komisyonun bunu 

huzurunuza sevkederken aldığı) kararın esbabı 
mucibesini de arzetmiş olaeağım.; Komisyon, ge
rek hastane gerekse mektepler için şöyle mü
talâa ediyor : Bunlar, ya Devlet tarafından 
açılır veya dernek tarafından açılır veya hakiki 
şahıs tarafmdan açılır veya bir sermaye şirketi 
tarafından açılır. 

Devlet tarafından açıldığı takdirde vergi 
muafiyetine dâhildir. Dernek tarafından açıl
dığı takdirde bu maksatla işletildiği ilgili ba
kanlık tarafından, tasdik edilirse yine mu
aftır. Bu iki kısmın muafiyetinde Türk ol-

^ makla, ecnebi olmak arasında bir fark yaratıl
mıyor. Demek ki, bir dernek veya cemaat tara
fından. vücuda getirilen hastane, okul muaftır, 
fakat bunların bu muafiyeti için tek şart, Dev
letin bunların bu maksatla kurulmuş ve işletil
mekte bulunmuş olduğunu teyit etmesidir. 

Bunların dışında iki şey kalıyor. Birisi şahsi 
* hakikiler, diğeri sermaye şirketleridir. 

Şahsi hakikiler hakkında Büyük Meclis bi
rinci müzakeresinde kararını almıştır. Şimdi 
şahsi hükmiler tarafından vücuda getirilen hasta
ne ve mektepler ayrı bir mevzu olarak huzurunu
za gelmektedir. Sanatoryumlarla hastaneleri ay
nı vaziyette mütalâa etmek bâzı arkadaşlarca 
mümkün görülmektedir. Bâzı arkadaşların 
mütalâaları ve münhasıran sanatoryum
ların muaflığına taallûk etmektedir. Bu, 
tefrik edildiği zaman hususi şahsın aç
tığı hastane ile, sermaye şirketinin aç
tığı hastane arasında bir fark yoktur. Yüksek 
heyet nazarı dikkate alırsa Komisyonunuz ay
rıca mütalâa edecektir. 

Hastane denince, hususi şahıslar tarafmdan 
vücuda getirilmiş hastaneler için noktai naza
rımı arzederken izaha çalıştım. Bir doktorun bir 
klinikte icrayı tababet etmesiyle hususi şe
kilde icrayı tababet etmesi arasındaki farkı te
barüz ettirmeye lüzum görmüyprum. Eğer arka
daşlarım bir şahsın açtığı hastane ile bir ser
maye şirketinin açtığı hastane : arasında fark 
görmüyorlarsa bunu Komisyonumuz yeniden 
tetkika amadedir. Bu takdirde, bu konuda hük
mi ve hakiki şahısları bir tutnınk icabedecektir. 

Arzettiğim gibi komisyon verem hastane
leri mevzuunu hususi bir alâka ile yeniden tet
kik etmekle memnun olacaktır. Şahsan bunu 
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memnuniyetle arzederim. Arkadaşlarımın her-
biri de benden ayrı değildir. 

Şimdi, ecnebi okulları ve hastaneleri hak
kında söylenen bâzı sözler üzerinde hem mem
leketi ve hem de efkârı umumiyeyi tenvir etmek 
maksadiyle arzedeyim : Bu kanunda memlekette 
ecnebi mektepleri ve ecnebi hastaneleri açılması 
mevzuu yoktur. Bunların nasıl açılması ica-
beder bu kanunun mevzuu değildir. Onun için bu 
kısmın üzerinde duracağım. Fakat muhakkak 
olan şudur: Memlekette ecnebi hastaneler ve 
ecnebi mektepler vardır. Bunların açılması, 
devam ve bekaları muayyen milletlerarası mua
hedelere dayanır. Bunu bir tarafa bırakalım; 
milletlerarası kaidelerden biri de; Devlet teba
asının mâruz bulunduğu ve tahammül ettiği mü
kellefiyetlere ecnebilerin tâbi bulunması, ol
duğu gibi devletin kendi tebaası için tanıdığı 
muaflığın da ayni şekilde ecnebi devlet tebaa-' 
smdan veya hükmi şahıslardan esirgenmemesi-
dir. Madem ki, Türk derneklerinin ve Türk 
kanunlarına göre kurulan derneklerin ve Türk 
camiasının açmış olduğu mektepleri muaf tutu
yoruz. Tıpkı Türk Eğitim derneği gibi, tıpkı 
Kızılaym Hemşire Okulu gibi, tıpkı Hava Ku
rulunun Okulu için olduğu gibi, tıpkı verem 
mücadele cemiyetlerinin dispanserleri ve sana
toryumları gibi, tıpkı Çocuk Esirgeme Kuru
munun açtığı müesseseler gibi bu mahiyette ya
bancılar tarafından vücuda getirilen müessese
ler de aynı şekilde muaf tutulur. Aynı ma
hiyet ve aynı hüviyet taşıyan şahıs olarak, ser
maye teşekkülü olarak ecnebileri ayni muafi
yete mazhar kılmanın zaruri olduğuna kaniiz. 
Ve bu sebepledir ki, vergi bakımından onları da 
aynı şekilde mütalâa ediyoruz. 

Demekki arkadaşlar, Türk tebaası, ile ecnebi 
tebaası arasında bu noktadan fark koymadık. 
Ecnebi şahıs ve sermaye şirketleri burada 
okul * ve hastane açtığı zaman tıpkı 
bizdeki gibi vergiye tâbi olacaklardır. 
Türk cemiyetinin açtığı müesseseler ve 
okullar müstesna olduğu gibi ecnebi 
devletler ve derneklerin açtığı okul ve hasta
neler onlar da aynı şartlar dâhilinde müstesna 
tutulacaktır. Vergi bakımından fark mevcut de
ğildir. Şimdi aziz arkadaşlarım, bu konuda 
Türk ve ecnebi arasında bir fark olmadığına 
göre, farkın, kalkması gibi bir husus da mev-
zuubahis olamaz. 
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Burada şunu derhal arzedeyim ki; dernek

ler için, Türk dernekleri için dahi ilgili bakan
lık açılacak bu gibi müesseseleri de kanunun 
kabul edeceği şart ve maksatlar dairesinde açıl
mış ve işlemekte bulunmuş olduğunu tasdik 
edecektir. Bu hüküm münhasıran kanunun tâyin 
ettiği şartları haiz olup olmadığı noktasına mün
hasırdır. Yoksa Meclisin haiz olduğu bir ver
giyi kaldırmak mevzuubahis değildir. Bilmem 
r>0 yaşında olan bir adam şu vergiyi verecek 
derseniz bunun 50 yaşında olup olmadığına 
Maliye memuru bakacaktır. Mevcut metnin ar
kasında da hiçbir gizli mâna ve maksat yoktur. 
Buna münhasır devletin murakabesini koy
maktan başka bir maksat atfedilemez. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; sözlerimi bitiri
yorum. Bu hususta arkadaşlarımın soracakları 
sualler için emirlerine amadeyim. 

Yalnız bir noktayı daha izah etmek isterim; 
kendisini şahsan eskiden beri tanıdığım ve sev
diğim bir arkadaşım, bu kanunun konuşulması 
sırasında, iki defa, hakkımda, kendisinin arka
daşlığından beklemediğim bir şekilde konuştu. 
Ben kendisine şahsan rica ettim; kürsüden mü
dahale etmedim, dışarda rica ettim, bu şekil
de konuşmasının arkadaşlık münasebeti eriyle 
kabili telif olmadığını, Meclis konuşmaları 
icaplarına göre de doğru olaraıyacağmı anlat
tım. Kendileri lütfen kabul buyurdular. Fakat 
bugün çıktılar, evvelce yaptıklarından çok ile
ri giderek beyanda bulundular. 

Bir kere, kendileri takdir etmezler mi ki, 
ben Komisyon namına konuşan bir insanım, Ko
misyonun vardığı neticeleri burada anlatıyo
rum. Bu sıfatla huzurunuza geliyorum. Başka 
ne yapabilirim. Elbette ki Komisyonun nok-
tai nazarı hilâfına söylenen şeyleri dinledikten 
sonra Komisyonun noktai nazarını, esbabı mu-
cibesini söylemekle mükellefim ve ben onu 
yapıyorum. 

Büyük Meclise Komisyon şöyle imiş, böyle 
imiş gibi sözler ne kelimelerdir, arkadaşlar? 
Hakikaten yine tekrar ediyorum ve yine Ala-
kant 'm maksadının böyle bir şey olabileceğini 
tahmin etmiyorum ve onun zekâsından ve ah
lâkından böyle bir şey beklemiyorum, Meclis 
hiçbir Komisyonun hükmü altında kalır mı, 
Meclis Komisyondan istirhamda bulunur mu? 
Meclis bundan münezeh değil mi? 

Sonra ben fuzuli avukatlık ediyormuşum. 
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I Ben binada Komisyonun sözcülüğünü yapıyo

rum, evet mesleğim avukatlıktır, avukatlık şe
refli bir meslektir ben bu şerefi uzun yıllar ta
şımakla müftehirim. Fakat ben burada avukat
lık değil Komisyonun sözcülüğünü yapmakta-

r yım. Onun için müsaade ederseniz ben hiçbir 
zaman fuzuli avukatlık yapmadım, bunu yapar
sa kendileri yaparlar, bana böyle isnatlarda 
bulunuyorlar, aynen kendilerine iade ederim ve 
bunda ısrar ederim. 

Bâzı şeyleri kalbinde hissetmek lâzımgelece-
ği yolundaki sözler bahsinde bir şey söyliye-
cek değilim. Şunu bir kaç vesiyle ile söyledim. 
Hiçbir arkadaşın kendisini diğer arkadaşlardan 
memleket vergisi ve vatan ve memleket dâva
larını görmekte diğer arkadaşlarından ileri gör
memesi lâzımdır. Biz birbirimizi bu şekilde 
görürsek iş yapamayız. Muammer Alakant ne
ticede Türk şirketleri ile ecnebi şirketleri muaf 
olsun dedi ama, buraya kadar cLa bu netice ile 
alâkası dahi olmıyan birçok şeyler söylediler. 
Kendisine muhabbetim vardır; bunun namına 
rica ediyorum, böyle konuşmalar bizi vazife yap-
mıya sevketmez. 

VEHBÎ SARLDAL (Niğde) — Bir sual sora
cağım. 

Efendim, komisyon tarafından yeniden ka
leme alınan 7 nci maddeye ait kısmen, çizginin 
bu tarafında kalan ve alt kısma isabet eden 
bir yerinde «Yabancı Devletlere ve yabancı 
dernek ve tesislere ait olurjh> fıkrasından evvel 
bir muterize içinde «Mütekabil menfaat esası 
gözetilmek şartiyle» kaydının konmasında fay
da vardır. Ne buyururlar? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Derhal şunu arzedeyim ki ; 
milletlerarası münasebetlerde esas olarak Türk 
tebeasma ve Türk Devletine kabul ettiğimiz, 
vergi bakımından, muafiyet ve mazhariyetler
den hiçbir Devlet tebeasmı müstesna kılmak 
istemedik. Siz de pekâlâ bilirsiniz ki, milletler
arası münasebetlerde bu gibi muafiyet ve mü
kellefiyetlerde müsavat esası hemen hemen her 
medeni memlekette caridir. Mütekabiliyet ol
masa dahi bu umumi kaideyi kabul etmemiz
den hiçbir zarar vücuda gelmez. Bizim, âlice
nap bir esas koymamız daha yerinde olur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Şu üç an
layışta mutabakat hâsıl olursa Komisyon namına 

J lütfen ifade edilmesini rica edeceğim. 
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Bu maddenin değişen metnine nazaran muay

yen miktardan fazla işçisi bulunduran fabrikala
rın İş ve Hıfzıssıhha Kanunlarına göre tesisine 
mecbur oldukları hastanelerin \ tabiatiyle muaf 
bulunduğunu anlıyor ve bunların masraflarının 
masarifi umumiye meyanmş, alınmasını dla 
bu anlayışımın bir delili sayıyorum. Birin
cisi bu. Bunlar hariçten de bâzı vaziyetler 
dolay isiyle, meselâ ortada başka hastane veya 
aletler bulunmamak ve saire gibi sebeplerle, ha
riçten de hasta kabul ederlerse, bundan mütevel
lit kârları ayrı bir hesapta tutulur. Böyle de
ğil mi ? 

İkincisi; aşağıda « 12, 8, 9, 10 ve 11 » diye 
başlıyan fıkralarda, Halkevlerine, Halkodalarına, 
diye bir fıkra devam ediyor. Halkevlerinin ve 
odalarının bir çokları bu kanunun şümul hükmü 
ne sokulabilecek bâzı faaliyetler yaparlar, 
kendilerinin de müstesna olduğu yani Halkevleri 
ve Halkodalarınm bu çeşit faaliyetlerinin de 
müstesna olacağı şekilde anlıyorum, iki. 

Üçüncüsü; Kamu idareleri ve müesseseleri 
tâbiri çok geçiyor. Bundan umumi bütçeye dâhil 
dairelerle, hususi idareler ve belediyeler ve teş
kilâtını anlıyorum. 

Mutabakatlarını komisyon adına ifade buyur
malarını rica ettiğim noktalar bunlardır. Buna 
ilâveten Vehbi Sandal'in fikrine aynen iltihak 
ediyorum. 

Bunlardan bir kısmı Lozan andlaşmasma 
müstenit olduğu malûm, mütekabiliyet kaydında 
zaruret ve fayda var sanıyorum. 

ilk üç nokta hakkında mutabakatlarını ifade 
buyururlarsa çok iyi olacaktır, öteki noktayı, 
Vehbi Sandal 'm izah için söz aldığını sandığım 
için, izahı kendilerine bırakarak ayrıca vaktinizi 
almak istemiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BÎRSEL (Devamla) — Efendim, fabrikalarda 
işçiler için hastane revir gibi şeyler, Hıfzıssıhha 
ve iş Kanununa göre iş veren tarafından açılma
sı mecburi olan hastanelerdir. Bunu zaten fab
rikanın bir vazifesidir. Orada yapılan masrafları 
dahi ö müessesenin masrafı olarak kabul etmek 
zaruridir. Binaenaleyh bunu k^r mevzuu ve mü
essesenin bir vergi mükellefiyeti mevzuuna gire
ceğini düşünemeyiz. Hariçten ı hasta alırlar ve 
tedavisine giderler ve bundan para alırlarsa al
dıkları para için vergi mevzuuna girerler. 
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Halkevleri ve odalarına gelince : Halkevleri 

ve Odaları malûmları olduğu veçhile Cemiyetler 
Kanuniyle teşekkül etmiş bir hükmi şahsiyetin 
bir uzvudur. Bizatihi vergi mükellefi olamazlar. 
Ama işlettikleri bu gibi müesseseler bakımından 
muafiyetini tıpkı derneklerde olduğu gibi tasrih 
ettik. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Üçüncüsü 
efendim, kamu müesseseleri ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Geçenlerde de arzetmiş-
tim. Devlet, Vilâyet, Özel idare. Belediye, Köy 
veya bunların birlikleri tarafından vücuda geti
rilen müesseselerdir: 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Tekelin şarapları bu maddenin muafiyetine dâ
hil midir f 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (Devamla) — Hayır. Tekel İdaresi 
için şarap inhisar altında değildir. Malûmu âli
niz muaflık, Tekel mevzuuna ait faaliyetlere 
münhasırdır. Şarap Tekel mevzuuna girmediği 
için muafiyete mazhar değildir o da tıpkı diğer 
şarap mamulleri gibi vergiye tâbidir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bizdeki ec
nebi Devletlere mensup derneklerin mektep ve 
hastaneleri kısaca şöyle mütalâa olunabilir. Bul
gar, italyan, Fransız, ingiliz ve Amerikandır. 
Şimdi bu devletlerin topraklarında bir Türk 
mektep ve hastanesi olursa bunlar oralar da Ku
rumlar Vergisine tâbi midir, değil midir? Cevap
landırılmasını rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (İzmir) — Demin mütekabiliyet esası 
hakkında mâruzâtta bulunurken arzetmiştim, 
tekrar edeyim.. Biz mütekabiliyet esasını, Mil
letlerarası münasebetlerimizin umumi kaidele
ri karşısında bilhassa vergi mükellefiyet ve mu
afiyeti hususunda gerek hakiki ve gerekse hük
mi şahsiyetleri ayni mükellefiyet ve muafiyete 
tâbi tutuyoruz. Ve bu suretle de huzurunuza 
geldik. Mütekabiliyet esasını kabul ederseniz. 
Sayın Vehbi Sandal ve ona iştirak eden sayın 
Faik Kurdoğlu'nun teklifleri üzerinde Büyük 
Meclis kanaatini izhar eder ve iş komisyonumu
za verilirse elbette komisyonumuz da işi müta
lâa eder. Biz işi umumi bir kaidenin icabı ola
rak mütalâa ettik. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, evvelâ iki noktanın aydınlanması 
lâzımdır: Biz memlekette ecnebi hastanelerinin 
ve ecnebi mekteplerinin bnlnnmasma aleyhtar 
değiliz. Ecnebi hastanelerinin ve mümasil mües
seselerin memleketteki sağlık durumuna ve ec
nebi okullarının ve benzerlerinin memleketi
mizin kültürüne hizmet ve yardım ettiğine ka
niiz. Şalısan bendeniz de bu müesseselerden 
feyz aldığımı zanneden bir arkadaşınızım. Bi
naenaleyh bunlara karşı bir husumet bende as
la mevcut değildir. 

ikincisi; Sayın Münir Birsel hakkımda mu
habbetle ve takdirle bahsettiler. Aynı muhabbet 
ve takdirle ben de kendilerine karşı mütehassi
sim. Uzun müddet avukatlık yapmışlardır fa
kat şerefle avukatlık yaptıklarına kaniim. Ger
çi avukatlıklarında temasları daha ziyade ecne
bilerle olmuştur, fakat bu da kendilerinin şe
refinde nakisa vücuda getirecek bir nokta de
ğildir. 

MÜNlR BÎRSEL (îzmir) — Türkiye'de ça
lıştım ve avukatlığım da bütün Türkiye de otu
ranların haklarını müdafaa ettim. 

Y. M. ALAKANT (Devamla) — Binaenaleyh 
şahısları hakkında asla bir tarizim ve her han
gi bir şüphem yoktur. Hürmet ve takdirim 
'mukabildir, zannederim. Yalnız kendileri ben 
konuşurken başka bir şey kastediyormuşum gi
bi müdahele etmeleri üzerine bu hareketinin fu
zuli avukatlık olduğunu söyledim. Yoksa ne 
avukatlıklarına ne de komisyon sözcülüklerine 
böyle bir sıfat izafe etmek aklımdan geçmedi. 

Şimdi; gerek hukuku düvel kaidesi, gerek 
ilmî malî kaidesi olarak bir memlekette mevcut 
olan vergilerin o memleketteki vatandaşlara 
ve ecnebilere seyyanen şâmil olacağı kaidesini 
hiçbir zaman hatırımdan çıkarmadım. Fakat 
komisyon sözcüsü yukarda Türk derneklerini 
Kurum Vergisinden muaf tuttuğumuz için 
burada da Kurum Vergisi muafiyeti tanındı • 
ğını ileri sürdüler. Fakat yukardaki kurumları 
tetkik edersek para kazanmıyan ve daiha ziya
de Devletten para yardımı gören hayır cemiyet
leri olduğunu görürüz. Bunları oraya koymak
ta ne lüzum ve zaruret vardır? Meselâ, Devlete 
ait okullar, atelyeler, konsevatuvar ve umumi 
kütüphaneler. Bunların hepsi yardım gören ce
miyetlerdir. Binaenaleyh eğer biz bu ecnebi ce
miyetlere ve müesseselere Kurumlar Vergisini 
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tarhetmek istiyorsak bu hükümleri bertaraf et
mek suretiyle bertaraf edebiliriz. Fakat biz ec
nebi müesseselere vergi koyalım demiyoruz. 
Memleketimizde realite şudur ki : Ecnebi mek
tepler, ecnebi hastaneler, ecnebi cemiyetler ta
rafından işletilir ve Türk hususi hastaneleri ve 
mektepleri de Türk şirketleri tarafından işleti
lir. Binaenaleyh mütekabiliyet, vardır ve mua
delet de vardır; nasıl ecnebi cemiyetlerin Tür
kiye'deki hususi hastane ve mektepleri Kurum 
Vergisine tâbi değillerse, Türk cemiyetleri ku
rumları da Kurum Vergisinden muaftır demek 
realiteye uymaz. Çünkü realitede memleketimiz
deki hususi hastaneler, hususi mektepler ecnebi 
cemiyetler tarafından kurulmuştur ve bunlar 
Türkseler Türk şirketleri tarafından kurulmuş • 
lardır. Bunları sözle değil realiteye uyduralım 
ve realiteye göre hareket edelim ve realitedeki 
im ayrılıklar ortadan kalksın ve Türk cemiyet
lerinin kuracakları mektepler ve hastaneler de 
Kurum Vergisinden muaf olsun. İstediğimiz 
budur. Birçok arkadaşlar ayrı ayrı noktalara 
temas ettiler ki, aşağı yukarı heyeti umumiye-
sini ele alırsak benim noktai nazarımı kül ha
linde ifade etmişlerdir. Bir arkadaş, mektepten 
bahsetti, bir arkadaşım, verem dispanserinden 
bahsetti, bir arkadaşım ordu evinden bahsetti. 
Bir başka arkadaşım da çocuk doğum evinden 
bahsedebilir, yine bir başka arkadaşım ihtiyar
lara bakacak olan darülacezeden bahsedebilir. 
işi biraz daha umumileştirirsek, biraz daha işe 
yüksek zaviyeden bakacak olursak mektepler, 
hastaneler ve buna benzer sağlık müesseseleri
nin umumiyetle Kurum Vergisinden muafiyeti 
cihetine gideriz. Ve hem de bunun üstünde olan, 
millî bünyemize bir tabak mercimek için rah
neler açmak yoluna gitmeyiz. 

BAŞKAN — Ve'hbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 

arzım şudur : 
Memleketimizde yabancı devletler tarafın

dan, yabancı dernekler veya müesseseler tara
fından açılacak olan hastaneler veya okullar 
mutlak surette Kurum Vergisinden muaf tutul
mak istenmektedir. Fakat bunu mutlak" suret
te beyan etmek esasen devletler hukukunda ka
bul edilmiş olan esaslı bir kaideye uymaz, mü-
takabiliyet prensipine dikkat ve riayet edilmek 
lâzımdır. Türk Devletinin, veya Türk tebeasın-
dan tüzel veya gerçek kişilerin yabancı merale-
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ketlerde açacakları hastaneler veya okullar o 
memlekette aynı muameleye | tâbi ise yani, mu
af ise biz de bu okulları ve I hastaneleri muaf 
tutmakla fazla bir şey yapmış olmayız. Onların 
kanunlarında, mevzuatında "feya tatbikatında 
bu kabil müesseselerimiz veıjgi ile vesgilendiri-
lirse bu kayıt konmadığı için mutlak suret
te onları vergiden muaf tutmakla, bu prensip 
göz önüne alınmamış demek | olur. Onun için 12 
nci fıkranın; (Yabancı devletlere ve dernek
lere) ibaresinden evvel, (Mütekabiliyet esası 
gözetilmek şartiyle) hükmünün konmasını rica 
ediyorum. Komisyon da zannederim, prensip iti
bariyle bunu kabul eder. Komisyon başkanı ar
kadaşımız onların kendi memleketlerinde nasıl 
tatbik ettiklerini düşünmek! istemedik dediler. 
Fakat Lozan ahidnamesinde Birinci Cihan 
Harbinde kendileriyle çarpışmış olduğumuz ve 
bugün dostumuz, müttefikimiz vaziyette olan 
devletlerle aktettiğimiz Lozıan Muahedesinde 
bu mütekabiliyet şartı konulmuştur.' Hattâ bu hü
kümledir ki Kıbrıs'ta bulunan Türk Lisesi ile 
İstanbul'da bulunan Fransızların Senjozef lise
si farklı bir muameleye tâbi değildir. Fakat 
Bu kanunumuzda böyle bir hüküm koymadığı
mız zaman Lozan Muahadesînde imzası olmıyan 
devletlerin mevzuatında bize aynı muamele vaz 
ve tatbik olunmamış olabilir; Biz onların bu ka
bul müesseselerine niçin mutlak surette muafi
yet bahşedelim. Esasen Devletler Hukukunu 
nazara aldığımız zaman her) muahede müteka
biliyet esasına riayet edilir.j 

Şimdi Maliye Bakanlığı bakacaktır, filhal 
Türk müesseseleri orada ols-un veya olmasın 
eğer vergiden muaf tutulmuşsa biz de vergiden 
muaf tutarız. 

Bu hususta bir takrir veriyorum, kabulünü 
rica ederim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar, vergi mevzuun
da, demin arzettiğim gibi, jumumiyet prensipi 
daha esaslı bir kaide olarak tatbik edilir. Şim
di eğer muaflık bahsinde Türk tâbiiyetinde 
olanlara tanıdığımız mükellefiyetlerden veya 
muaflıklardan ayrı bir şekilde ecnebilere mua
mele yapacak olursak karşılaşaoağ'iKiz durumu 
mütalâa buyurmanızı rica ederiz. 

Şimdi bir kere milletlerarası münasebetleri
miz her memlektle aynı şökilde değildir, her 
Devletle muhtelif noktai nazarlara göre Devlet 
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politikamızı yürüttüler. Kaldı ki, vergi bahsin
de bu, bizi nereye kadar götürür! Size bir nü* 
salle arzedeyim. 

Biz Gelir Vergisinde zirai iratları, zirai 
kazançları vergi muafiyetine mazhar kıldık. 
Türk'ler gibi ecnebileri de aynı muaflığa maz
har kılmadık mı? Ama Amerika'da, Fransa'da 
İngiltere'de zirai kazançlar, muaf değildir, ve 
orada bulunan Türk tebeası zirai kazançların
dan dolayı Gelir Vergisine mâruzdur. 

Şimdi nazarı dikkatinizi isticlâp edeceğim 
nokta şudur. Biz burada Türk tebaasına tanı
dığımız zirai kazanç muaflığında mütekabiliyet 
şartını ararsak vaziyet ne olacaktır? Ameri
ka'da, Fransa'da şurada burada Türk tebaası 
zirai gelirden muafiyete mazhar değildir diye 
burada yalnız ecnebiler için Türk tebeasınm 
mazhar olduğu zirai gelir muaflığını tatbik 
etmiyecek miyiz? Bu bir misaldir. Bu itibarla 
bizim kabul ettiğimiz umumiyet kaidesi millet
lerarası esaslara daha uygun gibi geldi arka
daşlarımın mütalâası budur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Zirai kazanç
ları memleketimizde, yerli olsun, ecnebi olsun, 
gerçek kişiler için, vergiden muaf tutuyoruz. 
Bu, zirai faaliyete ait bir muafiyettir. Yerli ve
ya ecnebiye ait bir muafiyet değildir. 

Fakat okula ve hastaneye gelince; okul ve 
hastaneyi tek kişi yaparsa veya şirket yaparsa 
vergi ile mükellef tutuyoruz. Ve ancak Devlet 
veya dernek yaparsa bu işi vergiden muaf tu
tuyoruz. Bakınız ikisi arasında fark var, de
mek ki, zirai istisna umumidir, okul ve hasta
ne istisnası sadece Devlet ve derneklere tahsis 
edilmiş olan bir muafiyettir. Şirketler veya tek 
kişiler bunu yaparsa vergiye tâbi addediyo
ruz. Şimdi biz ecnebi devletlere ve ecnebi der
neklere bu muafiyeti tanırken, rica ediyorum 
yalnız rica değil, memleketin bir zaruretini ifa
de ediyorum. Ben Münir ©irsel arkadaşım ka
dar bu sahada pek geniş düşünemiyorum. Fa
kat mütekabiliyet esasını her Devlet kabul et
mektedir. Bu bir esastır binaenaleyh biz de bu 
esastan hiçbir suretle feragat edemeyiz. O iti
barla diyorum ki; eğer derneklerimiz, meselâ 
Kızılay Paris'te bir hastane açarsa, Paris'teki 
bu hastane Fransız mevzuatına göre vergiye 
tâbi ise, biz de buradaki Fransız hastanelerini 
vergiye tâbi tutalım. Yani Kızüayın oradaM 
açtığı hastane vergiye tâbi ise biz d* burada 
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Fransız hastanesini vergiden muaflığını kabul 
etmemiş fazla bir âlicenaplık olmaz mı? Bu ba
kımdan mütekabiliyet esasını kabul etmeye lü
zum vardır. Memleketin menfaati iğin bu ka-
yıdm konulması zaruridir. Ve hiç de mahzuru 
yoktur. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

•hatırımda kaldığına göre Lozan Muahedesinde 
bir ecnebi Türk tebeasmm tâbi olmadığı vergi
ye tâbi tutulamaz yolunda bir kayıt vardır. 
Memleketimizde teşkil edilen cemiyet Türk ta
biiyetini haiz bir şahsiyeti hükmiyedir. Binaen
aleyh bir cemyetin memleketimizde açtığı ve 
işlettiği bir hastane eğer Kurumlar Vergisine 
tâbi değilse aynı mahiyette bulunan bir ecnebi 
cemiyetin işleteceği bir hastaneye Kurumlar 
Vergisi tahmil etmek Lozan Muahedesi hüküm
lerine muhalefet teşkil edecektir... 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Ben de onu 
söyledim. 

SALAMON ADATO (Devamla) Şimdi mü
tekabiliyet esasına gitmek iyi bir şeydir. Fakat 
bu şart Lozan Muahedesine muhalefet teşkil et
mesin. Bu nokta üzerinde hassasiyetle durmak 
lâzımdır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Lozan Mua
hedesinde mütekabiliyet esası vardır. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Lozan 
Muahedesinde vergi bakımından mütekabiliyet 
esası vardır fakat bu esasın ayrıca bir vergi 
kanununda tebarüz ettirilmesinde fayda olma
sa gerektir. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka
daşlarım, Geçici Komisyonun Sayın Başkanını 
dinledikten sonra tekrar söz almak mecburiyetin
de kaldım. Bizim, hususi mekteplere, hususi 
hastahanelere ihtiyacımız vardır. Bugün birçok 
kaza ve şehirlerimizde mektep ve hastahaneler 
açamıyoruz, bütçemizin geliri bu ihtiyaçlara 
cevap vermij'or. Biz, memleketimizde şu veya 
bu maksatla girmiş ve açılmış mektep ve hasta
nelerin gayeleri nedir?... Bunun yeri burası de
ğildir, bu gaye ve maksatları bu sebeple bura
da izah etmek istemiyorum. Buraya gelmiş bir 
ecnebi benim sıhhatim için, beni okutmak için 
buraya gelmiş değildir. Onu Kurumlar Vergi
sinden muaf tutarken diğer taraftan hususi mek
tep veya hastaneleri muaf tutmamak yerinde de-
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ğildir. Ben bunu da istemiyorum. Diyorum ki, 
hususi hastane ve mektepler de Kurumlar Vergi
sini versin fakat daha ziyade ecnebi devlet ola
rak, dernek olarak gelipte Türkiye hudutları 
dâhilinde mektep açmış hastane açmış, bunları 
bizim hususi müesseselerimizden farklı tutmak 
bugünkü ihtiyaçlarımıza daha iyi cevap veren 
bir kanun olmaz mı? Bunun için biz hususi has
taneleri ve hususi mektepleri teşvik edeceğimiz 
yerde onlarla şu veya bu şekilde, şu veyahut bu 
maksatla onların inkişafına mâni olacak müesse
seleri Kurumlar Vergisinden muaf tutup bun
ları Kurumlar Vergisine tâbi tutmak bence 
doğru değildir. Esasen mevzuumuz Kurumlar 
Vergisidir. Hiç birimiz tek şahıstan bahset
medik. Zaten Kurumlar Vergisi bahis mevzuu 
olunca sermaye şirketleri, şahsiyeti hükmiyeler 
aklımıza geliyor. O da tasarının birinci mad
desinde tadat edilmiş. 

Takririmizin mahiyeti şu : Ben arada bir 
fark görmüyorum, o da hususi hastanelerin şir
ketler tarafından açılmış olanları kurumlar ver
gisine tâbi; ecnebi devletler veya onların dernek
leri tarafından açılan mektepler ve hastaneler 
Kurumlar Vergisinden muaf olduğu için bu kıs
mın Komisyona alınarak bu farkı kaldırmalarını 
rica ediyorum. Memleketimizin gidişatı her iki
sinin de vergiden muafiyetini icabediyorsa ve 
Yüksek Meclise de bu şekilde bir kanaat gelir
se o şekilde yapılsın. Yoksa her ikisini de vergi
ye tâbi tutmak hak ve adalete uygun olur. 

Gelelim mütekabiliyet meselesine : Fransa'
da bir Türk okulu, bir Türk hastanesi ister açıl
sın, ister açılmasın. Bunları bugün için düşü
necek durumda değiliz. Zamanı gelince düşünü
rüz. Fakat bugün için her ikisini de aynı mü
kellefiyete tâbi tutmamız lâzımdır ve zaruridir. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Kamutayın verem âfetini önlemek hu

susunda kabul buyurduğu fevkalâde tedbirler da
ha pek yakın zamanda kanun kuvvetini iktisap 
etmiştir. Hükümetçe ittihaz edilecek tedbirler 
ve fedakârlıklar arasında hususi teşebbüslere de 
yer vermek çok hayırlı olacaktır. Şimdiye kadar 
ender olarak vâki hususi teşebbüslerden çok fay-
dalanıldığı görülmektedir. Verem sanatoryum
ları Kazanç Vergisinden bu maksatla muaf tutul
muştur. Gelir Vergisi tasarıları bu muafiyeti 
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kaldırmaktadır. Bu vergi esaslarının ciddî su- I 
rette muhafazası lüzumuna kani bulunmakla be
raber vereme karşı savaşın başlıca tedbirleri ara
sına giren hususi teşebbüslerin genişlemesini 
teşvik edici müsaadekârlık lüzumuna da kani bu
lunmaktayız. Böyle bir muafiyetin mükellefiyet 
şümulüne giren diğer alâkalıların istifadesine 
meydan vermemesini teminen bu hastalıkla ih
tisası olmak, meselâ, en az 25, 30 ve hattâ 
daha fazla yataklı müesseselere hasretmek, yal
nız bu hastalığa musap olanlara mahsus olmak gibi 
şartlar konmak suretiyle maksada erişmekte müm
kün olur sanırız. Ayrı ihtisasa, büyük fedakârlığa 
ve masrafa mütevakkıf bulunduğu Yüksek He
yetçe malûm olan verem tedavihanelerinin hususi 
teşebbüslerle de meydana gelebilmesini sağlamak 
üzere münferit veya kurum halinde teşebbüslerle 
vücuda getirilecek verem tedavihanelerinin ver
giden muaf tutulmasını ve muaflıklar hakkında
ki 7 nci maddenin 9 ncu fıkrasına ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Milletvekili Seyhan Milletvekili 
Cevdet Gölet Dr. Makbule Dıblan 

Ankara Milletvekili 
Dr. Ahmet Selgil 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin 18 nci fıkrasından sonra 19 

numara ile açılacak yeni fıkraya aşağıdaki kay
dın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Orgl. Asım Gündüz 

(19 — Ordu evleriyle askerî kantinler). 

Yüksek Başkanlığa 
Kurumlar Kanununun 7 nci maddesi tatbi

katta yabancı cemiyetlere ait hastane ve okullara 
emsali Türk müesseselerine nazaran muafiyet
ler verdiği gibi vergi tarhındja Büyük Millet Mec
lisinin izhar etmesi lâzımgelein iradeyi Hükümete 
bıraktığından bu mahzurları! bertaraf etmek üze
re maddenin Komisyona iadesini teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Kayseri Milletvekili 
M. Alakant Kâmil Gündeş 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı hususi 

verem sanatoryumlarından Kurum Vergisinden j 
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istisnasını arz ve teklif eylerim. 

Kastamonu Milletvekili 
Tahsin Coşkan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere : 7 nci maddenin 12 

nci fıkrasında (Yabancı Devletlere ve dernekle
re) ibaresinden evvel muterize içinde (mütekabi
liyet esası gözetmek şartiyle) kaydının ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'm 
önergesi tekrar okundu). 

TAHSÎN COŞKAN (Kastamonu) — Makbu
le Dıblan'in önergesine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Tahsin Coşkan arkadaşımız 
Makbule Dıblan'm önergesine iltihak ediyor. 

Bu önergeler verem tedavihanelerine aittir. 
Dr. MAKBULE DIBLAN (Seyhan) — Ve

rem hastanesi, sanatoryum, bunlar verem teda-
vihanesidir. Bunun içinde mündemiçtir. 

BAŞKAN — Komisyonun fikri nedir? 
KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BlRSEL 

(izmir) — Yüksek Heyetin takdirlerine terkedi-
yoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona veriyoruz. 
Bir de ordu evlerinin ve kantinlerin vergi

den muaf tutulması hakkında Orgl. Asım Gün
düz'ün takriri vardır, tekrar okutuyorum. 

(önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon bunu kabul etmekte

dir. Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fıkrada yerini tâyin etmek için bunu da 
Komisyona veriyoruz. 

Şimdi Muammer Alakant ve arkadaşlarının 
yabancı cemiyet okullarına ait fıkranın Komis
yona verilmesini istiyen önergesi vardır, tekrar 
okutuyorum. 

(önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 
(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal'm .önerge

si tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyorum. 
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Nazarı dikkate alanlar lütfen işaret buyursun... ; 
Anlaşılmadı efendim. i 

Dr. SAÎM ALÎ DlLEMRE (Bize) — Doğ
rudur. Biz orada mektep açmışsak, onlar da bu
rada açabilir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Nasıl, nasıl? 
BAŞKAN — Efendim;, mütekabiliyet esası 

gözetilmek şartiyle kaydını ihtiva eden önerge
yi nazarı itibara alanlar lütfen ayağa kalksın. 

önerge nazarı itibara alınmıştır. 
Yedinci maddeyi bu önergelerle birlikte tas

hihi yapılmak üzere komisyona gönderiyoruz. 

SEKÎZlNCÎ MADDE — Bu maddede yazılı 
kurum kazançları Kurumlar Vergisinden istis • 
na edilmiştir : 

1. Başka bir teşebbüse konan sermayenin 
asgari yüzde onuna bu teşebbüsün kuruluş yı
lında veya bilanço tarihinden en az bir yıl 
evvelinden beri sahip oldukları ispat ve tevsik 
olunan ana kurumların bu teşebbüse iştirakle
rinden veya sermaye tahsislerinden elde ettik
leri kazançlar; 

İştirak kazançları istisnası, kurumun bilan
ço tarihinden bir yıl evvel, yeni kuruluşlarda 
kuruluş anında sahip olduğu iştirak hissesine 
isabet eden kazanç miktarına tatbik olunur. 

2. Kooperatif şirketlerin ortaklarına yap
tıkları risturnlardan aşağıda yazılı olanlar : 

a) İstihlâk kooperatiflerinde : Ortakların 
satmaldıkları mal kıymetlerine göre hesaplanan 
risturnlar; 

b) istihsal kooperatiflerinde : Ortakların 
kooperatife sattıkları veya kooperatiften satm
aldıkları mal kıymetlerine göre hesaplanan ris
turnlar ; 

c) Kredi kooperatiflerinde : Ortakların 
kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturn
lar; 

d) Ortakların idare masrafı karşılığı ola- I 
rak ödedikleri paralardan sarfolunmıyarak ia- I 
de edilen kısımlar. 

Bu risturnlar para ile ödenebileceği gibi aynı I 
kıymette mal ile de yapılabilir. 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan mııa- I 
melelerden doğan kazançlar hakkında risturn- I 
lara mütaallik istisna hükmü tatbik olunmaz. I 
Bunların umumi kazançtan tefrikmda, ortak
larla yapılan iş hacminin umumi iş hacmına 
olan nispeti e§as tutulur. I 
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3. İhraç kanunlarına veya Devletle akdo-

lunan mukavelenamelere göre mevcut ve. çıka
cak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan 
menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiye
leri; 

4. 927 sayılı Kanunun 1 nci maddesine gö
re verilen sıcak ve soğuk maden suları imtiya
zının işletilmesinden elde edilen kazançlar 
(îhale tarihini takip eden yıldan itibaren be§ 
yıl müddetle); 

5. Devlet Denizyolları ve Limanları İdare
sinin tekelinde bulunan nakliye işlerinden elde 
ettiği kazançlar. 

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

ON İKİNCİ MADDE — 11 nci maddede ya-
zili dar mükellefiyet mevzuuna giren kazanç ve 
iratları şunlardır : 

1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine uygun sabit iş yeri olan veya daimî mü
messil bulunduran yabancı kurumlar tarafından 
bu yerlerde veya bu mümessiller vasıtasiyle ya
pılan işlerden elde edilen ticari kazançlar (İh
raç edilmek üzere Türkiye'de satmaldıkları ve
ya imal ettikleri malları Türkiye'de veya Tür
kiye'den satmaksızm yabancı memleketlere 
sevk ve irsal edenlerin bu işten doğan kazanç
ları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz); 

2. Türkiye'de elde edilen ücretler; 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek 

kazançları; 
4. Türkiye'de zirai bir işletmeyi işleten ya

bancı kurumların bu faaliyetten «İde ettikleri 
kazançlar; 

5. Gayrimenkullerin ve hakların Türkiye'
de kiralanmasından elde edilen iratlar; 

6. Gelir Vergisi Kanununun 82 nci madde
sine göre vergi tevkifatma tâbi menkul kıymet 
faiz ve temettüleri; 

7. Menkul kıymet satışından elde edilen 
kazançlar hariç olmak üzere sair kazanç ve irat
lar. 

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

Diğer maddeler de komisyondan geldikten 
sonra Kurumlar Vergisinin birinci görüşülmesi
ni bitireatğiz. 
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3. — İşletme ve Gezginci İşler Yergisi Ka

nunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapom* (1/172) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz-
istiyen? 

îhsan Yalçın. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) +- Muhterem arka

daşlar, şimdi görüşeceğimiz işletme ve Gezginci 
işleri Vergisi Kanunu tasarısı, bizi aylardan be
ri Gelir Vergisi Kanunu çıkacak ve bu Gelir Ver
gisi Kanununda çok kazananlardan çok, az kaza
nanlardan az nispette vergi alacağız diye bir usu
lü ileri sürdüğümüzü ve bu usul tahtında bu ka
nunu hazırladığımızı söyledik durduk. Hakika
ten Gelir Vergisinin müzakere ettiğimiz kısımla
rı birçok yeni esasları ihtiva ediyor, fakat şim
di müzakere mevzuu olan işletme ve Gezginci 
işler Vergisine ait olan kanun tasarısı tamamen 
eski sistemi ve eski usulü muhafaza etmektedir 
ve bunlar bâzı noktaları itibariyle eskisinden zi
yade madeletten uzaklaşmaktadır. 

Şöyle ki : Bu kanunun esaslarına göre ufak 
bir kasabada oturan ve esnaflığın bütün şartla
rını haiz olduğu tahakkuk eden bir manifatu
racı ile,-bir manav, bir kasap, bir bakkal aynı 
matrah üzerinden vergi ile mükellef tutulmak
tadır. Bundan evvel tadil ettiğimiz Kazanç 
Vergisine ait kanunda hiç olmazsa zam yaptık-
sa manifaturacılara yüzde şu, kasaplara yüzde 
şu esası üzerinden, manavlara yüzde şu kadar, 
bakkallara şu kadar diye bir nispet koyduk, ka
zançlarına göre ilâveler yapük. Bunda o yok. 
Şimdi tamamen müsavi. Bir kasap, bir manav, 
bir bakkal, bir manifaturacı aynı kira esası üze
rinden vergi ile mükelleftir. Bilmiyorum, Ko
misyon aylardan beri çalıştı, öteden beri şikâyet 
mevzuu olan çok kazançlı, az kapnçlı kira esası üze
rinden, aynı esas üzerinden vjergiye tâbidir diye 
şikâyet ettiğimiz mevzu aynen esnaf hakkında 
muhafaza edilmektedir. Ben bunda hiç bir ye
nilik göremedim. 

Gezginci de aynıdır. 
Sonra kanunda o kadar ihtiyatlı hareket ediler 

rek, varidat o kadar sıkı ve sağlam tutulmuştur ki, 
bir de asgari mükellefiyet haddi kabul edilmiştir. 
Meselâ 1500 nüfuslu bir köyde veyahut da 500 

[1] 145 sayik basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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nüfuslu bir köyde, yapılan kanundaki mükelle
fiyet listesine göre, insan iptida baktığı zaman 
gayet müsait gibi geliyor ama, meselâ deniyor 
ki; kirasının % 20 sini Kazanç Vergisi olarak 
verecek. Efendim, artık 500 nüfuslu bir köyde 
dükkân kirası ne olacak, olsa olsa^ senelik kira
sı 20 - 30 liradır. Fakat öyle değildir, arkadaş
lar, 500 nüfuslu bir köydeki bakkalın dahi sene
lik kirası asgari 90 liradan kabul edilmiştir, ya
ni yıllığı 90 liradan aşağı kabul edilmemiştir. Şu 
vaziyete göre o gibi yerlerde dahi 18 liradan 
aşağı vergi veremez. 

On sekiz liranın beş misli ise 90 lira eder. 
Yani bu kanunda 90 lira kira esası kabul edil
miştir. Ve bir köyde kira 90 liradan fazla olursa, 
biraz daha fazla vergi verecektir. Fakat köylerde 
açılan dükkânlar peşinen 18 lira vergi verecekler
dir- Maliyece bu bir kere sağlam bir teminat 
altındadır. Beni bu verginin esası hakkında en 
ziyade endişeye düşüren ve yıllardan beri şikâ
yet mevzuu olan nokta; ufak bir kasabada çok 
kazananla az kazanan arasında bir kıstas yani 
bunu ayırt edecek bir formül bulunamamış ol
masıdır. Komisyonun bunu ayırt edemediğine 
kaniim Ama, kendileri beni ikna ve tatmin ede
bilirlerse memnun ve müteşekkir kalırım. 
Ama diyecekler ki biz küçük ticaret erbabını 
üçe ayırdık, daha fazla para kazanan kısımla
rı üç katagoriye ayırdık diyeceklerdir. Bu üç 
kısma ayrılmış ama bu üç kısım içerisinde 
bakkal, manifaturacı, manav, kasap gibi diğer 
esnaf, kahveci, hancı, hamamcı, bunlar tama
men ticarethane içerisine girmiştir. Hattâ bâzı 
hususi şeyler vardır, ufak kasabalarda, arka
daşlarım çok iyi bilirler, han hamam gibi bina
ların asıl yapılış bedelleri yüksek olduğu için 
çok kira ile verilir. İCani bir manifaturacı dük
kânını iki yüz liraya tutarda senede 4 bin lira 
kazanırsa bir han tutan hancı veyahut bir ha
mam tutan hamamcı bunun aylığını 300 - 400 
liraya tutar ve senede onun kazandığının yarı
sını kazanamaz. Ben şu endişedeyim : Ufak ka
sabalarımızda ve köylerimizde hanlar ve ha
mamlar bu vaziyet karşısında kapanmaya mec
bur olurlar. Veyahut iş başka yola dökülür; ki
rası azdı, fazla idi.. 

Bugün mer'i Kazanç Vergisi Kanunu 
mucibince kiraların bu şekilde yaptığı tesiri 
bizzat müşahade etmiş bir arkadaşınızım. Bele
diyemizin bir hamamı vardı, yıllığı 600 lira idi, 
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kiracı bulunamadı. Ben bunu tutarsam memle
ketin en zengin adamından daha çok vergi ve
receğim, ben yapamam, dedi talip olanlar, Şim
di ne olacak? Küçük tüccar manifaturacı ile 
hamamcı, kira noktasından ayni vergiye tâbi 
olacak. Binaenaleyh arzettiğim böyle bir for
mülü neden bulamamışlardır1? îzah buyurma
larını rica ederim. Yine sırası geldiği zaman 
mâruzâtta bulunacağım. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, Sayın İhsan Yal
çın'in, benim anladığıma göre, esnaf muaflığı 
ve Gelir Vergisine göre düşünülmüş esaslarına 
muhalefeti yoktur. Esasta mutabıkız. 

Emir buyurdukları husus verginin matrahına 
taallûk eder. Bu ise kanunun 6 ncı ve yedinci 
maddelerindedir. Acaba arkadaşımız müsaade 
ederler mi ki?. Bunu o maddelrin müzakeresinde 
konuşalım. Ye bunu o maddeler konuşulurken 
görüşürsek daha doğru yaparız. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Pekâlâ efendim. 
• BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz yok

tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Esnaf Vergisi Kanunu tasarısı 

Giriş 

Verginin mevzuu ve mükellefi 
BİRİNCİ MADDE — Türkiye'de ister sabit 

bir iş yerinde ister gezici olarak ticaret ve sanat
la uğraşan esnaf bu kanuna göre vergiye tâbidir. 

Esnaf Gelir Vergisi Kanununa göre esnaflık 
şartlarını haiz olan gerçek kişilerdir. 
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BAŞKAN — Söz yoktur. Kabul buyuranlar.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci Bölüm 
Sabit iş yeri olanlar 

Sabit iş yeri olanlar 
İKİNCİ MADDE — Sabit bir iş yerinde ken

di nam ve hesaplarma çalışan esnafın vergisi bu 
bölümdeki hükümler dairesinde alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

* 
Muaflık 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı esnaf 
bu vergiden muaftır:. 

1. Resmî müsaade ile açılan mahallî Millî ve 
Milletlerarası mahiyette panayır ve sergilerde 
malların teşhiri ve satışı için açılan paviyonları 
ve benzeri teşhir ve satış yerlerini işletenler (Pa
nayır ve sergilerin devamı müddetince); 

2. Evvelki fıkrada yazılı panayır ve sergi
lerde açılan lokanta, gazino, kahvehane, biraha
ne, bar, sinema, tiyatro gibi eğlence ve istirahat 
yerlerini işletenler (Panayır ve sergilerin deva
mı müddetince); 

3. İskân Kanunu hükümlerine göre muhacir 
ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenler (Mezkûr 
kanunda Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileri muaflıkları için 
konulan kayıt, şart ve sürelerle). 

BAŞKAN — Teneffüs için 15 dakika oturu
ma ara veriyorum. 

Kapanma saati.-17 



* 

Î K Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 17,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sait Koksal (Ispar ta) , Necmeddin Sahir Sılan (Tuöeeli) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapılmaya başlandı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu
mu açıyorum. 3 ncü maddenin müzakeresine de
vam ediyoruz. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim; esnafın vergiden muafiyetini gös
teren üçüncü maddede bir eksiklik vardır. Ha
len mer'i olan Kazanç Kanununda evlerle, bir 
ailenin geçim ve maişetini temin maksadiyle ku
rulan el tezgâhlarını, [hariçten işçi almamak 
şartiyle,] ailesi efradı ile çalışanlarını vergi
den muaf tutmuştur. Fakat bu üçüncü maddede 
böyle bir şeye tesadüf edemedim. Küçük el tez
gâhlarında çalışan vatandaşları ve küçük san
at erbabını teşvik ve inkişafını temin etmek 
maksadiyle, buraya bir fıkra ilâvesini rica edi
yorum, ki, eklenmesini temenni ettiğim fıkra 
şudur: «Hariçten işçi almamak şartiyle, maişet
lerini temin maksadiyle ailesi efradının bede
nî hareketleriyle evlerde dokuma tezgâhı işle
tenler.» Bunların Esnaf Vergisinden muaf tu
tulmasını Yüksek Heyetinizden rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Hakikaten bugünkü Ka
zanç Vergisi Kanununa göre, evde tezgâh kur
mak suretiyle ve hariçten işçi almaksızın bu 
tezgâhta imal edilen dokuma, yani bu aile san
atı vergiye tâbi değildir. Ancak biz bunu bu 
tasarıda muafiyet içine alamadık. Sebebi de şu: 
Bir kere birçok tezgâh işleriyle uğraşanlar ki, 
bunlar ekseriyetle kooperatif halindedirler, hep
sinin evi tezgâh kurmaya müsait değildir, ev
lerin genişliği bu tezgâhlarla evde çalışmaya el 

.vermediği için bir kısım fakir ve ancak otur
maya müsait bir eve malik olan tezgâh sahibi 
bir han köşesinde bir oda tutmak mecburiyetin
de kalıyor ve tabiatiyle aynı işi yaptıkları ve 
komşusu vergi vermediği halde kendisi vergiye 
tâbi oluyor. Fakir olduğu ve bu işi evinde yap

maya imkânı olmadığı için vergiye tâbi oluyor. 
Ama diğeri vergi muafiyetine mazhar oluyor. 

Bir kere ev sanayii diye esasen bir sanayi 
ayırmak hususunda bir esasa istinat imkânını 
verecek bir kıstas bulamadık. Tatbikatta mâruz 
kalman müşkülât ufak tefek olmakla beraber 
aynı sınıf esnafın böyle farklı muameleye maz
har olması ve bilhassa bunların fakir tabakaya 
aleyhine olmasını tevlit etmekte olduğu için bu 
cihete gitmedik. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim 
kanunun heyeti umunıiyesi üzerinde söz tabii 
mevzuubahis değildir, bu geçti. Fakat madde do-
layısı ile kendi hesabına teessürle arzedeyim ki 
komisyon maddelerinde kati derecede vuzuh ve 
esbabı mucibesinde de maddelere mütenazır iza
hat bulamadım. İlâveten birçok mühim madde-
lerde şu veya kanuna atıf yapılmıştır. Bu kanu
nu mükellef anlayabilmek için aşağı yukarı bir 
dosya ve bu dosyada birçok kanunları bulundur
mak ve bunların maddelerini anlıyabilmek için 
ayrıca birçok külfete katlanmak gerekecektir. 
Bu maddenin üçüncü fıkrasında İskân 'Kanunu 
hükümlerine göre muhacir ve mülteci sayılanlar 
filân kanunun hükümlerine göre.... ilh deniyor. 

Çok şayanı arzu idi ki bu hüküm buraya ay
nen nakledilsin ve mükellef tereddüde, memur 
müşkülâta mâruz kalmasın, herkes aynı kanun 
içinde bu muafiyetler hududunu görebilsin. Böy
le bir ilâveyi yapmak isterlerse çok iyi olur. Eğer 
yapmıyacaklarsa fıkradaki muafiyetlerin neler
den ibaret olduğunu burada zikretsinler, mükel
lef de bu yoldan olsun öğrensin. 

İkincisi; Veziroğlu arkadaşımızın fikrine ay
nen iştirak ediyorum. Aynı fıkrayı muafiyetler 
arasına ilâveyi teklife ben de hazırlanmıştım. 
Arkadaşıma, Komisyon Başkanı Münir Birsel 
kıstas veya mesnedi ne olabilir diye cevap ver
diler. 

Sergi ve fuarlar için ne gibi bir mülâhaza ba-

6 6 0 * -
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his mevzuu ise onlara ilâveten lâakal aynı kıy
mette içtimai mülâhazalardır, diyorum. (Bravo 
sesleri). 

Evvel sanatı ile meşgul olanlar ya kooperatif 
halindeki teşekküllere üyedir veya mühim bir 
kısmı, Veziroğlu'nun ifadatmdan da anlaşıldığı 
veçhile ev işlerinin müsaade verdiği zamanlarda 
muhtelif dokumalar yaparak hem vaktini faydalı 
bir surette geçiren, hem de ailenin geçimine yar
dımı dokunan kimseler. Bunları Kazanç Vergi
sinde olduğu gibi aynı kayıt ve şartlarla bu ver
giden muaf tutmamız hakikaten içtimai bakım
dan, ticari bakımdan ve bu fuar, ekspozisyon 
bahsinde dayanılan mülâhazalar bakımından çok 
faydalı olacaktır. 

Mevzu heyeti celilenizin malûmu olduğu için 
ayrıca vaktinizi almıyacağım, Veziroğlu'nun tak
ririni aynen kabul ediyorum, Heyeti Celi! enin de 
kabul edeceğini ümit ediyorum. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın raportörün küçük el 
sanatları üzerindeki izahatını dinledik. Esefle 
söylemek mecburiyetindeyim ki bu izahat beni 
tatmin etmemiştir. Buyurdular ki birçok yerler
de evlerin kifayetsizliği dolayısiyle bâzı küçük 
sanat erbabı dükkân tutmak hanlarda oda tut
makta ve icrayı sanat etmektedir. Bu gibiler 
mükellefiyete tâbi tutulmaktadır. Bu mesele ile 
yakînen meşgul olmuş bir arkadaşınız sıfatiyle 
arzedeyim ki şimdiye kadar kooperatifler halin
de birleşmiş elli binden fazla tezgâh, ve koo
peratife alınmamış elli bin tezgâhtan buyur
dukları durumda çalışan 200 tanesini göstere
mezler. Hemen hepsi de evlerinde bizzat işlemek 
suretiyle icrayı sanat etmektedir. Türkiye'nin 
ekonomik kalkınması bakımından bunlar için 
yeni muafiyetler derpiş etmemiz lâzımgelirken, 
mevcut muafiyeti kaldırarak vergi mükellefiye
tine tâbi tutmak gibi bir garibeye gidemeyiz. 
Bu itibarla Veziroğlu arkadaşımızın takriri ye
rindedir, isabetlidir. Yüksek Heyetinizin de bu
nu lütfen kabul ederek aile nüfusu milyonlara 
varan vatandaşların kaderiyle alâkalı bu mevzuu 
şefkat ve atıfet dairesinde ve millî ekonomimi
zin kalkınması bakımından mütalâa ve mülâha
za ederek isabetli karar vermesini istirham ede
rim. 

RASÎM YURDMAN (Hatay) — Sayın arka
daşlar, hakikaten bu mesele bizde de, yani Ha
tay 'da da birçok fakir kimseleri alâkadar et-
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inektedir. Bizd# birçok evlerde kadınlar hasır 
örerler, bunların yevmiyesi, on, yirmi, otuz ku
ruştur, bir ekmek parasını ya çıkarırlar, ya çı
karamazlar. Birçokları da çıkrıkta pamuk eği-
rirler, bunlar da bir ekmek parası bile çıkara
mazlar. Bâzıları da evde icrayı sanat ederler. 

Binaenaleyh bunlardan vergi alınmasını 
doğru görmüyorum. Bu hususta Veziroğlu'nun 
tekliflerine bendeniz de iştirak ediyorum. 

MÜNİR BÎRSEL (izmir) — Efendim, Sa
yın Kurdoğlunun bu iskân Kanununa atfen 
yazdığımız fıkra hakkındaki mütalâalarına ce
vabımızı arzedeyim. 

iskân Kanununda muaflığa ait şartlar ve 
süreler birkaç maddede yazılmıştır ve birbiri 
içine girmiş bir haldedir. Çalıştık, bunu bir 
madde halinde tesbit edip bu kanunun içerisine 
sokmak istedik hakikaten mümkün olmadı. 

Bu şekilde iskân Kanununun mevcut olau 
hükümleri dairesinde zaten yerleştirilen ve mül
teci sayılanlar kendilerinin yerleştirilmeleriyle 
ve mülteci sayılmalariyle vaziyetleri taayyün 
etmiştir. Onun için iskân Kanunundaki hükmil
eri kendilerinin aramalarına lüzum yoktur. Bu 
itibarla oraya atfettik. 

El tezgâhlarına gelince bu hususta ısrarımız 
yoktur. Sebebini arzettim. Takdir yüksek heye
tinizindir. (Teşekkür ederiz sesleri) 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Politika 
için de konmalı bu muafiyet. 

Yüksek Başkanlığa 
Eklenecek 4 bent : 
«Hariçten işçi almamak şartiyle, maişetle

rini temin maksadiyle ailesi efradının bedenî 
hareketleriyle evlerinde dokuma tezgâhı işle
tenler.» 

Afyon Karahisar 
Ahmed Veziroğlu 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum : Nazarı itibare alanlar.. Almıyanlar.. 
önerge nazarı itibare alınmıştır. 

GEÇİCİ KOMlYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — 4 ncü fıkra olarak aynen 
kabul ediyoruz efendim. 

VEHBİ SAR I DAL (Niğde) — Yalnız hasır
cılar giriyor mu efendini? 

RASİM YURDMAN (Hatay) — Bir de çık
rıkçılar var efendim, bunlar da dâhil mi'? 

BAŞKAN — Bir önerge vermediniz? 



B : 74 21.4 
GEÇlCİ KOMİYON BAŞKANİ MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Bu şekikıy kabul ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Maddeye bu kısmı 4 ncü fıkra 
olarak ekliyerek maddeyi oyinuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

RASİM YURDMAN (Hatay) — Fakat ha
sırcılarla, çıkrıkçılar girmedi1? 

BAŞKAN — Efendim ikinci müzakerede 
bir tadilname verirsiniz kabul edilirse ozaman 
girer. 

Matrah ve matrahın tâyini 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Sabit iş yeri olan 

esnafın vergi matrahı iş yerlerinin kirasıdır. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 
bundan bir iki ay evvel Hükümet Yüksek Mec-_ 
lise bir Kanun tasarısı vermişti. Tasarı, Kazanç 
Vergisi Kanununu tadile mâtjuf bir tasarı idi. 
O tasarıda Hükümet matrah i olarak gerçek ki
rayı göstermişti. Fakat bu tasarıyı tetkik 
etmiş olan komisyon ise gerçeik kirayı kabul et
mekte bâzı mahzurlar görmüş ve onun yerine 
gayrisâfi varidat esasını kabul etmişti. Her hal
de Hükümetin, gerçek kira hakkındaki noktai 
nazarını kabul etmeyip, gayrisâfi varidatı ka
bul etmek için, o zaman komisyon ciddî bâzı 
mucip sebepleri vardı. Yüksek Heyetinize tak 
dim edilen tasarıda ise, gerçek kira esası kabul 
ediliyor. Matrah olarak iş yerinin kirası diye 
tasrih edilmiştir. Fakat beşinjci maddede iki is
tisna yapılıyor. Eğer iş yeri esnafın mülkü 
ise ozaman o yer için gayrisâfi varidat nazara 
alınacaktır. 

Bir de kiranın tevsik edilememesi halinde 
dahi yine gayrisâfi varidat nazara alınacaktır. 
Böyle iki istisna yapıldıktan sonra ve bu ki-

. ranm tevsik edilememesi halinde, bir müeyyi
de kabul edilmediğine göre, bu kaidenin umuma 
teşmil edilmemesi için bir s^bep yoktur. Yük
sek malûmunuzdur ki ; bu kanunda bahis mev
zuu olanların esnaf gibi dosyaları muntazam ol-
mıyan ve vesaiki muhafaza ettmekte biraz müş
külât çeken mükelleflerdir. Kirayı tevsik et
mek için hiç şüphe yoktur ki, Maliye memuru 
iş yerine ait olan kira mukavelenamesinin no
terce musaddak bir suretini istiyecektir. O kü
çük esnaf mukaveleyi muhafaza edecek, notere 
gidip birkaç saatlik vaktini geçirdikten sonra 
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harç verecek ve o vecibeyi yerine getirecektir. 
Bilmem hakikaten ispekülâtif bir maksatla mı 
bu gerçek kabul ediliyor? Kiraların tezyit edi
leceği mülâhazası mı hâkim olmuştur? Bende
nize göre mademki iş sahibi kendi yerini işgal 
ettiği zaman matrah olarak o gayrimenkulun 
gayrisâfi varilatı nazara alınacak ve mademki, 
kira tevsik edilemediği takdirde mükellefe hiç 
bir ceza tarh etmeden yine gayrisâfi varidat 
nazara alınacaktır, ohalde matrah olarak gerçek 
kirayı değil gayrisâfi varidatı nazara almak 
daha doğru olur, kanaatindeyim. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 
KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİREL 

(İzmir) — Efendim, burada hakikaten kira 
esası caridir. Bugüne kadar Kazanç Vergisinde 
iradı gayrisâfi esası vardır. Kazanç Vergisinin 
tadiline ait tasarıda da bu esas üzerinden yü-
rünmüştür. Kira esasından yürünmesinin sebe
bi de muayyendir. Biliyorsunuz esnaflık Gelir 
Vergisinden bir muafiyet temin eder. Hakiki 
kazanç burada esas alınamıyor. Fakat müm
kün olduğu kadar hakiki kazançla alâka ve 
irtibatı daha fazla olan, elastikiyeti olan ve arz 
ve talep kaidesine göre piyasanın yerine göre 
değişebilen hakiki kazancın tâyini bakımın
dan daha esaslı karine teşkil eden kira esasının 
kabul edilmesi daha uygun görüldüğü içindir 
ki, öylece kabul edilmiştir. Biliyorsunuz bina 
gayrisâfi iratları memleketin her tarafında 
muhtelif zamanlarda takdir edilmiştir. Bunlar 
için umumi surette tam bir mutabakat ve tam 
bir muvazene ve ahenk temin edildiği yolunda 
bir iddiada bulunmak her zaman mümkün ol
maz. Kaldı ki, bunlar donmuş esaslardır. Hal
buki mükellefiyet bakımmlan böyle donmuş 
esasa istinat etmektense daima piyasaya tâbi 
olan ve daima kazançla ilgisi çok yakın olan 
kira esasını kabul etmek her halde vergi adaleti 
bakımından daha uygundur. Şimdi iradı 
gayrisâfi esasına gidilen haller mahduttur. Mal 
sahibinin kendi binasında oturması veya baş
kasına bedelsiz vermesi gibi. Bu itibarla bunlar
da bir kira esası bulunamıyacağına göre emsali 
aramak, takdir heyeti göndermek gibi bu gibi
leri uzun muamelelere tâbi kılmak olacaktır. 
Belki esasa biraz muhalif olsa da istisnaen ka
bul etmek işin esası ve kolaylığı bakımından 
bir maliyeyi işgal etmemek bakımından daha 
doğru gördük. 

— OTİ — 
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Arkadaşım mukavele mecburiyeti bahsine de 

temas ettiler. Müsaade buyurursanız bunu 5 n-
ci maddede mütalâa edelim. O 5 nci maddede 
yazılıdır. 4 ncü madde esasen yalnız kira esası 
olmasına mütedairdir. Ben, vaziyeti arzettim. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa: 
îş yerinin gayrisâfi iradının vergi matrahı 

:olarak kabulü ile ilgili maddelerde lâzımgelen ta:-
dilât yapıhııak üzere maddenin Komisyona iade
sini teklif ederim. 

İstanbul 
Salamon Adato 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Nazarı itibara alanlar... Almı yarıl ar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir.. 

îş" yerinin kirası 
BEŞİNCİ MADDE — İş yeri kirası, iş yer

lerinin geçmiş takvim yılma ait yıllık ve yıl için
de işe başlamış veya işi bırakmış olanlaT da faa
liyet süresine ait gerçek kiraların tutarıdır. 

Gerçek kiranın mükellef tarafından kira mu
kavelenamesiyle tevsiki mecburidir. Vergiye 
matrah olan kira iş yerinin gayrisâfi iradından 
düşük olamaz. 

İş yerinin, içinde çalışana ait olması veyahut 
kiranın tevsik edilmemesi hallerinde, gerçek kira 
yerine iş yerinin gayrisâfi iradı alınır. (İratları 
1 . I . 1940 tarihinden evvel konmuş olan iş yer
lerinde, gayrisâfi irat % 50 fazlasiyle alınır.). 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Muhterem ar
kadaşlar, esnafı vergiye tâbi tutarken bir kere 
kira esasını, bundan evvelki madde ile, matrah 
olarak kabul ediyoruz. Fakat kira mukavelesi 
her zaman yapılmaz ve kira olduğu da yine her 
zaman tevsik edilemez. 

Bir kere mal sahibi, Borçlar Kanunu hükmü
ne göre, birisine kiraladığı şeyi, bedel mukabi
linde olsa dahi, yazılı mukaveleye raptetmeye 
mecbur değildir. Başlıca ana kanunumuz Borç
lar Kanunumuz, vatandaşı kendi emvalini tasar
ruf ederken kira akdinde, yazılı mukavele yapma
da veya yapmamada muhayyer bırakmıştır. 
Şimdi bir esnafın bir mal sahibinden bir dükkân 
tuttuğunu düşündüğümüz zaman araların-
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da kira mukavelesi yoksa maddenin bura
daki hükmüne* göre kira mukavelesini gös
tererek tevsik etmesini kiracı olan es
naftan, bakkaldan, kasaptan talep ediyo
ruz. Ve diyoruz ki, sen burada elbette kira ile otu-
i'iıyorsun, kiranın miktarını mukavele ile tevsik 
et., dedik. Edemem, çünkü mal sahibi ile yazılı 
bir mukavelemiz yoktur, diyor. Şu halde bu kay
dın, ehemmiyeti kalmıyor. Eğer sen bu mukavele
yi bize gösteremezsen senden şu kadar fazla bir 
para alacağız deftilecek olursa bu ceza malını ki
raya veren kimseye sari değildir. Mal sahibine 
kiracı cebredemez. O zaman mal sahibi der ki, 
ben sana bu dükkânımı mukaveleye müstenit ol
madan veriyorum. Mukavele istediğin takdirde 
ben bunu yapamam, O takdirde; kira mukavelesi 
ile tazyik mecburiyetini koymak ve bunu vergi 
hukukunun bir müeyyidesi olarak kabul etmek 
istemiyorsa evvel emirde Borçlar Kanununda
ki hükümlerini değiştirmek icabedecektir. Yoksa 
mal sahiplerini, mallarını yazılı bir mukavele ile 
kiralamaya oebredemeyiz. Bu takdirde de bu ka
nun ancak kiracıya sâri ve âmir olur ve kiracı
larla mal sahipleri arasında türlü ihtilâflara se
bebiyet verilmiş olur. 

Tasarıya göre; mukavelename ile tevsik ede
cek. Tevsik edemezse ne olacak?. Bizzarur gayri
sâfi irada gidilecektir. 

Şu halde mukavelename ile tevsiki mümkün 
olmadığı zaman gayrisâfi irada gidileceğine gö
re mutlaka sen mukavelename ile kirayı tevsik 
edeceksin diye kiracı olan bir esnafı kanuni bir 
mükellefiyet altına sokmakta bir mânâ yoktur. 

Binaenaleyh ben diyorum ki, buradaki, mu
kavelename ile tevsik etmesi mecburidir, diye 
konulan hüküm haddizatında lağıvdır. Çünkü, ki
ra mukavelenamesi varsa gösterir, yoksa ve kirayı 
tevsik edemezse o vakit gayrisâfi irada gidilir. 

Şu halde maddede mademki böyle bir hüküm 
vardır, kiracıya mecburiyet tahmil eden hüküm 
bizatihi lağıvdır ve borçlar kanuna muhaliftir. 
Kaldı ki, geçen sene B. M. Meclisinde, Kamutay
da kabul edilmiş olan belediye vergi ve resimleri 
da kabul edilmiş olan Belediye Vergi ve "Resimleri 
kanununda ayın meseleyi burada izah etmiştik. 
Ve Büyük Millet Meclisi Belediye Kanununun 
.18 nci. maddesinde kira mukavelenamesi yapma 
mecburiyetine ait hükmü kaldırmıştı. Şu halde 
bu maddedeki gerçek kiranın kira mukavelena
mesiyle tevsiki mecburi olduğu hükmünü kal-
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ctırmak, onun yerine «Kira mukavelenamesi bu
lunmadığı veya mektui) ve- makbuz gibi başka 
belgelerle tevsik olunmadığı'hallerde mükellefin 
beyanı vergi tarhında esas*"flffarak alınır, diye 
bir hüküm koymak lâzımdır, İEğer mükellef bir 
miktar beyan ederse ve beytin ettiği bu kira 
gayrisâfi irattan düşük olursa) kiraya değil gay-
risâfi irada gidilir. Bu sure|tle kabul edildiği 
takdirde madde memleketimizin ihtiyacına ve 
memleket kanunlarına uyguıi bir şekil almış 
olur. Komisyonun da prensi]) itibariyle buna 
muvafakat edeceğini sanıyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, mâruzâtımla bel
ki bâzı arkadaşlarımın yorulmasını da önlerim 
diye söz aldım, diğer arkadaşlarım spz istedi
ği halde. 

Hakikaten bu mesele komisyonda da epey
ce- bir ihtilâfı mucip oldu, bizi zor bir durum 
karşısında bıraktı. 

Şimdi bunun lehinde ve aleyhinde arkadaş
lar mütalâa dermeyan ettiler. Ben mümkün mer
tebe iki tarafın da noktai nazaraını kısaca ar-
zedeyim. Eğer bu noktai nazarı ifade edemez-
sem sözlerimi kendi noktai nazarlarına muha
lif bulan arkadaşlar lütfen ikmal buyururlar. 
Şimdi efendim mukavelenin ibrazının lüzumuna 
ve bunun mecburi kılınmasına taraftar olan 
arkadaşların mütalâası şudur: 

Hakikaten İni iş tabiî olarak Borçlar Kanu
nunu alâkadar etmez. Ama belediye vergi ve 
resimleri kanununda kira mukavelesi mecburi
yetini kaldırdık yakın bir zamanda. (Geçen se
ne sesleri), mukavele ibraz edilmesi" uygundur 
fikrini müdafaa, edenler diyorlar ki ; doğrudur 
ama bu hüküm iş yerlerine münhasır değildir, 
evler, meskenler, arsalar ve saire içindir. Fa
kat iş yerleri için mukavelename ibraz edilme
si ; iş yeri sahibinin işlerinin bir akda, bir bel
geye müstenit olması lüzumuna dayanır. 

Bundan maada; eğer biz bir mukavelename 
ararsak hem "mükellefiyetin hem de mükellefi
yetle alâkası olınıyan bir insanın beyanı karşı
sında kalacağız, iki kişinin muvazaa yapması 
kolay olmaz. Bu sebeple iki kişinin beyanına is
tinat etmesinde daha fazla fayda mütalâa edi
lir. 

Muhalif tarafta bulunan arkadaşlar diyor
lar ki;, mal sahibi bir mukavele yapmadı, ne 

dersiniz? Mal sahibine, bir mecburiyet de tah-
•mil edemezsiniz. Mükellefe ne yapacaksınız? 
Cezai bir müeyyide mi yapacaksınız? Ona da 
cezai bir şey yapmamanız lâzımdır, çünkü elin
de değildir. O halde ya iradı gayrisâfiyi ala
caksınız, yahut da beyanını esas olarak alacak
sınız. Hakikaten burada metinde, iradı gayrisâ-
fiye gidilmiştir. Belki bu bizi, müşkül bir vazi
yete sokar her işte bizi iradı gayrisâfiye götü
rür, belki de mükellefin beyanını almak da uy
gun olur. Fakat pratik olarak, mukavele mec
buriyetini koyarsak, mal sahibi yapmadığı za
man ne yapacaksınız? Mükellefe «Söyle arka
daş kaç para veriyorsun» diyeceksiniz.... Mükel
lefin cevabı iradı gayrisâfiden üstün ise kabul 
edecek, bundan aşağı ise iradı gayrisâfi üzerin
den almak lâzımgelecek, diyorlar. Bu takdirde 
de mükellefin beyanını esas tutmak lâzımdır. 
Beyanın da hilafı sabit olduğu takdirde, yani 
yalan söylediği takdirde, o zaman da Usul Ka
nununa göre ceza görmesi mümkündür. Arka
daşların, lehte ve aleyhte mütalâa arzeden ar
kadaşların fikirlerini arzettim, hiç şüphesiz tak
dir yüksek heyetindir. Bence de 'bu işin takdiri
ni hakikaten yüksek heyete bırakmak daha doğ
rudur. Yüksek Heyetin bu veya .şu şekilde ka
naati tecelli ederse, işin bir kere daha encümen
de görüşülmesi zaruri olacaktır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
komisyondan bir cevap rica edeceğim. Hükü
met gerçek kelimesini, kira mukavelesinin ifa
de ettiği rakam diye izah ediyor. Halbuki ko
misyon esbabı mucibesinde izahat yok. Bence bun
dan evvelki kanunda olduğu gibi gerçek kelimesi 
gerçekten fazladır. Arkadaşım komisyon namı

na gerçek kira tâbirinin mukavelede yazılı ki
ra demek olduğunu ifade buyururlarsa ilerde 
bu kelimeden doğacak gerçek ihtilâflar önlen
miş olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Mükelleften istediğimiz 
mukavele gerçek kira mukavelesinde yazılı ki
radır. Kiranın beyan hilâfına ve fazla olduğu 
sabit olursa ona ceza hükümlerinin tatbik edil
mesi lâzımdır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Mukavele 
halinde dahi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Bakarsınız 500 lira kira 
mukavelesi vardır. Gidersiniz, onun defterinde 
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700 lira yazılı olduğunu görürsünüz. Demek ki. 
esnaf yanlış söylemiştir. Fazla iki yüz liramı; 
sağladığı vergi ketmedilmiş olduğu için elbette 
'hilafı sabit olduğundan mukavelenin yazdığı 
miktar hilâfına bir muamele yapılmaz denebilir 
mi? 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Mukavelename 
ile tevsik mecburiyetinde cezai bir müeyyide 
var mıdır efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Hiç şüphesiz yoktur efen
dim. Mukavele iki taraflı yapılacaktır. Ama 
bir taraf mükelleftir diğer taraf değildir. Bu
nun için hususi bir müeyyide koymadık. 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — 
Efendim maddenin ikinci fıkrasında «Gerçek 
kiranın mükellef tarafından kira mukavelena
mesiyle tevsiki mecburidir, vergiye matrah olan 
kira iş yerinin gayrisâfi iradından düşük ola
maz.» Deniyor üçüncü fıkrasında «İş yerinin, 
içinde çalışana ait olması veyahut kiranın tev
sik edilmemesi hallerinde, gerçek kira yerine 
iş yerinin gayrisâfi iradı alınır.» denmektedir 
şimdi bu iki fıkra arasında tezat vardır. Bu te
zat nasıl halledilecektir? 

MÜNİR BfRSEL (Devamla) — Müsaade 
buyursanız bunu tezat olarak mütalâa buyur
mayın. Bir kira mukavelesi vardır ki, beyana 
konmamıştır, bir de hakikaten yoktur veya tev
sik edilememiştir. Mecburiyet mevcut olduğu 
halde bu vesikayı saklıyan için bir cezai hüküm 
mevcuttur. Ama mukavelenin yapılmadığı tev
sik edilemediği halde yapılacak şey ya gayri
sâfi iradı esas almak veya beyana istinat etmek
tir. 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — O 
halde mecburiyet kelimesini kaldırmak, başka 
bir kelime kullanmak lâzımdır. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Sayın arka
daşlarıma şunu söyliyeyim : Ya mukavelename 
ibrazı mecburiyetini koyalım veya bunu kaldı
ralım. İkisinden birisi olmazsa bunu yumuşat
mak imkânı yoktur; ya kaldırırız, ya bırakırız. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bu kanunun 
Hükümet esbabı mucibesinde gerçek kira bedelinin 
kira mukavelelerinde yazılı bedel olduğu tas
rih edilmiştir. Komisyonun esbabı mucibesinde 
bir sarahat olmadıktan başka Komisyon namı
na biraz evvel bu kürsüden vâki beyanatta, mu-

.1949 0 : 2 
kaveleye rağmen daha fazla verdiği sabit olur
sa mal memuru tarafından cezalı olarak nazara 
alınacağı ifade edilmiştir. Bunu bilhassa, bir 
memura mümküıf^mertebe az takdir hakkı ve 
mükellefle az ihtilâf imkânını bırakmak bakı
mından ehemmiyetli görürüm. Esasen Borçlar 
Kanununa göre bu şekildeki mukaveleler, mah
kemece4 fesih veya iptal edilmedikçe muteber
dir. Mal memurunun hayn bu kira mukavelesi 
dışında muhakkak anlaşma yaparak meselâ 
Millî Korunma Kanununa göre şu kadar ve 
açıktan da şu kadar para verdin, Millî Korunma
ya göre şu kadar verdim diyorsun ama sen açık
tan para verdin matrahı bu tarzda tesbit edece
ğini şeklinde ve belki de bu şekilde hareket et
meyi vazife telâkki edenlerin iddialarını mad
deye vereceğimiz sarahatle Önlememiz icabeder 
kanaatindeyim. Aksi halde kira mukaveleleri 
karşısında acaba verdiği hakiki kira bu mudur 
diye sormak itiyadını vazife edinecekler olacak 
birçok hallerde Usul Kanununun daha ne oldu
ğunu bilmediğimiz müracaat yollarına mükellefi 
sevkedecektir. Bu «Gerçek» kelimesinin kaldırıl
ması yahut da Hükümet teklifinde olduğu gibi 
«Mukavelelerde yazılı bedeller gerçek kira ad
dedilir» şeklinde sarih bir mefhum tesiri ica
beder. 

Diğer mesele hakkında ben de arkadaşlarım 
gibi düşünüyorum. Teklif ettiği netice itibariyle 
değil, esbabı mucibe itibariyle bir kere mecbu
ridir diye âmir bir hüküm koyuyoruz, altında da 
bu yazılış tarzı ile iliklemek kabil olmıyan tarz
da cümleler. 

Onun için encümen lütfetsin bu maddeyi ge
ri alsın söylenenleri nazara alarak yeni bir şe
kilde getirirse isabetli olacağını zannediyorum. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; mecburi kaydının konulması sebeplerini kı
saca arzedeyim. 

Dördüncü maddede kira esasını kabul buyur
dunuz. Kiranın sayın arkadaşlarımın dediği gi
bi, mutlaka tahrirî mukaveleye müstenit olması 
şart değildir. Borçlar hukuku sarihtir. Evvel
ce mahkemeler icar ve isticar mukavelesinin hük
müne tevfikan mukavele yapmıyanlarm ve ce
zasını vermiyenlerin dâvalarına bakmazlardı. Son 
zamanlarda çıkan Belediye Resimleri Kanunu ile 
bu mükellefiyet kalktı. Kira; Sayın Sözcünün 
izah buyurdukları gibi her an âlestikiyetini 
üzerinde taşıyan ve vergi adaletine en yakın bir 
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karine olan bir esastır. Ohalde iki tarafın rı-
'zasını taşıyan akdin tahrirî olması niçin konul
muştur? Gelecek onuncu maddede tetkik buyu
rursunuz. Esnaf Vergisi; -vereceği kira muka
velesine istinat eder. Ohalde mükelleften ilk bek
lenen şey beyandır. Beyan vergiye esas olduğuna 
görse, mükellef bunu nasıl yapacaktvr ve ispat 
edecektir? -»-

işte benim yerimin kirası 300 liradır diye 
şifahi veya tahrirî olmak üzere, beyanda bulun
mak mecburiyetine tâbi tutulmuştur. Bu ne de
mektir? Bu mecburiyeti koymakla, tahrirî vesi
kayı gösterdiğim andan itibaren aksini ispat, 
Hükümete aittir, demektir. Binaenaleyh aslo-
lan, iki tarafın muvafakatinin iıızimamiyle vukus 
gelen akdi, bunu size esas olarak veriyorum de
mekten ibaret olduğu aşikârdır. Bu tahrirî mu
kavelenin noter mukavelelerinin aksi sabit olun
caya kadar esas olması lâzımdır. Çünkü No
ter Kanunu sarihtir. Onun sahteliğini ispat et
medikçe benim beyanım esastır demek ve binaen
aleyh hakiki noktadan hareket etmek lâzımdır. 
Şu halde « mecburi » kaydının konması, sırf mü
kellefin durumunu tesbit ve beyanını teyit için
dir. Bu kaydın konması ile mesele halledilmiştir. 
Mükellef beyannamesine; benim gelirim şudur 
diye şifahi akdi söylemez. Şifahi akdi bir beyan 
ile verecektir. Usul Kanununda göreceğim. Mü
kellefin beyanı ile beraber vergi derhal tahakkuk 
ettirilecektir. Hüsnüniyet bu prensipte kabul 
edilmiştir. Bu prensipten hareket ederek, yürü-
melidir. Bu mukavele tahrirî mi ve şifahi mi ola
caktır diye ilerde birçok tereddüt ve ihtilâflara 
meydan vermesine mâni olmak için Esnaf Ver
gisi Kanununa bu « mecburi » kaydını koyduk. 
Buna zaruret vardır, şifahi ise kira budur diye 
söyliyemiyecektir. Yani şu hüküm ancak tahriri 
olanlar için bu şekildeki beyanlar esas kabul 
edilecektir. O halde « mecburi » yi koymadığımızı 
kabul edersek, şifahi mukavele akdettik, benim 
yerimin kirası budur diyebilecektir. Mal memu
ru, uzmanlık teşkilâtı, müfettişlik teşkilâtı bunu 
görecektir, göreyim efendim, tetkikat yapacağım 
diyecektir. Ona karşı efendim, şifahen akdettik 
diyecek, maliyeci hayır efendim sizin yerin ki
rası bu değildir diyecektir, hayır budur diye 
iddia edecektir. İhtilâf vâki oldu, olacaktır. Za
ten bu ihtilâf nasıl halledilecektir? O zaman gay-
risâfi irat aranacaktır, ama ihtilâf da vardır. 
Şimdi burada şu çıkacaktır : 
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Ben diyorum ki, benim yerimin kirası 20 lira

dır, şifahidir, tahrirî değildir. Mal memuru diye
cek ki hayır efendim. Oayet tabiî ihtilâf çıkacak
tır. Çünkü o, vergi hukukunu, ben kendi hu
kukumu müdafaa edeceğiz, elbette. Kim bu
nun aksini ispat edecektir ? Elbette birisi le
hinde olduğu i<;in bunun bir misli alınacak yor 
var, iki misli alınacak yer var aşağıda gelecektir 
bunlar, neticede bizzarure mahkemeye gidilecektir* 
Binaenaleyh bu mecburi kaydı mükellefe 10 ncu 
madde ile beyanın vüsukunun - temini iç.iiı kon
muştur. Zaruridir. Olmadığı takdirde vereceği 
beyanname şifahi bir akde müstenittir, elde vesi
ka yoktur. İhtilâf her zaman baki kalacaktır. O 
zaman iradı gayrisâfiye gidilecektir. 

Tahrirî olanlara itiraz hakkı; aksi sabit olun-
cadır. Binaenaleyh mecburi kaydında tehlike yok
tur. Bilâkis prensipin ve noktai nazarın teyididir. 
Hem dördüncü maddenin, hem beşinci maddenin 
hem onuncu maddenin beyan noktasından irtiba
tında kanuni zaruret vardır. Zarar yok fayda 
vardır. Hep mukaveleyi tekrar yapacaksınız, bu 
hiçbir vakit böyle değildir. Nitekim altındaki fık
rada işeret edildiği gibi, bu yoksa, iradı gayrisâ
fiye gidecektir. Zaten onun da esası kiradan gel
mektedir. Yine iki tarafın rızasına dayanan bir 
akdin neticesinde çıkıp gelecektir. Onun için bu 
kalır kelimesi, şüphesiz sayın sözcünün de izah 
buyurdukları gibi, yekdiğeri ile irtibatı olan hü
kümlerin çözülmemesi noktasındandır. Denile
cek ki; kalkarsa ne olacak? Arzettiğim gibi 10 
ncu maddeyi tetkik buyurursanız görürsünüz ki 
o zaman verilecek olan kira nereye gidecektir ? 
Onun için kalmasında fayda vardır. 

Yüksek Meclisin bunu bu şekilde kabul buyur
masını rica ediyorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 
bendeniz de komisyonda kira mecburiyeti pren-
sipini müdafaa edenlerdenim. Bu husustaki dü
şüncem şudur: 4 ncü maddeyi tetkik buyurursa
nız, sabit iş yeri olan esnafın vergi matrahı iş ye
rinin kirasıdır. Yani esaslı bir matrah prensipi 
koyuyor. Şimdi yaptığımız şey mümkün olduğu 
kadar bu mahrah üzerinde mükellefle Devlet ara
sındaki noktai nazar ihtilâfını bertaraf edecek sis
temleri koymaktır. 

Ben kira mukavelenamesi mecburiyetinin ol
mamasını, Devletle mükellef arasındaki bu daimî 
noktai nazar ihtilâfını mütemadiyen yaratıcı 
bir unsur olarak mütalâa ettim. Ve komisyonda 
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kira mukavelesinin mecburiyetini müdafaa ettim. 1 

Muhterem arkadaşlar; bir nizamı korken o ni
zamı mümkün olduğu kadar masun tutucu esas
ları da düşünmek zaruretindeyiz. Bir kira muka
velesi mecburiyetini koymadığımız takdirde tat
bikat şu olacaktır' : Mükellef beyan yapacaktır, 
diyecektir ki, benim kiram elli liradır. Maliye me
muru bakacak; onun komşusu olan filân dükkâ
nın kirası 100 lira beyan edildi. Hayır arkadaş 
senin kiran elli lira değildir. Nihayet mükellef- ı 
İe Devlet arasında namütenahi ihtilâfların doğ
ması ve bu yüzden birçok muamelelerin yapıl
masını ieabettiren bir sistem olacaktır. Bu muka
vele mecburiyetinin konması; elde sarih, kati de
lilin olması bakımından Devletin, mükellefin le
hinedir. Şu, bu şekil olmuş; bunu da hukukçu 
arkadaşlarımız düşünsünler. 

BAŞKAN — İsmail Sabuncu. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
kira mukavelesinin yapılma mecburiyeti olmadı
ğını gecen sene Meclisi Âli Belediye Vergi ve Re
simleri Kanunu münasebetiyle Borçlar Kanu
nundaki tearüzünden dolayı kabul ettiği arkadaş
larımız tarafından ifade edildi. Muhterem arka
daşımız Münir Birsel de ifade ettiler. Onun için 
bendeniz bunu arzedecek değilim. Yalnız, burada 
eğer maksat beyan edilecek yahut gösterilecek 
vesikadaki kira gayrisâfi iradın dununda bir be
deli ihtiva etmemesinden ibaret ise bunu maksada 
göre yazalım matlup hâsıl olsun. I 

Yani arkadaşların endişesi budur. Mademki, 
Borçlar Kanununda böyle bir hüküm var ve bir 
vesile ile Meclisi Âli de buna intibak etmiştir 
ama kira mukavelesi yapmak hakikaten kira
cının bir çok defa kendi menfaatine olabilir. 
Kendisi arzu eder. Boş da bırakmak istemez. 
Ama, birçok mal sahipleri de vardır ki, hiçbir | 
zaman malının başını boş ve muallâkta bırak
maz. 

Eğer biz Borçlar Kanununun esas maksadına j 
riayet edeceksek, kira mukavelesi yapmaya mec- I 
buriyet yoktur, buna icbar edemeyiz, böyle ola
caksa bendeniz diyorum ki, bu fıkra şu şekilde de
ğiştirilsin. « Vergiye matrah olacak kira, mükellef 
tarafından şifahi veya vesika ile beyan olunur. 
Ancak bu matrah gayrisâfi irattan aşağı ola
maz > (Maddede var sesleri). Ben de biliyorum, 
gördüm. Ama, yukarıyı aşağıya bağlamak için j 
onu da oraya yazacağım. i 
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ki, bunun bir cezai müeyyidesi olmak lâzımdır. 
Ben de bunu kabul ediyorum, ama bu ne ile olur? 
Bunların kendilerine- göre tutmak mecburiyetin
de oldukları bir defteri vardır. Nihayet aldığı-

I nı verdiğini yazacağı bir şey vardır. Orada def
tere baktıkları zaman, hakikaten ödediği kirayı 
beyanda bulunduğu miktardan aşağı göstermişse 
Usul Kanununda bunun cezası vardır, ona da; 
katlanmış olur. Zannediyorum, arkadaşlarım 
da bunu bu suretle kabul eylerlerse mesele kapan
mış olur* 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Arkadaşlar, bu kanunun hususi karakterine göre 
belki konuşulmakta bulunan 5 nci madde için
deki « kira mukavelenamesiyle tevsiki mecburi
dir » sözünü koymaya arkadaşlar lüzum görme
miş olabilirler. Ancak kanun tekniği bakımın
dan bir madei kanuniye içinde bir vatandaşa 
veya mükelefe bir mecburiyeti kanuniye tahmil 
edilirse vatandaş tarafından o hükmün yüklediği 
mecburiyetin, mutlaka yerine getirilmesi lâzım
dır. Getirilmediği getirilemiyeceği tasavvur edil
diği zaman vâzıı kanun, vatandaşı lâubaliliğe teş
vik etmiş olur. Böyle şey olmaz. Halbuki aynı 
maddenin biraz altındaki fıkrada « kiranın tev
sik edilememesi halinde» diye tevsik edilmemesinin 
de mümkün ve caiz olduğunu kabul ediyoruz. 

Böyle kanını yapılmaz arkadaşlar. Encümen 
bu maddeyi geri almalı ve bu kanunun karak
terine göre, maksadı ne ise onu burada başka 
bir tâbirle de, kifayetli bir ifade ile temin et
melidir. 10 ııııcıı maddede geçen bir kayda gö
re, yani [İş yerinin kirasını gösteren bir be
yanname vermek mecburiyeti] o maddede ya
zılmış bulunmasına göre, işte buradaki mecburi
yet o beyannameyi vermek mecburiyetindedir 
dediler. Hayır. Burada kiranın mukavele ile 
tevsiki lâ/jnı geliyor. Yaşamakta olan kanun 
hükümleri kiracıya olsun, kiraya verene olsun 
böyle bir mecburiyet tahmil etmediği halde bu 

I kanun tahmil ediyor. Yani kirayı mukaveleye 
bağlamak hürriyet ve serbestisini veren bugün
kü hükmü kastederek mi oluyor. Hayır, böyle 
bir kasıt yoktur. O halde kanunun mecburiyet 
tahmil eden ifadci katiyesi, ciddiyesi vatan
daşlara kanun hükümlerine riayet edip et
memek hususunda lâubalilik mübalâtsızlık 
hissini telkin eden ifade olur ki, böyle bir ifa-

i denin kanunda yeri olmaması lâzımgelir. 
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KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen

dini, bendeniz kira mukavelesi yapılmasının 
mecburi obuası lâzımgeldiğini bildiren fıkra
nın çıkarılmasının icabettiği kanaatindeyim. 
Esasen bu fıkrayı kaldırmakla maddede bir de
ğişiklik olacağına kani değilim. 

10 ncu maddeye "öre mükellef bir beyanna
me verecek beyannamede verdiği her maddenin 
müfredatım bir mukaveleye,, bir noter senedine 
istinat ettirecek değildir. Mükellef kendi 
beyanına istinat ettirecek ve vesikaları da ola
caktır. Meselâ mükellef kira mukavelesi yap
madan bir yerde oturuyor. Kira aylığını verdi
ği zaman mal sahibinden tabiî bir makbuz ala
caktır. Aldığı bu makbuzu beyannamesinde gös
terebilir. İbraz ettiği bu makbuz iradı gayrisâ-
fiye nazaran düşük olduğu takdirde o zaman 
iradı gayrisâfi üzerine gidilecektir. 

Buradaki 'mecburiyeti kaldıracak olursak 
vaziyet ne olacaktır? Mecburiyeti bırakırsak. 
bâzı arkadaşların dedikleri gibi müeyyidesi yok 
değildir, bilâkis vardır. Kira mukavelesi mec
buriyeti bırakıldığı takdirde Usul Kanununda 
ki, usulsüzlük cezasına uğrıyacaktır. Vergi zi
yama sebebiyet veriyorsa kaçakçılık veya ku
sur cezası vardır. Bu itibarla buradaki meebıı 
riyet kaydının kalkması hem bugünkü mevzuat 
bakımından hem de işin icabı bakımından ye
rindedir. Ve bunun için bu mecburiyet kaydı 
kalktığı takdirde mükellefin aleyhine bir duru
mun hâsıl olacağı kanaatinde de değilim. 

Esasen mülk sahibini mecbur da edemeyiz. 
Mülk sahibi ben mukavelename yapmıyacağım 
deyince ne olacak? Mal sahibi için 'bir ceza yok 
kiracı için bir cezai müeyyide vardır. 

Tekrar arzediyorum, mukavele mecburiyeti 
bugünkü şartlar içerisinde esnafı dükkânım 
terketmek mecburiyetinde bırakacaktır. Çünkü 
mal sahibi mukavele yapmaya mecbur değildir, 
halbuki kiracı mukavele ibraz edemediği tak
dirde şimdiki şekille daimî bir ceza tehdidi al
tında kalacaktır, bu da düüşnülecek bir nokta 
dır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULÜSÎ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, bu 

kaydı kaldırdığımız dakikadan itibaren 10 ncu 
maddedeki, verilecek beyannamedeki kiranın 
ne ile ispat edileceğini ve mükellefin bildirdiği 
fou kiranın vesikasının ne olacağını düşünmek 
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mecburiyetindeyiz. Acaba sayın komisyon, (ben 
kendim de dâhil olmak üzere) bu ihtilâfı ne ile 
halledecektir? izahını rica ederim. Kirayı bildir
mek mecburiyetini tahmil eden hükmü vatan
daşa verdik, bu beyan mükellefiyetinin vesika
sı şifahi akit midir? Yoksa orada şu kadardır 
diyerek vesikaya müstenit bir beyan vermek mi
dir? Bunun da izah edilmesi lâzımgelir. Bu mec
buriyeti kaldırdığımız dakikadan itibaren her 
vatandaş benim oturduğum yerin kirası 20 lira
dır diye beyanname verdi, bunun muamelesi 
nedir? Ne soracağız ondan? Gittiğimiz zaman
da diyeceğiz ki, 20 lira olduğu ne ile sabittir? 
Efendim, mukavelem yok diyecek ne yapacağız? 
Ve arada ihtilaflı olarak mahkemeye gitmeli 
midir? Yoksa mükellefin hakkını korumak 
için köylerde, kazalarda, noter olmıyan yerler
de muhtarların verebileceği bir vesika ile, ver
gi budur diye mal memuruna karşı çıkmalı 
mıdır, açık kapı bırakarak münazaaya mı yol 
açmalıdır? 

Buradaki mecburiyet kaydı, borçlar hukuna 
muhalif olan bir mecburiyet değildir, mükelle
fin beyanım tevsik için kabul edilmiş bir vesikai 
kanuniyelir. Vesikai kanuniyeyi biz icbar etmi
yoruz. Mükellef, dediğini bununla tevsik ettiği 
dakikadan itibaren zaten dâva kalmamıştır, de
mek istiyoruz. Maksat bir mecburiyetle vatan
daşa bir ağırlık tahmili değildir. 

Sonra Kâmil Coşkunöğlu'nun dediği gibi; 
bu katî, bir hüküm değildir. Mükellefin mecbu
ri bir icar mukavelenamesi göstermemesi onun 
için bir usulsüzlük cezasını ihtiva etmez. Sen 
mukavelename tutmaya mecbursun diye bir hü
küm tahmil etmemişiz ki. 

Bunun için üç kademe kabul etmişiz: 
1. — Mükellef hüsnüniyet sahibidir. 
2. — Beyannamesinde kirasını bildirecektir. 
'•). — Kirasının doğru olduğunu gösterir bir 

vesika gösterirse samimidir. Aksini biz ispat 
edeceğiz. Mükellef Vesikaya müstenit ise müs
terihtir. Eğer bunu tutmamışsa gayrisâfi irada 
gideceğiz. Bütün bu ihtimallerde bir ceza yok
tur, Usulde. Bu bahşettiğimiz hak ve vecibeler 
içinde muhtariyete bıraktığımız işde diğer bir 
karine kabul etmiş ise^ mecburi ise bir ceza ka
bul etmemiştik. Binaenaleyh buradaki mecbu
riyet mükellefin lehinedir, beyanının tevsikidir. 
Yoksa beyan etmediği takdirde bir ceza verecek 
değildir. Diğer bir yoldan gitmemek yoktur. 

— 577 — 
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iradı gayrisâfi yolları açıktır. 

Sayın Süreyya Örgeevren'in dediği gibi; 
mükellefiyet ve mecburiyetle ne bir vatandaşa 
tazyik vardır ne de mevcut hükümlere muhale
fet vardır. Ancak ve ancak samimiyetin ifadesi, 
vesikanın kuvveti ve sübutu noktasındandır. 
Yoksa hiçbir kimsenin mukaveleyi tekrar yap
mak mecburiyeti yoktur, vesika olarak istenir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ko
misyon başkanı da söz istiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, iki tarafın da söy
lediği mütalâalara birşey ilâve edecek değilim. 
Size kâfi derecede izahat vermiş oldum. Yalnız 
bir noktayı belirteyim, müsaade buyurursanız. 
Şimdi biı- tatbikat bakımından ehemmiyeti itiba
riyle üzerinde durmak isterim. 

Sayın Kurdoğlu arkadaşımın bahsettiği mu
kavelename ile muayyen olan kiranın hilafı ispat 
edilemez diye birşey yoktur. Mukavelenamede
ki kira âkıdları ilzam öder. Ama bunun hilafı 
ispat edilirse, bu da elbette bir muameleye mev
zu teşkil eder. 

İkmalen tarhiyat yapmak da ise; açıkça mad
desince görülecektir ki, mükellefin beyanı hilâ
fına malmenmrıınun mücerret takdiri mevzuuba-
his değildir. Orada beyanın hilafını herhalde 
Maliyenin delille tevsik etmesi lâzımdır. Bu tak
dirde do elbette mukavelenamedeki kira gerçek 
sayılmaz. Burada gerçek tâbirini koymaktan mak
sat, tahmine müstenit kiralardan ihtiraz içindir. 

Şimdi kiranın mukaveleye raptı mecburi ol
sun mu, olmasın mı meselesi iki taraftaki arka
daşlarımın mütalâaları açıkça gösterdiği veçhile, 
bir tetkik mevzuu olabilir. Sayın Vehbi San-
dal'm takririni nazarı itibara alırsanız biz bunu 
Komisyonda bir daha mütalâa ederiz. Ben şah
si mütalâamı arzediyorum. Arkadaşlarımın bir 
kısmı noktai nazarında musirdir veya değildir. 
Takrir nazarı itibara alınırsa bir daha Komis
yonda tetkik ederiz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Encümende 
tetkik ederler diye tek bir cümle arzedeyim. Mu
kavelenin feshi, iptali, malmemurunun şüphesi 
üzerine muameleye tâbi olursa; tetkiklerinde bu 
bedahatın nazarı itibara alınmasını rica edece
ğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Size bir madde okuyayım 

21. 4.1949 0 : 2 
efendim. Usul tasarısının 29 ncu maddesi : 

«İkmalen vergi tarhı her ne şekilde olursa 
olsun, bir vergi tarhedildikten sonra bu vergiye 
mütaallik olarak meydana çıkarı ve maddi delil
lere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı 
tesbit olunan bir matrah veya matrah'farkı üze
rinden alınacak verginin tarhedilmesidir. » 

Böyle maddi delil, kanuni ölçü olmazsa mal
memurunun hiçbir takdir hakkı yoktur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Mevzuuba-
his olan mukaveledir, Usul Kanunu değil. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. 

Niğde 
Halit Mengi 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Borçlar Kanununa göre kira akdi yazılı mu

kaveleye bağlanması mecburi olmıyan akitlerden 
olmakla : 

5 nci maddenin ikinci fıkrasındaki (Gerçek 
kiranın mükellef tarafından kira mukavelesiyle 
tevsiki mecburidir.) hükmünün çıkarılarak ye
rine : 

(Kira mukavelenamesi bulunmadığı veya baş
ka belgelerle tevsik olunmadığı hallerde mükel
lefin beyanı vergi tarhına esas olarak- alınır) 
hükmünün kabulünü arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle maddenin tashihi için 

Komisyona iadesini teklif ederim. 
Balıkesir 

Süreyya örgeevren 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Vergiye matrah olacak kira mükellef tara

fından şifahen veya bir vesika ile beyan edilir; 
ancak bu matrah, gayrisâfi irattan düşük ola
maz. » 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
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(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal'm önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergenin mahiyeti anlaşıldı. 

Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar..., önerge na
zarı itibara alınmıştır. Beşinci maddeyi önerge 
ile komisyona veriyoruz. 

Verginin nispeti 
ALTINCI MADDE — Esnaf Vergisi, iş ye

rinin kirası veya gayrisâfi iradı ve aşağıda ya
zılı nispetler, üzerinden alınır. 

A) Küçük sanat erbabında: (Küçük sanat 
erbabı imal ve tamir işleri yapanlardır.) 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerler
de çalışanlar 70 

Nüfusu 20 000 - 100 000 olan yerler
de çalışanlar 60 

Nüfusu 2 000 - 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 50 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 20 

B) Küçük ticaret erbabında : (Küçük 
ticaret erbabı alım, satım, tavassut, ulaş
tırma ve diğer ticâret işleri yapanlarla te
maşa, eğlence ve istirahat yerleri işleten
lerdir.) 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde 
çalışanlar 80 

Nüfusu 20 000 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 70 

Nüfusu 2 006 - 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 60 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 30 

C) Sarrafla?, antikacılar, altın ve mü
cevherat alıp satanlar, bar işletenler, ku
yumcular; 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde 
çalışanlar 200 

Nüfusu 20 000 . 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 100 

Nüfusu 2 000 - 20 000 olan yerlerde ça
lışanlar 75 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 50 

Muhtelif vergi nispetlerine tâbi işler aynı 
mahalde yapıldığı ve bu işlere tahsis olunan ma
haller, camekân, bölme, ve saire gibi hallerle ay-

4.1949 O : 2 
rılmamış bulunduğu takdirde vergi bu işlere 
mahsus nispetlerin vasatisi üzerinden alınır. 

Ortak olarak çalışanlarda (kan, koca, usul, 
turu ve kardeşleriyle ortak çalışanlar hariç) ver
giye her ortak için, % 10 zam yapılır. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, demin 
bir kısmını arzetmiştim. Yalnız burada vergi
ye tâbi olanlar üç kısma ayrılıyor: Küçük sa
nat erbabı, küçük ticaret erbabı, bir de sarraf
lar, antikacılar ve saire. Doğrudur, Nispeten 
aralarında bir fark gözetmek gibi bir şey temin 
edilmiş oluyor. Fakat dikkat buyurulursa ver
gi nispetleri şayanı dikattir. İki binden aşağı 
olan yerlerde kira bedelinin % 20 si vergi ola
rak almıyor, iki binden sonra nispet birden bi
re yükseliyor, % 50 ye çıkıyor. Arada % 30 
fark vardır. Şu anlaşılıyor: 2500 nüfuslu bir ka
sabada oturan bir mükellefle, 19,999 nüfuslu 
biı kasabada oturan bir mükellefin kira bedel
leri üeriznden verecekleri vergi nispeti aynıdır. 
Bizim kasabalarımızın ekserisinin nüfusu 4, 5, 
6. 7, 8 ve 20 bine kadar çıkar. Bundan şu anla
şılıyor ki; kira bedellerine nazaran alınacak 
vergi nispeti yüzde 50 den başlıyor. Hakikat 
20 den de değildir. îki binle 20 bin arasındaki 
kasabalarımızda da böyle geniş bir nüfus nispet 
ölçüsü bırakmayı ben doğru bulmuyorum. 

Arzım şudur ki: 2 binle 10 bin nüfus arasın
daki yerler ayrı, 10 binle 20 bin nüfuslu olan 
yerleri ayrı bir nispete tâbi tutalım ki hiç ol' 
mazsa aradaki müsavatsızlık hafiflesin. Yani 
2500 nüfuslu bir yerle 19 bin nüfuslu bir yerde 
oturan vatandaşın kira bedeli üzerinden verece
ği vergi nispeti aynı olmasın. 

Küçük ticaret erbabında da aynı. Nispet nü
fusu 2 binden aşağı olan yerler için % 30 dur. 
İki binden 20 bine çıkarken nispet derhal % 
60 a çıkıyor. 20 binden yukarı çıkarken ise onar 
onar artıyor. Bu itibarla bendeniz diyorum ki; 
bu. aradaki boşluğu doldurmak için, (sarraflar 
için bit teklifim yoktur) küçük ticaret ve sa
nat erbabı için 2 bin ile 10 ve 10 bin ile 20 bin 
arasında bir tasnif yaparsak aradaki haksızlığı 
kısmen önlemiş oluruz ve daha doğru bir iş yap
mış oluruz. 

İkincisi: Demin arzettiğim gibi ufak kasa
balarımızda, çok iyi bilirsiniz, han ve hamam
lar vardır. Bunların kiraları binaların maliyet 
bedelleri" dükkânlara nazaran yüksek olduğu 
için, daima diğer dükkânlara nazaran yüksek-
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tir. O muhite göre memleketin en zengin adde
dilen bir manifaturacı dükkânına göre, bir İnan
cının, bir hamamcının kiraladığı malın icar be
deli yüksektir. Bir vatandaş tasavvur buyurun-
ki, bir han tutmuştur, senelik kirası 600 liradır. 
Bu handan kazandığı nihayet kendi rızkıdır. 
Malûmuâliniz hancılar memleketin en fakir in
sanlarıdır. Bu vatandaş 600 lira üzerinden ver
giye tâbi olacaktır. Halbuki en zengin manifa
turacı ile bu gibi esnaf mukayese edilemez. Bi
naenaleyh âmmeye hizmet etmesi itibariyle de 
hiç olmazsa bunların küçük sanat erbabı lis
tesine alınmak suretiyle haksızlığın düzeltilme
sini rica ediyorum ve bu hususta da bir önerge 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 

maddenin son fıkrasında ortaklardan bahsedi
liyor. 

Karı, koca, usul ve t'üru olan kimselerden 
gayrı kimseler arasında mevcut ortaklıklarda 
her ortak fazla olarak % 10 nispetinde bir 
vergi verecektir. 

Sanatkâr olan iki esnaf arasında bir ortak
lık kurulursa bu şahsiyeti hükmiyeyi haiz ol-
mıyan bir ortaklık olacaktır, ikisi de bilfiil 
çalışacaktır. 

9 ncu maddede tarhın işi fiilen idare edene 
yapılacağı keydedilmiştir. ikisi de fiilen ça
lıştığına göre bu iki ortak için tarh kimin 
namına yapılacaktır ve ne nispette yapılacak
tır? 

Her ortağa % 10 zam yapılmasının sebebi 
nedir? 

Bu noktalar hakkında bizi tenvir etmelerini 
Sayın Münir Birsel'den rica ederim. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 
madde üzerinde arzım kısa olacaktır. Bir kere 
6 ncı maddenin 1 nci fıkrası redaksiyon itiba
riyle, nahiv bakımından iyi yazılmamıştır. Şöy
le deniliyor; «Esnaf Vergisi, iş yerinin kirası 
veya gayrisâfi iradı aşağıda yazılı nispetler 
üzerinden almııl» Bu ifadeye göre nispet de 
matraha giriyor gibi bir mâna çıkıyor. Muva
fakat ederseniz «Esnaf Vergisi iş yerinin kirası 
veya gayrisâfi kira üzerinden aşağıda yazılı 
nispetlere göre alınır» diye cümleyi düzeltirsek 
yerinde olur. tcabederse önerge vereyim. 

ikinci arzım; nispetler hakkındadır. Misal 
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olarak alalım Nüfusu 20 000 den 100 000 no 
kadar olan yerlerde çalışan küçük sanat er
babı A bendine göre kiranın ve iradı gayrisâfi-
dnini % 60 KI nispetinde vergi verecektir. De
mirci, nalbant gibi. Küçük ticaret erbabı ise B 
bendine göre Nüfusu 20 binden 100 bine kadar 
olan yerlerde kirasının veya gayrisâfi iradının 
% 70 i nispetinde bir vergiye tâbi olacaktır. 
(ielir Vergisi, tasarısında yapılan son değişik
liğe göre, hattâ sene içindeki cirosu senede 
90 bin liraya kadar çıkanlar yine küçük tacir 
kalıyor ve esnaflık muafiyetinden istifade edi
yor. Bu küçük tüccarı % 70 vergi ile mükellef 
tutarken 20 bin nüfuslu bir şehirde oturan bir 
tenekeciyi, veya demirciyi veya bakırcıyı veya 
nalbandı % 60 nispetinde vergiye tâbi tutmak 
ağır olacaktır; yani küçük tüccarla küçük sana
yiin vergi nispetleri arasında tam bir adalet
sizlik mevcuttur, ve bu küçük sanayi aleyhin
dedir. 

Bu ciehti Komisyon tashih ederse çok mâkul 
hareket etmiş oluruz. 
; NURÎ ÖZSAN (Muğla) — 6 ncı madde esnafı 

üçe ayırmaktadır. Bunlardan (A) bendinde 
küçük sanat erbabının tarifi mevcuttur. Bu benr 
de göre küçük sanat erbabı imal v# tamir işleri
ni yapanlardır diye kayıtlanıyor. 

Şimdi hem imal yapmak suretiyle aynı za
manda onun ticaretini yapan şahıslar olabilir ve 
mevcuttur da. Acaba tatbikatta böyle bir teda
hül olacak mıdır? Olduğu takdirde hangi nispet 
üzerinden verginin alınması lâzımdır? Bu husus
ta vuzuh verilmesi tatbikat bakımından faydalı 
olacaktır. 

(B) bendinde tavassut işlerinden bahsedili
yor. Bu kanunun sonuna eklenen cetvelde tavas
sut işleri emlâk tellallığı, nakliye tellallığı, si
gorta tellallığı, kabzımallık, madrabazlık ve 
saire diye tadat edilmiştir. 

Burada tellallığı üçe tasnif etmiştir. Emlâk 
tellallığı, nakliye tellallığı, sigorta tellallığı. 
Halbuki bunun dışında bâzı tellallıklar da mev
cuttur. Meselâ, Borsa tellâlları, hububat tellal
ları gibi. Bu meyanda tütün tellalları da mev
cuttur. Bunlar tütün ziraati zamanında dola
şırlar tütünün evsafını tesbit ederler ve bilâhara 
bir firmanın bu tütünleri satın almasını temin 
ederler. Bunlar evvelce tellal telâkki edilirler
ken, bu sene Maliye kanaatini değiştirmiştir. 
Yine bunda da böyle bir değişiklik olması bakı-
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Dund*tt bu gibi kimselerin buraya girip girrai-
yeceğinm tasrih edilmesi de faydalı olacaktır. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Beş. küçük bir tape veya tertip hatasından bah
sedeceğim. Bu hususta Komisyonun dikkat na
zarını çekmek isterim. 6 ncı maddenin 17 nci 
sahifedeki devamında; 

Nüfusu 20 000 üâ 100 000 dedikten sonra, 
aşağıda nüfusu 2 000 ilâ 20 000 denilmektedir. 
Kimde 20 000 iptida, diğerinde münteha oluyor. 
Bu olamaz. 

Şu halde birinin 20 001 ilâ 100 000 olması lâ
zımdır. Rakamların bu suretle tertibinin gere
keceğini zannediyonu». V*i4fcİ£İP 

E^ŞKAN — Münir Birsel. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Elendim, evvelâ kısa husus
ları arzedeyim: Süreyya örgeevre'nin hakları 
vardır. Hadlerin başladığı rakamların 20 bin 
bir ve yüz bin birden başlaması lâzımdır. Tas
hihini rica edeceğim. 

Nuri özsan arkadaşımızın birinci arzuları 
muhtelif iş yapanlar hakkında tatbik edilecek 
hükümdür. O da maddede vardır. (Muhtelif 
veugi nispetlerine tâbi işler aynı mahalde yapıl
dığa ye bu işlere tahsis olunan mahaller, camekân, 
bölme ve saire gibi hallerle ayrılmamış bulundu
ğu takdirde vergi bu işlere mahsus nispetlerin 
vasatisi üzerinden alınır). 

Ortak olarak çalışanlarda (karı, koca, usul, 
füru ve kardeşleriyle ortak çalışanlar hariç) ver
giye her ortak için % 10 zam yapılır. 

Bu iıkra sarihtir zannederim. 
O buyurdukları tellallık işine gelince; kanu

na bağlı cetvel gezginci esnaf işlerinde çalışan 
kimseler içindir, gezginciler içindir. 

NURİ ÖZKAN (Muğla) — Cetvelde tavas
sut diye bir şey vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Madde metninde tavassut bu 
işin her türlüsüne şâmildir. Burada sizi tered
düde düşüren sebep nedir? 

NURİ ÖZKAN (Muğla) — Cetvelde tavassut 
aşTÜarak... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — O; günlük kazançların 
takdirine esas olacak cetvelleri, buradaki tavas
sutların hepsi gayrisâf i matrahlar üzerinden ver
gi verecekleri için, burada tadat etmeye lüzum 
yoktur. 
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Vehbi Sandal arkadaşımızınu cümlesi üzer 

rinde mutabıkız, takrir vermeye lüzum yok, soy* 
ledikleri gibi kabul ediyoruz, daha vazıh olur. 

Adato arkadaşımızm « Ortaklık » zammı 
hakkındaki sözlerine geleyim; bunun sebebi şu
dur: 

Bir kere iki ortak çalışınca tabiî müstah
dem masraflarından filân kurtuluyorlar. Hem 
de iki ortağın iş kabiliyeti fazladır. Bu, aym 
zamanda müstahdemlerin ortak gibi gösterilmesi 
suretiyle bir vergi ziyaı yoluna da mâni olur. 
Bir kişinin teşebbüsiyle istetilen bir iş yeriyle 
birden fazla şahısların ortak olarak işlettikleri 
iş yeri arasında kazanç bakımından da fark ol> 
mak gerektir. Birden fazla teşebbüs sahibinin 
ortak olarak geçinmesi bunun delili sayılır. 
Bu suretle birden fazla teşebbüs sahibinin 
vergilendirilmesi vergi adaleti bakımından da-' 
yerindedir. Bunlardan hangisi adına tahakkuk 
yapılacağı ayrıca tatbikata taallûk eder. Bu
nun buraya konmasında zaruret yoktur. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Her ikisi 
de bilfiil çalışırsa hangisi bu farkı tekabbül 
edecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Efendim, vergi evvel» 
tarholunacak, kim işi idare eden olarak göste
rilmişse onun namına tarhohınur ve ortağı do-
layısiyle de bir de % 10 ilâve edilir. 

İhsan bey arkadaşımın sözlerine geçiyorum. 
t'hsan Bey arkadaşım taşarının tümü üzerinde 
konuşurlarken, bugünkü kanundaki gibi iş ve 
sanat veya ticaret nev 'ine göre nispeti değişen 
'bir tarifenin neden kabul olunmadığını sordu
lar, ama şimdi bundan vazgeçmiş bulunuyor
lar, bu şekle razı oldular. 

Bir kere bugünkü nispetler, biliyorsunuz ki, • 
en ufak köylerde dahi caridir, ve en ufak nis
pete tâbi olanlarda dahi % 26 dan başlar. Es
naf nev'i o kadar tadat ettirilmiş ve muhtelif 
kanunlarla Öyle zamlar yapılmıştır ki, bugün 
işin içinden çıkmak zor bir' hale .gelmiştir. Bu 
tasarıyı Hükümet bize getirdiği zaman her yer-
de, her esnaftan yüzde yüz nispetinde vergi 
alınması şeklinde getirdi. Biz, büyük şehirlerle 
küçük şehirlerdeki esnafın vergi nispetlerini 
ayıralım dedik. Bilirsiniz ki, karineye dayanan 
Kazanç Vergilerinde muhtelif karineler ele alı
nabilir. Şehir nüfusu, iş nev'i müstahdem adedi 
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kira ve saire gibi. Biz kiraya ilâve olarak yalnız 
bir karine aldık. Büyük şehirlerle, küçük şehir
leri, kasaba ve köyleri ayıralım dedik. Haki
katen, Anadolu'daki bir kasabadaki esnafla İs
tanbul'daki esnafı bir tutmanın imkânı yoktur. 
Bu mebdeden hareket ettik ve en büyük şehir
lerde dahi kira üzerinde vergi nispetini 
% 100 den % 80 ve % 70 e indirdik. Ondan 
sonra az nüfuslu şehirdekiler için daha indire
lim dedik. 

Şehir, ıkasaba ve köylerde nüfus adedi itiba
riyle tefrik yaparken şu esası kabul ettik. 442 
sayılı Köy Kanununun birinci maddesini ele al
dık. Burada kanun diyor ki : Nüfusu iki bin
den a§ağı olan yurtlar köy, iki binle 20 000 
arasındakiler kasaba ve 20 000 den yukarı olan
lara şehir denir. 

Biz bir kere" köyü çok himaye etmek istedik, 
ve hakikaten köyle kasaba arasında büyük bir 
fark hâsıl oldu. Kasabalar arasında ise bir tef-

, rik yapmayı doğru bulmadık. Nüfusu az olan 
kasabada zaten gayrisâfi irat ve kira az olur. 

Şehirler için de 'bir şey kabul etmemiz lâ
zımdı. Ama şehirler arasında nüfus bakımından 
o ikadar büyük farklar vardı ki, bunlarda bir 
tefrik yapmayı âdilâne bulduk. İstanbul 800 
bin küsur, Ankara 200 küsur bin, İzmir, Ada
na 100 bin küsur nüfusludur. Bu büyük şehir
lerle 100 binden aşağı nüfuslu şehirler arasın
da bir kademe yapalım, dedik. Kasabalar ara
sındaki fark nüfus bakımından büyük olmadığı 
için kasabalar arasında bir tefrik yapmadık. 
Şimdi kasabaları da ayırırsanız ne olur, ayır
mazsanız ne olur? 

Kasabalar içerisinde demin arzettiğim gibi 
nüfus miktarı bakımından şehirlerdeki gibi 
büyük bir fark yoktur. Kaldı ki kasabalar ara
sındaki farkları, kira bedelleri arasındaki fark 
ile ahenkli hale gelebilir. Vergi nispetleri üze
rinde yeni bir değişiklik vergi varidatı üzerine 
müessir olur. Bugün karine esasına göre 26 
milyon alıyorken bizim hesaplarımıza ye nis
petlerimize göre bu miktar 17 milyon liraya ine
cek îhsan Yalçın'in mütalâasına göre kasaba
lar için de bir ikinci kademe yapılmıştı, yani ka
sabalar için konan % 50 nispetler, köyler için 
konan % 20 arasında bir kademe yapmalı. Bu 
demektir ki kasabaların bir kısmı müspet azal
tılacaktır. 

3u, varidatta da büyük fark vücuda ge-
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] tirecektir. Yine tekrar ediyorum, kira esas ol

duğuna göre, kiralar kasaba nüfusuna naza
ran değişmiyeceğine göre, mükellefin vergile
rinde esasen fark olacaktır. Bir de vergi nispe
tini indirerek fark yapmak uygun görülmemişn 
tir. 

Şimdi geliyorum han, hamam meselesine; 
Gelir Vergisinin müzakeresi sırasında, galiba 
Reşit Tarakçı arkadaşımız .esnaf muaflığına tâ
bi olanlar isterlerse Gelir Vergisine girebilsin 
diye bir teklifte bulundu. Bendeniz, derhal, 

I çok muvafık olur, dedim. Han, hamam işleten
lerin, iş yerlerinin kiraları çok olursa ona göre 
kazancı olacaktır. Ancak bir han sahibi de is
terse Esnaf Vergisi yerine bir işletme defteri 
tutsun ve Gelir Vergisi esası dairesinde kazan
cına göre vergi versin. Bilhassa kasabada bir 
han sahibi o vakit, hakiki kazancına göre vergi 
verir. Eğer siz bu kapıyı açarsanız, o vakit lo
kantacılar da buna kıyaslanabilir, bahçeler de 
kıyaslanabilir diye müracaatlar olacaktır, bu 
nereye kadar bizi götürür, bilmem. 

Şayet esnafa Gelir Vergisini terci hususun
da hakkı hiyar verirsek, o esas üzerine defter 
tutarlar ve fazla vergi ödemek gibi bir zehabın 
önüne geçeriz. Yani iradı gayrisâfisi büyükse 
bir işletme defteri tutsun, kazancına göre vergi 
verir. 

Küçük sanat erbabı ile küjük ticaret, erbabı 
arasında biz bir fark gÖ7?ttik, ama bu farkın 
daha büyük olmaması lâzımgelir. Her halde ti
caret erbabının oturduğu yerler büyük caddeler
dir, halbuki imalâthaneler biraz daha iradı dü
şük olan yerlerde çalışırlar. Biraz fark bilhassa 
imalâthaneler bakımından büyük bir fark hu
sule getirir. 

Bu sebeple biz bu farkı bu kadar takdir et
tik, mamafih takdir Yüksek Heyetinizindir. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; 2 000 ile 20 000 arasındaki kasabalarda
ki vergi matrahına ait talebimi maalesef geri 
alamıyacağım. Çünkü arkadaşım beni tatmin 
etmedi. İstinat ettikleri şudur: Kanun kasa
bayı 2 000 ilâ 20 000 nüfus arasında tarif et
mişlerdir. Yani kanun tarifine uygun olarak 
2 000 ilâ 20 000 arasındaki kasabaları vergiye 
tâbi tuttuk dediler. Bu, para ve kazanç mese
lesidir. Kazancı çok olan yerde para çok, az 
olan yerde az olacaktır. Binaenaleyh bu, bende-

I nizi tatmin etmiş değildir. Arkadaşım, Devletin 
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eline geçen verginin miktarı üzerinde 26 mil
yondan 17 milyona inecektir dediler. Yani bu
nu bir nevi, «Vergi gidiyor» bunu kabul ede
lim gibi bir mânaya aldım bendeniz. Müsaade 
buyurursanız vergi kaça inerse insin, esas me
sele, verginin adaleti meselesidir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Birçokları da 
Gelir Vergisine gidiyor. 

ÎHSAN YALÇIN (Devamla) — Yani bu 
kira bedeli üzerinden aldıkları verginin yekûnu 
azalıyor ama kira üzerinden para ödiyen va
tandaşların da birçokları evvelce kabul ettiği
miz Gelir Vergisini ödemek mecburiyetinde de 
kalıyorlar. % 20 - 25 - 30 verecektir, mükel
lefin bir kısmı o tarafa gidip dururken bu su
retle de onlardan çok vergi alıp dururken beri 
taraftan verginin azaldığını iddia etmek doğru 
değildir. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar vâki teklifleri
mizden hiç olmazsa bu kabul edilmiş olsun da 
bu meseleyi halletmiş olalım. 

Sonra hancı ve hamamcının defter tutma
sını söylediler. Anadolu'daki hanları hepiniz 
bilirsiniz. Hanın bir kahvesi vardır, hancı köy
lülere kahve pişirir, bu adam ne okur, ne yazar, 
yukarda bir iki yatağı vardır, köylüleri yatı
rır. Hancı, hamamcı defter tutamaz, bunları 
defter tutmaya mecbur etmek doğru değildir. 
Müsaade buyursunlar da hanı ve hamamı da 
küçük sanat erbabı içine alalım. Yine vergi ve
receklerdir. Küçük sanat erbabı içinde biraz 
daha az vergi vereceklerdir. Yoksa bunları 
vergi mükellefiyetinden çıkarın diye bir iddiam 
da yoktur. Lütfen bu teklifimizi kabul ediniz. 

BAŞKAN — önergeler okunacaktır. 

Yüksek Başkanljğa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı han ve hamam 

işletenlerin küçük sanat erbabı listesine alın
masını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
ihsan Yalçın 

Yüksek Başkanlığa 
. . Şifahen arzettiğim sebeplerle nispetleri ye

niden gözden geçirmek üzere maddenin Komis
yona iadesini teklif ederiz 

Niğde Seyhan 
Vehbi Sandal Kasım Ener 
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(Vehbi Sarıdal'm ve Kasım Ener'in önergesi 

tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. 

önergeyi nazarı itibara alanlar... Almıyan-
lar... önerge nazarı itibara alınmıştır. Maddeyi 
Komisyona vereceğiz. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Teklifimi okut-
mıyacak mısınız? 

BAŞKAN— Diğer önerge kabul edildi, mad
deyi Komisyona veriyoruz, Komisyon nispetleri 
tekrar gözden geçirecek. Komisyondan geldik
ten sonra tatmin edilmemiş olursanız, ozaman 
sizin önergenizi mevzuubahis edeceğiz. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Ben nispetlerde 
bir değişiklik teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Vakıa zatiâlinizin teklifi de 
nispete taallûk eliyor ama, arkadaşımızın teklifi 
daha geniştir, bütün nispetlerin gözden geçi
rilmesine dairdir ki, daha geniş mikyastadır. 
O itibarla evvelâ onu oya sundum ve kabul 
edildi. Onun teklifi sizin teklifinizi de ihtiva 
etmektedir. Şimdi maddeyi komisyona veriyo
ruz. 

En az miktarlar 
YEDİNCİ MADDE — Bir yıllık Esnaf Ver

gisi aşağıdaki miktarlardan az olamaz: 
. A) Küçük sanat erbabında: 

Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerler
de çalışanlar 

Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerler
de çalışanlar 
• Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde 

çalışanlar 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 

çalışanlar 
B) Küçük ticaret erbabında : 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yer

lerde çalışanlar 
Nüfusu 20 000 ilâ. 100 000 olan yerler

de çalışanlar 
Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde 

çalışanlar 
Nüfusa 2 000 den aşağı olan yerlerde 

çalışanlar 
C) Sarraflar, antikacılar, altın ve 

60 

48 

:56 

18 

72 

60 

48 

24 
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Lipa | 

mücevherat alıp Batanlar, bar, işletenler, I 
kuyumcular: 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yer
lerde çalışanlar 240 

Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerler
de çalışanlar 96 I 

Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 72 I 

Nüfusu 2 000 den aşağı alan yerlerde I 
çalışanlar 4§ I 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar; komisyona iade edilen altıncı mad- i 
de, bu yedinci madde ile yakından ilgilidir. I 
Burada asgari vergi nıükelefiyeti kabul edil- | 
iniştir. Demin de nispetler üzerinde arzettiğira I 
gibi, küçük sanat erbabı nüfusu, iki binden I 
aşağı yuani kirası ne olursa olsun 18 lira vergi I 
verecektir. Şimdi 2 000 - 20 000 nüfuslu olan 
yerlerde ise birden bire bir misli ki, 36 lira I 
vergi ile mükelleftir. Hakikaten 20 000 nüfuslu 
bir kasabada oturanların asgari vergisi, iki bin 
nüfusluya nazaran 36 lira olması doğrudur. Ya 
bu 2 500, 3 000, 4 000 olursa ne olacak? Demin 
de azzettiğim gibi birden bire 2 000 den 20 000 I 
ne çıkarılmıştır. Bu arada bir nispetsizliği I 
göstermektedir. Keza küçük ticaret erbabında I 
24 den birden 48 e çıkmıştır. 48 den sonra on j 
iki on iki ilâve suretiyle artış vardır. 46 alt
mış, 60 yetmiş iki olmuştur. Yukarıya doğru 
çıktıkça yükselme nispeti azalmaktadır. İki bin- I 
den yirmi bin arasındaki yükselme nispeti ise I 
birden yükselmektedir. Deminki takririm okun- I 
sa idi bu nispetlerin tesbiti kolay olurdu. Bi« 
naenaleyh asgari mükellefiyette bu nispetlerin I 
nazarı itibara alınması hususunda bir takrir I 
veriyorum. Kabulünü rica ederim. I 

BAŞKAN — Bu önerge mucibince komisyon I 
maddeyi alacak mı? I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bunun, iradı gayrisâfi ve I 
nispetlerle bir alâkasını gömüyorum. Bu, niha- I 
yet bir vatandaşın bu memlekette icrayı sanat ve I 
ticaret ederken asgari ne kadar vergi vereceğini I 
gösterir. Görüyorsunuz ki listede küçük sanat I 
erbabından köyde oturanlar ayda 1,5 lira, İstan- I 
bul, Ankara ve İzmir'de oturanlar ayda nihayet I 
5 lira Devlete vergi vereceklerdir. Takdir sizin- I 
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| dir. öteki de köyde oturanlar için 2, İstanbul 

Ankara, ve Ismir 'de. oturanlar için 6 liradır. Bir 
kimse bu memlekette ticaret yapsın da ayda 1,5 
veya iki lira vergi vermesin derseniz takdir sizin
dir. Biz diyoruz ki asgari 1,5-2 lira, azami 3 6 
lira versinler. 

I İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bendeniz arzede-
f ınedim galiba. Ben, İstanbul'da oturanın ayda 

be§ ljra vermesine muhalif değilim. İstanbul'da 
| oturan ayda beş lira verebilir, t u , beş lira verir-
{ ken, köydeki 1,5 lira veriyor. Köyün biraz öte-
[; sinde, 2500 nüfu&lu bir yerde oturanlar da 3 lira 
t verecek. Bunların bu kadar az farklı olmasnu 
| arzediyorum. 

KÂMİL COŞ'KUNOĞLU (Manisa) — O hal-
| de İstanbul'u artıralım. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Ben bunu teklif 
i ediyorum, onu da siz teklif ediniz. 

Yüksek Başkanlığa 
I Arzettiğim sebeplerden dolayı yedinci mad

dedeki asgari vergi miktarının kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Küçük sanat erbabı : 
Nüfusu 2001 - 10 000 olanlardan 24 lira 

» 10001 - 20 000 > 36 » 
I Küçük ticaret erbabında : 

Nüfusu 2001 - 10 000 olanlarda 36 lira, 
» 10001 - 20 000 » 48 > 

Bolu Milletvekili 
1. Yalçın 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar... 
I Almıyanlar... Nazarı itibara alınmıştır. Madde 

önergeyle birlikte Komisyona verilecektir. 

I Verginin tarhı 1. Tarh yeri 
SEKİZİNCİ MADDE — Esnaf Vergisi iş 

yerinin bulunduğu bölgedeki vergi dairesince 
I tarholunur. Muhtelif bölgelerde iş yerleri bulu-
I nan esnafın vergisi her bölgedeki vergi dairesin-
I ce ayrı ayrı tarhedilir. 

I BAŞKAN — Maddeyi oyunuma arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I 2. Tarhiyatın muhatabı 
DOKUZUNCU MADDE — Esnaf Vergisi, 

I işi fiilen yapan gerçek kişiler adına tarh olunur. 

I BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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3. Beyan ««ası 

ONUNCU MADDE — Esnaf Vergisine tâbi 
olan mükellefler her takvim yılının Ocak ayında 
iş yerinin kirasını gösteren bir beyanname ver
meye mecburdurlar. İşi bırakma halinde bu be
yanname bırakma tarihinden itibaren on beş gün 
içinde verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergilendirme devresi 
ON BİRİNCİ MADDE — Esnaf Vergisi, geç

miş takvim yılında ve işi bırakma halinde bırak
manın tesadüf ettiği takvim yılında çalışan ay
lar için, beyanname verme zamanında tarh edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin ödenmesi 
ON İKİNCİ MADDE — Esnaf Vergisi, 

bîri Ocak diğeri Ağustos aylarında olmak üze
re iki müsavi taksitte ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

tşi bırakmada tahsilat 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Takvim yüı için

de işlerini bırakan mükelleflerin vergileri, tak
sit müddetleriyle iligili olmaksızın 10 ncu madde
de yazılı beyanname verme müddeti içinde tah
sil olunur-. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Gezici Esnaf Vergini 

Geçici esnaf Vergisi 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sabit iş yeri 

olmıyan esnafın vergisi bu bölümdeki hükümler 
dairesinde alınır. 

BAŞKAN -— Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
ON BEŞİNCİ MADDE — Gerici Esnaf Ver

gisinin mükellefi Türkiye'de gezici olarak faali
yette bulunan esnaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
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M-aafbklar 

ON M/FTKÜİ MADDE — Aşağıda yazılı ge
zici esnaf bu vergiden muaftır: 

1. 18 yaşını doldurmamış veya 60-yaşını dol
durmuş olanlar; 

2. İki gözü! kör veya mefluç veya düsiff veya 
el ve ayaklarının ikisinden - veya birinden mah
rum olanlar;, 

3. 551 sayılı Kanunda yazılı derecelerden 
her'naniği birine giren; harb malûlleri ve askerî 
Triârûller; 

4. Nüfusu15 000 den aşağı olan yerlerde ye
nilecek, içilecek ve yakılacak maddeleri elde, 
sırtta veya başta satan satıcılar; 

5. Kendi istihsal ettikleri veya avladıkları 
ziraat ve av mahsûllerini satanlar; 

6. Yenilecek, içilecek veya yakılacak madde
leri bizzat veya hayvan ile veyahut hayvan ara
baları ile taşıyarak satan köylüler; 

7. Orman Kanunu gereğince. geçimleri için 
kendilerine verilen. ağaçlardan yaptıkları yaka
cakları» keresteleri ve diğer mamulleri evvelki 
fıkrada yazılı şekilde satan köylüler; 

8. Ziraat, orman ve avcılık İşlerinde kullan
dıkları hayvan veya hayvan arabaları veya san
dalları ile, nakliyeciliği itiyat edinmeksizin ara 
«ıra üerot mukabilinde; eşya nakleden köylüler; 

9. İskân Kanunu hükümlerine göre göçmen 
ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenler (mezkûr 
kanunda Kazaeç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileri muaflıkları için 
konulan kayıt, fart ve gürelerle). 

«ŞÜKRÜ^ SÜRR tNiğde) — Muhterem arka
daşlarım ; bu maddenin 4 neü bendinde nüfusu 
5 binden aşağı fctân yerlerde yenilecek, içile
cek ve yakılacak maddeleri *lde, sepette veya 
başta satan satıcılar» dîye vergiden müstesna 
tutmuştur. Bunun dışında nüfusu beş binâen 
yukarı olan yeifdeki satıcılar*vergiye tâbi tu
tulmuştur. Nüfusu beş binden aşağı yerlerde 
sırtlarında-böyle şeyler satanlar bütün Türki-
ye^de #> 1 nispetinde ya feuhmur ya bulunmaz. 
Büyük şehirlerimizde meselâ : Ankara'nın muh
telif semtlerinde pazar yerleri vardır. Bütün 
aileler ihtiyaçlarını buradan temin ederler. Bu
radaki satıcılar öyle zannederim, günlük ihti
yaçlarını dahi temin edemiyecek durumda olan
lardır. Bu fakir zümreyi bu vergiye tâbi tutma
yı âdöâne bulmadım. Onun için, nttfua kaydına 
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I seyyar satıcı olurlar, bu da bir kısım esnafın 

aleyhine olur. 
Şimdi sayın özsan'm mütalâasına geçiyo

rum: Arkadaşım haklıdır. Tabı'da bir yanlışlık 
olmuştur. Düzelteceğiz. 

Biz buradaki köylüler tâbirini kasten koy
duk. Eğer bunu şehir ve kasabalılara da teşmil 
ederseniz bunun hududu genişler. Köylünün is-
tihal ettiği şeyi kasabaya götürmesi halinde bu
nun arkasına Maliye memurunun düşmesini is
temedik. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bunlar esasen 
tahdit edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (Devamla) — Aziz arkadaşım, bunu 
köylünün haricine çıkardınız mı, bunu hududu
nu tâyin edemezsiniz. 

Sayın özipek arkadaşım da haklıdır. Biz bu 
ikinci maddeyi Gelir Vergisinde kabul buyur
duğunuz noktai nazar dairesinde tashih edece
ğiz. Bu fıkra sebebiyle bu maddenin komisyona 
verilmesini rica ederiz. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
I — Reis Bey söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyon istiyor, gel-
I dikten sonra konuşursunuz. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
I — Şimdi bir şey arzetmek istiyorum. 
I Efendim, Nuri özsan'm teklifini destekliye-
I cek mahiyette olan ve daha evvel Yüksek He-
I yetinizce kabul edilen bir kanun hükmüne mu

vazi olmak üzere teklifte bulunacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Efen-

I dim, Yüksek Meclisle kabul buyurulan Beledi
ye Gelirleri Kanununda «çiftçiler» tâbiri kul-

I lamlarak nazarı itibara alınmıştır. Halbuki bu
rada «Köylüler» denilmiştir. Yani Belediye Ge
lirleri Kanununda çiftçi olup da arasıra nakli
yecilik yapanlar istisna edilirken ister kasabada 
ister köyde olsun «çiftçi» denilmiştir. Burada
ki hükmün de ona muvazi olarak nazarı itibara 
alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyona veriyoruz, 
komisyon maddeyi müzakere ederken bu sözleri
nizi de göz önüne alır. 
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bakılmaksızın, bunların da istifade etmesi hak
kında bir takrir veriyorum. Kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — özsan. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — 8 nci bentte «nak

liyeciliği itiyat edilmeksizin ara sıra ücret mu
kabilinde eşya nakleden köylüler» deniyor. Bu
radaki «Edinmeksizin» kelimesinin «Etmeksi
zin» olması daha muvafıktır sanırım. 

Fakat asıl söz almaktan maksadım bu değil
dir. Bu gibi eşya nakledenlerden yalnız köylü
lere muafiyet kabul edilmektedir. Halbuki ka
sabalarda köy hayatı yaşıyan ve eşeği veya 
hayvanı ile bazan bu gibi işler yapan çiftçiler 
de vardır, onlar da bu tavsif edilen şekilde nak
liyecilik yapabilirler. Bunların istisna edilme
meleri ve bunun yalnız köylülere hasrı sebebi
nin izahını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Yılmazipek. 
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, 

maddenin ikinci fıkrasında; azadan mahrum 
olanlar istisna ediliyor, öyle azalar var ki, ke
silmiyor, fakat vatandaşın başına da belâ olu
yor. Binaenaleyh, bu gibi, âzası olup da iş gö-
remiyenlerin de buraya ilâvesini teklif ediyo
rum. Âzası var, fakat yok gibidir. Bu kaydın 
ilâvesi lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, Sayın arkadaşım, 
4 ncü fıkradaki nüfusu 5 000 den aşağı olan 
yerlerde yenilecek, içilecek, yakılacak maddeyi 
elde, sırtta, başta satan vatandaşların, muaflı
ğını büyük şehirlere de teşmilini arzu ettiler ve 
esbabı mucibe olarak da pazarları gösterdiler.. 

Bunlar küçük yerlerde ara sıra diş yapan in
sanlardır, bunların da arkasına düşüp vergi 
için uğraşmıya değmez. Ama bunu büyük şehir
lere çıkardınız mı o zaman dükkân sahibi esna
fın aleyhinde olur, 

Pazarcılara gelince; beşinci fıkrayı okurlar
sa zannederim kendilerini tatmin eder. İmal 
ettikleri mahsulü satanları himaye ediyoruz 
ama pazarcılar da devlete hiçbir şey vermesin
ler mi? 

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Ben pazarcılar 
için bir şey demedim; seyyar satıcılar için söy
ledim. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
İzmir) — Diğer seyyar satıcılardan para almı-
yacak olursak o vakit dükkânları kaparlar, 

Matrah ve matrahın tâyini 
ON YEDİNCİ MADDE — Gezici Esnaf Ver

gisinin matrahı iş vasıtalarına ve iş nevilerine 
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ğflre takdir olunan «gündelik kazanç» tır. Gün
delik kazanç, normal bir faaliyet gününde ya
pılan iş mukabilinde elde edilen safi kazançtır. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; buradaki gezginci esnaf vergisindeki 
gündelik kazancın tarifi şöyle yapılmaktadır. 
(Gündelik kazanç, normal bir faaliyet günün
de yapılan iş mukabilinde elde edilen safi ka
zançtır.) Şimdi bu vergiye tâbi olanların liste
sini şöyle bir gözden geçirsek, meselâ; dülger
lik; marangozluk, döşemecilik, perdecilik, kalo
rifer ve elektrik, hava gazı, su tesisatında çalı
şanlar, berber, fotoğrafçı ve saire birçok esnaf 
var. Bunlar gezgincidir. Bunların günlük safi 
kazancı nazarı dikkate alınarak, bunların gün
lük kazancının 12 misli alınır denmiştir. Bir 
maliye memuru çıkıp da dese ki; bana doğru
yu söyliyeeeksiniz, bir gezginci berber günde 
ne kadar kazanır ? 

Efendim, saç kestiği zaman, harman vakti 
köye gittiği şuraya, buraya gittiği vakit, gün
de 10 kişi tıraş etse 30 ar kuruştan 300 kuruş 
eder. 

Sonra bir dülger ne alır? Ankara'ya gider 
orada çalışırsa 8 lira alır, ne verecek* 96 lira 
verecek. Normal gündeliği 8 lira olarak tesbit 
•ttik mi o dülger 96 lira vergi vereeektir. Köylere 
harman vakti gidip tıraş eden berber de 96 lira 
vereeektir. Şu halde kasabada oturanlardan da
ha çok vergiye tâbidir. Şimdi de usul böyledir. 
Fakat birçok maliye memurları safi kazancın 
tesbitindeki madeletsizliği nazarı itibara alarak 
komisyonlardan idareli karar çıkarmaktadırlar, 
ancak bu suretle vergi tahsil edebilmektedirler. 
Bendeniz Bolu'da 4 sene evvel cereyan etmiş 
bir vakayı arzedeyim. Bir tenezzüh otomobili 
günde ne kazanır diye mevzuubahis oldu. En 
çok 35 lira kazanır demişler. Peki yaz imza et; 
imza etmişler. 

Bir kamyon günde ne kazanır demiş, en aşa
ğı 80 lira demişler, peki yaz imza et; imza et
mişler. 

Bir otobüs günde ne kaşanır demiş, en aşa
ğı yü2 lira demişler, peki yaz imza et; imza et
mişler. Bitti teşekkür «derim demiş ve 35 lira 
kazanan otomobil 420 lira Kazanç Vergisine, 
80 lira kazanan kamyon 960 lira Kazanç Vergi
sine ve 100 lira kazanan otoblifi 1 200 lira Ka-
aanç Vergisin© tâbi tutulmuştur. Tabu alındı 
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bu paralar arkadaşlar. Bu paralar alladı, •el
diler, Ankara'da şoförlere sordular, siz ne ve
riyorsunuz? 200 lira veriyoruz, 180,lira veriyo
ruz. Peki Bolu buradan daha mı faal? Vasıtala
rı daha mı çok kazanır? Hayır. Oradaki komis-
yon kazancı tarif ederken, bir yıllık kazancı 
hesap ederken gündelik kazancı, bir günlük 
normal kazancı nazarı itibara almıştır ki, bu
günkü bu kanun da aynı şeyi yapıyor ve bu ka
nunda hâkim olan zihniyet de budur, insafını
za müracaat ediyorum. 

Bir hallaç, bir berber alın. Kışın nereye gi
der kaşanır? Yılda 4 ay, 5 ay çalışır, bu çalışıp 
kazandığı parayı da kışın yer. Bu günlerde so
kaklarda tesadüf edersinin, omuzlarında deste-
re, balta civar köylerden gelmiş birçok dülger
ler vardır. Bunlar 3 - 4 ay büyük şehirlerde 
çalışır, sonra köylerine giderler, bunlar arazisi 
olmıyan adamlardır, arazileri olmadığı için bu 
sanata dökülmüşlerdir. Giderler köylerine, ya
zın kazandıklarını kışın yerler. Şimdi bunların 
gündeliği £ - 10 lira olduğuna göre 100 - 120 
lira Kazanç Vergisine tâbi tutulacaklardır. 

Arkadaşlar, bunu böyle yapıyorsunuz ama, 
sizi temin ederim ki; bu vergi ödenmemektedir 
ve birçok kaçakçılıklara sebep olmaktadır ve 
bu vergileri kontrol eden bâzı ahlâkı zayıf olan 
memurlarla mükellef uyuşmaktadır. Maliye 
Vekili arkadaşımdan rica ediyorum, böyle in
şaat yerlerindeki bu seyyar kazanç erbabını bir 
tetkika tâbi tutsunlar. Bunların % 80 i vergi 
kaçağıdır. Tabiîdir ki, böyle vergi esasım da na
zarı itibara alırsak, bu kaçakçılık daha da fazla 
olacaktır. Onun için bu gibi esnafın bir senei 
kâmile içerisinde kazandığı para, gündeliğini 
göre taksim edilerek matrah ittihaz edilirse, ver
giye tâbi tutulursa, hem vatandaşı korumak hem 
de kaçakçılığı önlemek için alınmış en iyi bir 
tedbir olur. Bu bakımdan komisyon bir defa da-

i ha lütfen madeyi tetkik ederlerse, benim noktai 
nazarımın ne kadar doğru olduğuna kendileri d* 
kanaat getirirler. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Ef«s4iaw Ihta» 
I Yalçın arkadaşımız, hakikaten tatbikattâM J9& 

yan büyük derdi ortaya koymuş, oldular. 
İhsan Yalçın arkadaşımızın bahsettikleri titl 

bu sen» Muğla'da vâki olmuştur. Neft HeJİnt 
| gayretiyle malmemurları Nafıanın rayici eti&g 

tutmak suretiyle vergi tahakkuk etürmit hu m* 
retle geçg& sene 190 Ura vergi vertö bir lâam^m 

— 88T — 
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sahibi bu sene 580 lira yergi vermekle mükellef 
tutulmuştur. 

Dülger, marangoz, yapıcı gibi esnaf aynı şu
le geçen seneye nazaran üç dört misli fazla vergi 
vermeye tâbi tutulmuştur. Sırf kazanmadığı, iş
siz kaldığı günler nazara alınmadan bir günlük 
kazancın fazla tahakuk ettirilmesinden ileri ge
len hatadır. Bu hususta feryat ve şikâyetler ol-
olmuş, vaziyeti Maliye Bakanına arzettim. Bu
nun üzerine işi mahallinde tahkik etmek üzere 
bir Maliye müfettişi göndermişlerdir. Mutlak 
olarak bir günlük kazancı nazarı itibara alacak 
olursa, kazanmadığı günler hesaba katılmadığın
dan alınmadığmdan vergi nispeti artmaktadır. 
Bundan dolayı mükelleflere takati dışında ağır 
vergi ödemek vaziyetleri hâsıl oluyor. Bu itibar
la bir yıllık kazancının vasatisi nazarı itibara 
alınması yerinde olur. 

ikinci bir noktayı arzedeceğim; belki bunu 
daha evvel açıklamak yerinde olurdu rica edi
yorum sözcü arkadaşımdan : Bâzı yerlerde bir 
kısım esnaf vardır ki senenin birkaç» ayını dük
kânında çalışmakla geçirir ve elde ettiği ma-
mulâtım, senenin diğer aylarında köy köy, ka
saba kasaba dolaşarak satar. Bunların içinde 
bilhassa bakırcı esnafı vardır dükkânında 2 - 3 
aylık bir mesaisi vardır senenin yarısından faz
la zamanını seyyar vaziyette satış yapmakla ge
çirir. Bunları seyyar mı kabul edeceğiz yoksa 
yukarda kabul ettiğimiz madde hükümlerine 
göre iradı gayrisâfi üzerinden mi vergiye tâbi 
tutacağız! 

GEÇÎCÎ KOMİSYON MÜNlR BÎRSEL (İz
mir) — Efendim arkadaşlarımın izahatını esas 
hakkında bir itiraz olarak anlamadım. Yalnız 
fena tatbikattan bahsettiler. Efendim, gezici es
nafı günlük kazancı üzerinden vergiye tâbi tut
maktan başka bir çıkar yol var mıdır?.. Yok 
tabiî.. Bunun tatbikatı nasıl olabilir? Farzede-
lim bugüne kadar günlük kazanç takdir edilir
ken bir otomobilin benzini, yağı tamiri, şoför 
muavini gibi masrafları nazara alınmamıştır. 
Halbuki biz burada safi kazancın tesbit ve tak
diri esasına gidiyoruz. 

İkinci nokta olarak Ankara'da başka, Bo
lu'da başka, Muğla'da başka dediler; 

H,aklısmz ama bunu takdir komisyonlarının 
takdir ve kararma tevdi ettik. Usul Kanununda 
da takdir komisyonları nasıl takdir edecekler
dir diye hüküm vardır. Bunun bir tek çarei 
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halli vardır, Usul Kanununun o maddesinin ko
nuşulmasında bendeniz bulunmadım. Takdir 
komisyonlarının il merkezinde tesbit edecekle
ri günlük kazançları, memleket çapında, ahenk
li ve muvazeneli bir hale getirmek için bunları 
Maliye Bakanlığında toplamaktan başka çare 
düşünemiyorum. Bunu ancak Usul Kanununda 
mevzuubahs edebiliriz. Burada gündelik safi 
kazaçtan başka bir şey yapabilir miyiz? Hayır. 
Bunu nasıl yaptıralım? Takdir komisyonlarına 
yaptırabiliriz. Takdir komisyonları o mahallin 
ticaret odaları ve sair meslek teşekküllerinden 
gelecek âza ile teşekkül eder. 12 mislinden da
ha az mı alalım? Şimdiki halde 20 mislidir. Ben 
12 mislinde bir fazlalık görmedim. Takdir ve 
tatbikatta bu memleket çapındaki ahenksizliği 
düzeltmek meselesi, Usul Kanununda hükme 
raptetmekle olur. Bu itibarla burada yapılacak 
başka bir şeyi arkadaşlar mütalâa etmediğine 
göre, bilmiyorum, ne mütalâa olunabilir? 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — öyle anlıyorum 
ki iyice arzedememişim. Burada diyoruz ki 
«Normal bir faaliyet gününde yapılan iş muka
bilinde elde edilen safi kazançtan» normal bir 
faaliyet gününü müceret olarak alacağız, bir 
marangoz, dülger veya demirci ne kazanıyor 
diye takdir edeceğiz. Benim endişem şudur : 
Bir gezginci esnaf, senenin 360 gününde çalış-
mıyacağma göre, normal günlük kazancı tak
dir edilirken çalışmadığı günler de nazarı iti-
bare alınarak yevmiye tahmin ve tesbit etmek 
lâzımdır. Mahallî idare heyetleri bir dülgerin 
senenin kaç ayında çalıştığını ve kaç ayında 
çalışmadığını, meselâ Bolu'daki bir şoförün han
gi aylarda ne kazandığını ve hangi aylarda boş 
gezdiğini bilirler. Eski Kazanç Vergisi Kanu
nunda da böyle bir hüküm varmış. Bendeniz 
bilmiyorum. Bendenizin «Nispetsiz oluyor» de
diğimin esası şudur : Bolu'da bir şoför günde 
30 lira kazanırsa Ankara'daki bir şoför muhak
kak 60 lira kazanır. Fakat Komisyondaki arka
daşların bu esası kabul etmiş olması ve orada
ki bir memurun fazla gayret göstermesi yüzün
den iş berakis olmuş ve Bolu Makiler Ankara'-
dakilerin 3 - 4 misli fazla vergiye tâbi tutul
muştur. Müracaatları komisyondadır ve bâzı
larının otomobilleri satılmıştır. Bu, gündeliği 
çok olan yerlerde çok olacaktır, gündeliği az 
olan yerlerde az olacaktır. 

Bendenizin teklifim, bir sene zarfında çalı-
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şamadığı günleri de nazarı dikkate alarak gün
deliğinin tesbit edilmesidir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı gündelik ka

zancı (Bir yıl içinde çalışamadığı günlere na
zaran tesbiti) için maddenin Encümene veril
mesini teklif ederim. 

Z Bolu Milletvekili 
îhsan Yalçın 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunu
yorum : Nazarı itibara alanlar.. Almıyanlar.. 
Nazarı itibara alınmıştır. Maddeyi Komisyona 
veriyoruz. 

Gündelik kazancın takdiri 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Gündelik ka

zanç, bağlı cetvelde yazılı iş nevilerine ve iş va
sıtalarına göre Vergi Usul Kanununun esasları 
dairesinde takdir olunur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, Ge
lir Vergisi Kanunu tasarısının müzakeresinde 
arzetmiştim; bu kanuna bağlı olan Gezginci 
Esnaf Vergisine ait cetveller eğer kanun ma
hiyetinde ise bu cetvellerin okunması ve kabu
lü lâzımgelir. Bu takdirde kanun mahiyetinde 
olan bu cetvelleri değiştirmek ancak yine ka
nuni bir hükümle olur. Halbuki 18 nci madde
yi takip eden 19 ncu maddede bu kanuna bağ
lı olan cetvellerde iş nev'i ve vasıtası pozisyon
larını değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir 
deniliyor. 

Yani kanunla kabul olunan 'bir cetveli Ma
liye Bakam değiştirecekse o halde bu cetvelleri 
kanun mahiyetinden çıkaralım ve Maliye Baka-
ni iş nev'i ve vasıtası pozisyonlarını gösteren 
cetvelleri hazırlar ve ilân eder ve lüzumu ha
linde değiştirebilir diye bir hüküm koyalım. Bu 
da olabilir. Bu itibarla 18 ve 19 ncu maddelerin 
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bir kere komisyon tarafından nazarı itibara 
alınması lâzımgelir. Eğer kanundur dersek 19 
ncu maddenin tedvinine lüzum kalmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (izmir) — Bizce kanun metnidir. Güm
rük tarifesinde de bu gibi hükümler vardır. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Eğer kanun 
mahiyetinde ise 18 nci maddenin cetvelle be
raber okunması ve kabulü lâzımdır, buna itira
zım yoktur. 

BAŞKAN — Tab ve tevzi edilmiştir. Arka
daşlar arzu fouyurursa cetveller okunur. Usul 
budur, cetvelleri okutmuyoruz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Sayın başka
nım, affmızı rica ederim. Geçen Gelir Vergisi ta
sarısı konuşulurken Başkanlık Makamını işgal 
eden sayın arkadaşımız zamanı geldiği vakit 
metinlerin, cetvellerin de ofosnacağını söyle
mişlerdi de onun için arzettim. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşımız cetvellerin 
de okunmasını arzu ediyorlar, (heyeti umumiye 
de arzu ederse okutacağım. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Icabederse 
cetvele bâzı işler daha konulabilir. Onun için 
okunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Reyinize koyacağım : Okunma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, cetvelleri okutacağım. 

Arkadaşımızın teklifi 19 ncu maddeye ait
tir. 

Şimdi 18 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Cetvel pozisyonlarının değiştirilmesi 
ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanuna 

bağlı cetvelde gösterilen iş nevi ve iş vasıtası 
pozisyonlarını değiştirmeye ve cetvele yeni po
zisyonlar ilâve etmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 
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OBTVEL 

Gezginci Bgnaf Vergisine ait i* nevileri cetveli 

/ - Su merinde ta§ıma içleri 

1. Makin» ile müteharrik vasitalar 

2. Makine ile müteharrik olmıyan vasıtalar 

f a ) 
b) 
«) 

! d ) 

e) 
1 i) 
l « ) 
f a) 

b) 

1 °) 
d) 
e) 

1 f) 
L«) 

5 
5-10 

10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50 

5 
5-10 

10-25 
25-50 

Tona kadar 
Tona kadar 
Tona kadar 
Tona kadar 
Tona kadar 
Tona kadar 
den yukarı (Ton 

Tona kadar 
Tona kadar 
Tona kadar 
Tona kadar 

50-100 Tona kadar 
100 -150 Tona kadar 
150 den yukarı (Ton 

başım) 

basma) 

(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil) 

(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil) 

3. Bir tona "kadar olan tandallar, varkalar su kayıkları 

/ / - Karada taşıma iğleri 

1. Binek otomobilleri 

2. Otobüsler 

3. Kamyon ve kamyonetler 

4. Binek arabaları ve hayvanları 

§. Yük arabaları 

4 Kişiliğe kadar taksiler; 
4 Kişiden yukarı taksiler; 

Lüks taksiler; 
Şehir ve kasabalar araaında işliyenler; 

a) 15 Kişiye kadar; 
b) 25 Kişiye kadar; 
e) Daha büyükler; 

f a) 2,5 Tona kadar; 
«{ b) 2,5 - 4 Tona kadar; 
[ c) 4 Tondan yukarı 

a) Çift hayvanlı arabalar; 
b) Tek hayvanlı arabalar; 
e) Binek hayvanları; 

C a) Çift hayvanlı arabalar; 
-{ b) Tek hayvanlı arabalar; 
(̂  e) Yük hayvanları; 

(Dâhil) 

590 
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/ / / - Satış işleri 

O : t 

Perakende satışlar 

a) Sokaklarda ve evlerde doğrudan doğruya 
müstehliklere yapılan satışlar. 

b) Pazarlarda sergi gibi geçici satış yeri aç
mak suretiyle yapılan satışlar. 
(Yapılan satışlarda taşıt kullanılması ha
linde, taşıt üzerinden hesaplanan vergi sa
tışlar üzerinden alman vergiye ilâve olunur. 

IV - Smat işleri 

1. ihtisas işitti 

2. üst» îş>ri 

3. Basit sanat iğleri 

(Kalorifer, elektrik, havagazı, su tesisatı işleri 
gibi). 

(Dülgerlik, marangozluk, nakkaşlık, döşemeci
lik, perdecilik gibi). 

(Bileycilik, kundura tamiri ve kundura boyacı* 
lığı, berberlik, camcılık, fotoğrafçılık, hallaçlık 
gibi). 

T - Tmaaeni işleri 

1. Emlâk tellallığı 
2. Ulaştırma » 
3. Sigorta » 
4. Kabzımallık 
5. Madrabazlık 
8. Sair tavassut işleri 

Tl - 8»ir 0mci 

1. Emlâk alım ve satımı 
2. Antika alım ve satımı (AntÜMieılık) 
3. Hamallık 
4. Sair gezici işler 

VEHBİ SABIDAL (Niğde) — Muhterem ar. 
Jsadaşlar; şimdi bu cetvelin kanun mahiyetinde 
olarak 18 nci maddeye eklendiğine göre, bu cet
velde sayılı olan su üzerinde taşıma işleri, kara
da taşıma işleri, satış işleri, sıanat işleri, tavas
sut işleri, sair gezici işler diye altı katagoriye 
ayrılan gezginci esnafın takdir edilecek olan 
gündeliklerinin yılda 12 günlüğü vergi olarak 
alınacaktır. Bunun haricinde (Cetvel kanun 
hükmünde olduğu için arzediyorum) bir şey 
bulunabilmesi ihtimali elbette mevcuttur. (Gi
bi) kaydiyle bâzı işleri de bş nevilere ithal et
mek imkânı mevcuttur. Tavassut yapan gezgin
ci esnafın isimleri kanunda zikredilirken beyan 
çlunan Emlâk tellallığı isinin ticaret kanunun

da bahsedilen tellal olduğunu anlıyoruz. Nak
liye tellalı, sigorta tellalı da böyledir. Fakat 
(madrabazlık) denilen kimse kanuni mahiyette 
bir vasfı haiz olan bir iş sahibi değildir. Mad
rabaz, işini dalavereye istinat ettiren mutavas
sıttır. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Bfee) — At pa-
zarmdâki satıcılara falan denir. Nitekim Ana* 
dolu'da avukatlara müzevir denilir. (Gülüşme. 
ler). Madrabaz deyince herkes anlıyor. 

VEHBÎ SARIDAL (Devamla) — Madrabaz 
diye bir esnaf nev'i yoktur. Her esnafın madra
bazı olur. Binaenaleyh arzetmek istiyorum ki; 
bu beşinci numaradaki madrabaz'in kalkman 
lâzımgelecektir. Veyahut da madrabazlıktan ne 

m-



B : 74 21.4 
kastedildiği sarih surette izah edilmek gerektir. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, su üze
rinde taşıma işlerinde beş tonluk bir kayıkla on 
tonluk bir kayığın, sonra on tonluk kayıkla 20 
tonluk kayığın aynı vergiye tâbi tutulması esa
sı kabul edilmektedir. Halbuki on tonluk kayık
la 20 tonluk kayığın günde temin edeceği ka
zanç çok mühimdir. Binaenaleyh az kazananla 
çok kazanandan aynı vergiyi almak doğru de
ğildir. Günlük kazancı beher ton olarak hesap 
etmek daha doğru ve âdilâne olur. 

BAŞKAN — Efendim, bir noktayı tasrih et
mek mecburiyetindeyim. 

18 nci maddeye bağlı cetvel, 18 nci madde ile 
kabul olunmuştur. Heyeti Umumiyece bu kabul 
olunduğuna göre, bu cetvelin şu veya bu kısmında 
bir değişiklik yapmak icabederse, bunu arkada
şım tasarının ikinci müzakeresinde yapabilir. 
Bu kapı kapanmış değildir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Zati âlinize 
sordum cetvel için okunacak buyurdunuz. 

BAŞKAN — Madde kabul -olundu efendim, 
kanun metninden sayılan bu cetvelin değiştirilme
si veya buna bâzı hükümler eklenmesi salâhiye
tini arkadaşımız Hükümete vermiyelim, diyor. 
Eğer böyle bir değişiklik olması lâzım gelirse ka
nun teklif etsinler ve bize getirsinler, diyor arka
daşımız. Şimdi buna dair önerge budur. 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci madde ve cetveller kabul olunma

dığına göre kanun hükmünde olan bu cetvelin 
değişmesi yine kanunla olur. 

Bu itibarla 19 ncu maddenin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
V. Sandal 

BAŞKAN — Komisyon 19 ncu maddenin çı
karılmasına iştirak ediyor mu?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (îzmir) — Hiçbir ısrarımız yoktur efen
dim Heyeti Umumiye nasıl isterse öyle yapar. 

PAÎK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim 
madrabazlık nedir?. Bunun medlulü yoktur, 
maksatları nedir?. Bunu lütfen iaah buyursunlar. 
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GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Bunu bir iki kelime ile arz-
edeyim. Madrabaz ve kabzımalar, bugünkü Ka
zanç Vergisi Kanununda 37 nci maddenin (B) 
fıkrasında da yazılıdır. Bu fıkrada, sayılanlar 
arasında, pazarcılar, at cambazları, kabzımallar 
ve madrabazlar yazılıdır. Bunlar bugünkü ka
nunda mevcuttur. 

İSMAİL SABUNCU — (Giresun) — Efen
dini, müzakerenin şeklinde bir sakatlık . görü
yorum. O da şudur: Bu cetvel meselesi müna
kaşa edilirken mevcut zabıtlar meydandadır. 
18 nci maddeyi Makamı Riyaset reye koydu 
ve geçti. Orada da cetvelden bahsediyor, altın
da da bahsediliyor. 

Şimdi hu cetvelde Maliye Bakanının deği
şiklik yapıp yapmaması meselesine gelince, Sa
yın Münir Birsel arkadaşımız, Gümrük Kanu-
nununun pozisyonlarında Hükümetin değişiklik 
yapmıya salâhiyeti vardır buyurdular. Bu deği
şikliği yaparsa Meclise getirir, kanunun tatbikı-
na elestikiyet vermek bakımından, Yüksek 
Meclisimiz kabul etmez. Mükellefin faydasını 
görürse Meclisin kapalı olduğu bir zamanda 
bir değişiklik yaparsa.? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Yani bir ka-
tagoriye vergi vazolunur. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Müsaade 
ederseniz ben de bilirim vergi vazolunduğunu. 
Gümrükler için Hükümete salâhiyet veril
miştir, pozisyonda değişiklik yapar, tasdik 
için Meclise getirir, bu teamülde vardır. Bu
nu arzetmek istiyorum. Yüksek Meclisiniz bu 
kanun içinde bunu kabul ederse, Hükümet de
ğişikliği yapar, tasdik için Meclise getirir. 

BAŞKAN — önergeyi Yüksek; oyunuza arze-
diyorum. Nazarı itibara alanlar... Nazarı itibara 
almayanlar... önerge nazarı itibara alınmıştır. 
19 ncu maddeyi "komisyona veriyoruz. 

Vakit gelmiştir, yarın Cuma günü öğleden 
sonra resmî tatildir, binaenaleyh Pazartesi gü
nü saat 14,30 da toplanılmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 30 
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DÜZELTÎŞ 

Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı 86 ya ek basınayazıda agağıdaki düzeltirler yapüacalrtır : 

Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

1 1 41 îşlere 
» 2 25 4. XI . 1948 
» 2 28 Yeniden sürülen 2500 liranın 
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» 2 33 hayır işlere 
» 2 34 hususu 
» 2 42 nazaran bu durum karşısında 

Komisyonumuzca.. 

İşlerine 
4 . I I . 1948 
Yeniden yapılan incelemede dilekçi Yu
suf Mungan'm zimmetine geçirdiği ileri 
sürülen 2500 liranın... 
hayır işlerine 
hususunun 
nazaran komisyonumuzca... 
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