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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, dış mem

leketlerde yaptığı ziyaretler ve Türkiye'yi ilgi
lendiren meseleler hakkında demeçte bulundu. 

Maraş Milletvekili Dr. Kâmil İdil'in, 4489 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
olan Kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Vergi Usul Kanunu tasarısının maddeleri 
görüşüldü ve; 

Birleşime ara verildi. 

ikinci Oturum 
Vergi, Usul Kanunu tasarısının maddeleri 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
12 . V . 1949 Perşembe günü saat 14,30 da 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi 
Bask an vekil i Kâtip 

Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
C. K.încedayı 8. Pek 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

Ban 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü memur ve hizmetlileri ile işçilerinin 

ücretleri hakkındaki sözlü soru önergesi, Ulaş* 
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/337) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAE 

Raporlar 
1. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzi-

oğlu ve Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, 
Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 2228 sayılı kararın 

Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/160) (Gündeme); 

2. — Yüzbaşı Osman Erbay *ın, hükümlü ol
duğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu 
raporu (5/104) (Gündeme). 

B Î İ Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,37 

BAŞKAN — Başkanveküi Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

^ • ^ — . 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Efendim, geçen Pazartesi ve bundan evvelki 

Pazartesi günleri muhtelif işlere tahsis ettiğimiz 
saatlerde muhtelif tasarılar görüşülememiştir, 
yalnız sorular görüşülmüştür. 

Evvelki Pazartesi ikinci görüşmeler çıkarıl
dığı için gündemdeki maddeler çıkarılammıştır. 

Tensip buyurursanız önümüzdeki pazartesi 
günü, evvelâ gündemde mevcut olan taşanları 
bitirelim, ondan sonra sorulara geçelim. 

Muvafık mı efendim? (Muvafık sesleri). 
Bu veçhile kabul buyuranlar... Kabul etmi-

yenler... Kabul buyurulmuştur, 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Yani soru mü

essesesini kaldırıyor muyuz! 
BAŞKAN — Soru müessesesi kalkmıyor, Meclis 
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mesaisi tanzim edilmiş oluyor. Sorular için de sarısının müzakeresinden sonra yapalım. (Muv«*~ 
bilâhara bir gün tahsis ederiz. fık sesleri). 

Sonra,, gelir kanunlarının ikinci görüşmeleri- Bu suretle kabul buyuranlar... Kabul etmi-
ni de, tensip buyurursanız, Emekli Kanunu ta- yenler... Kabul buyurulmuştur. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Askerlik Kanummun nakdî bedel hak
kındaki maddelerinin kaldırılmasına dair olan 
Kanun tasarısının geri verümesi Hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/378) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
13. X I . 1946 tarihli ve (6/2619) sayılı yazı

mızla sunulan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

1. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzi-
oğlu ve Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, Di
lekçe Komisyonunun 9 . V. 1949 tarihli Hafta
lık Karar cetvelindeki 2228 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/160) [1] 

BAŞKAN — Ali Çoruh ve arkadaşlarının, bu 
raporun, gündeme alınması hakkındaki önergele
rini okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlardaki Dilekçe Komisyonu rapo

runun bugünkü gündeme alınarak görüşülmesi
ni arz ve teklif eyleriz. 

Çoruh Maraş 
A. Çoruh A. Yayeıoğlu 
Zonguldak Kocaeli 
A. Gürel (\ Aksu 

BAŞKAN— Önergeyi ikafoul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edimiştir, 

Dilekçe Komisyonunun raporunu okutuyo
rum. 

(Dilekçe Komisyonunun raporu okundu) 
BAKAŞN — Rapor hakkında söz ist iyen 

var mı? 
(Anlamadık sesleri) 
VEDAT DtCLELt (Diyarbakar) — Rapor 

dağılmadı. 

[I] 203 sayılı basmayan tutanağın sonunda-
<fer. 

nakdî bedel hakkındaki maddelerinin kaldırıl
masına dair Kanun tasarısının geri gönderilme
sine müsaade bu vurulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER IÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Dün dağıldı. Komisyon izahat 
versin. .-•* 

HACIM ÇARIKLI (Balıkesir) — önerge 
sahibi bulunmayınca... 

BAŞKAN — önerge sahibinin bulunmasiyle 
mukayyet değiliz. 

Di. K. ADINA NEŞET AKKOR (Aydın) — 
Efendim, mesele komisyonun raporunda tasrih 
edildiği veçhile Hukuk Fakültesi talebeleri ta
rafından vâki olan müracaat üzerine komisyon
ca ittihaz edilen karar ve bu kararda talebenin 
vaktiyle mektebe girdikleri zaman mevkii mer'-
iyette bulunan yönetmeliğin bilâhara Profesör
ler Kurulu tarafından değiştirilmesi hasebiyle 
vaktiyle kendilerine verilen bir hakkı müktese
bin ihlâl edildiğini, bu ihlâl edilen maddeler 
mazbatamızda sarih bir şekilde belirtildiği için 
tekrar etmiyeceğim, bu cihetlerin nazara alına
rak halihazırdaki yönetmeliğin 2,3 ve dördüncü 
sınıf talebeleri hakkında tatbik edilmemesini, 
eski yönetmelik ahkâmının tatbik edilmesini 
istemektedirler. Komisyonumuz bu hususu in
celedi ve Üniversitenin salâhiyetini tecavüz et
memek için çok titiz davrandı. Bu itibarla Pro
fesörler Kurulu tarafından tanzim edilen bu 
yönetmeliğin Fakültenin vazife ve salâhiyeti 
cümlesinden bulunması itibariyle bu hususta bir 
karar ittihazından da çekindi. Ancak, bir hak 
ihlâli mahiyetinde bir hükmü mevcut olup ol
maması bakımından müzakeresine devam etti 
ve nihayet hakikati halde raporumuzda belirt
tiğimiz sebepler dolayısiyle vaktiyle mektebe 
girip müktesep hak ihraz etmiş olan bu talebe* 
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lerin yeni yönetmelik ahkâmına tâbi oldukları | 
takdirde hakkı mükteseplerinin ihlâl edileceği I 
kanaatine vararak bu sınıflar talebeleri hakkın
da yeni yönetmelik ahkâmına tatbik edilmeme
sine karar verdi. Arkadaşlardan Kayseri ve 
Giresun Milletvekili tarafından vâki itiraz üze
rine itirazları komisyonumuza havale edilmiş 
bulunuyordu. Tekrar toplandık. Ahmet Ulus'
un beyanatını dinledik. Beyanatında bu mesele
nin Meclis heyeti ıımumiyesinde müzakeresinin I 
daha muvafık olacağı kanaatinden maada bir 
sebep gösteremediler. Bu itibarla ittihaz etti
ğimiz bu kararın değiştirilmesine mucip bir se
bep göremediğimizden dolayı eski kararımızda I 
İsrar ettik. Mesele bundan ibarettir. Karar Yük
sek Heyetinize aittir. 

EMtN SOYSAL (Maraş) — Efendim, malû
mu âliniz Üniversiteler Kanunu ile talimat 
şsapmak salâhiyeti üniversite fakültesine veril
miştir. Yani Meclis bu husustaki salâhiyeti fa- I 
külteye ve fakültenin yaptığı talimat Senato 
tarafından tasdik edilince katı olarak tatbik 
edilir diye üniversiteye vermiştir. Herkes böyle 
bir dilekçe alarak Yüksek Meclise gelirse, be
nim kanaatimce, bu işin sonu gelmez gibi ge
liyor. Kanunun tatbiki üniversite fakültesine ve 
senatoya verildiğine göre bendeniz bu hususta 
komisyonun yapacağı bir muamele olnnyacağı 
kanaatindeyim. Ama Millî Eğitim Bakanlığın
dan geçen sene Millî Eğitim Komisyonu bir 
dilekte bulunmuş ve bunu da gerekçede tesbit 
etmiştir. Kendisinin de gerekçede imzası vardır. 
O zaman denmişti ki ; Üniversite Kanununun 
bâzı maddelerinde revizyon yapılması lâzımdır. 
Bu hususta bir kanun hazırlayın, getirin; bu, 
memleket için lâzımdır. O günden bugüne ka
dar bu kanun gelmedi. Üniversite Kanununda 
tadilât yapılmaması ve binnetice bu şekil- I 
de verilmiş bir salahiyet hakkında tekrar 
böyle bir karar verilmesi bendenizce hukuki 
bir tezat gibi geliyor. Yalnız çocukların bu 
müracaatlerinde merci aramaları bakımından 
elbette ki, hakları vardır. Orada bir karar ver
mişler, talimatnamede demişler ki, son sınıf 
talebeleri bütün derslerden bir günde imtihana 
girecekler. Bu, hakikaten tetkika değer; ve kıs
men de insana yanlış olduğu zannım veren bir 
karardır. Fakat talimatname maddesidir; Bü
tün bir senelik derslerden bir günde profesörler I 
huzuruna girip de imtihan vermenin bizim mem- i 
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lekette mümkün olup olmadığı düşünülecek bir 
meseledir. Aynı zamanda pedagojik bir konu
dur. Millî Eğitim Bakanlığının elinde pedagoji 
müesseseleri vardır, bunu tetkik etmeleri lâ
zımdır. 

Diğer taraftan komisyona gelen müracaat
ların mercileri de vardır. Millî Eğitim Bakanlı
ğı. Millî Eğitim Bakanlığı vasıtasiyle Üniversi
telerarası kurulda bu mesele düşünülüp konu
şulabilirdi. Bunlar olmamış, doğrudan doğruya 
Meclise gelmiştir. 

O halde üniversiteler arası kurul ne iş görür? 
Bunun üzerinde Millî Eğitim Bakanı bize iza
hat verirse tenevvür ederiz ve ona göre hük
mümüzü vermek mümkün olur. Yoksa birta
kım hukuki tezatlar karşısında kalırız. Bun
da karar vermek için bendeniz esaslı bir şey 
bulamıyorum. Çünkü bu müesseselerde mek
teplerde disiplin asayiş, talebe muallim müna
sebeti, muavin münasebetini iyi bir şekilde te
sis etmek temin etmek bakımından hayhea 
müşkülât çekeriz kanaatindeyim. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; biz daha henüz mürekkebi kuruma
yan bir üniversiteler kanunu yaptık, bir muh
tar üniversite tanıdık bu kabîl tasarruflarda 
bu kabîl idari tasarruflar yapmak yetkisini de 
üniversiteler kuruluna verdik. 

Şimdi; üniversitenin talim ve terbiyesine, 
talebenin yetişmesine taallûk eden hususlar 
üniversite kanununda sarahatle üniversite he
yetine, idarecilerine verilen ve talebenin daha 
iyi yetişmesi içn bu kabîl müracaatların doğru
dan doğruya Dilekçe Komisyonuna getirerek 
l)iırada tetkik ettirip ilmî ve pedagojik husus
lara taallûk eden bu gibi mesailin Kamutayda 
görüşülmesi, gerek Üniversite Kanunu ile ver
miş okluğumuz muhtariyet ve gerek memleke
tin genç nesillerinin terbiye ve yetişmesi ba
kımından bendeniz doğru görmüyorum. 

Sonra, bu kabîl haklar, takdir buyurursu
nuz ki doğrudan doğruya bu heyete aittir. 
Bunlarda müktesep hak mevzuubahis olamaz, 
yarın üniversitede memleketin ihtiyacı olan 
bir dersin öğretilmesi için programa bir ders 
konsa o vakit üniversiteye müdavim bulunan 
talebeler hayır efendim biz girdiğimiz zaman 
filân ders yoktu biz şimdi o dersi okumıyaca-
ğız diye itiraz mı »edecektir. Bu nasıl müktesep 
hak telâkkisidir anlamıyorum. 

360— 
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Evet memleket çocuklarının, bu yüksek 

tahsil yapmaya çalışan çocukların sıhhi duru
mu, bakım, şartları, üniversitelerin talebe ye
tiştirme şartlarmdaki güçlüğü ben de düşünü
yorum. Fakat bunu halledecek olan doğrudan 
doğruya tedris sistemindeki kolaylıklar de
ğildir, Devletin sosyal bünyesi ve uzatacağı 
yardım eli talebeye daha kolay, sakıntısız bir 
tahsil yapma imkânım bahşedecektir. Fakat 
arzettiğim gibi hiçbir zaman bilgide, imtihan
da yetişmede ve buna ait kararlarda böyle po
litik bir hava yaratacak ilim ve bilgiye daya
nan hâdiseleri burada görüşmek hiçbir zaman 
doğru olmaz. (Gürültüler) 

Binaenaleyh, şahsi kanaatim şudur ki ; Di
lekçe Komisyonu muhtar Üniversite Kanunu
nun sarih yetkisini tecavüz ederek bu kararı 
almıştır. 

BAŞKAN — Nurettin ünen. 
NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efen

dim, Dilekçe Komisyonu bin imzalı bir dilekçi) 
almıştır. Bu dilekçede talebe yeni imtihan yönet
meliğinin ağırlığından ve kendilerinin buna göre 
hazırlanmış olmamalarından şikâyet ediyorlar. 
Bu yönetmeliğin kendilerine tatbik edilmemesini 
istediler. Komisyon olarak böyle bir dilekçeyi 
totkiîça salâhiyetimiz olup olmadığını araştırdık. 
Ve vaziyeti ilk kararımızda bunu Üniversiteler 
arası Kurul üst merci olarak tetkik etsin. Ondan 
sonra bize ieabederse müracaat etsinler dedik. 
Millî Eğitim. Bakanı bunu tekeffül etti; 15 Ma
vişte toplanacak olan Üniversitelerarası kurul 
bu meseleyi tezekkür edecek, müspet menfi bir 
karara varacaktır. Fakat Mayısta toplanan Üni
versitelerarası Kural gündemine dahi bu mesele
yi almadı. 

.Simdi hal böyle olunca, ortada da bir şikâyet: 
mevzuu vardır, bu şikâyet mevzuunu ait olduğu 
merci gündemine dahi almamıştır. Bu vaziyet 
karşısında gayet haklı olarak bu işi Komisyon ele 
almıştır. Ondan sonra Komisyonun karşısına 
ikinci bir mesele çıkmıştır. O da şudur : Bu Ko
misyon imtihan talimatnamesi şu şekilde olsun. 
böyle olsun diye bir karar vermek hakkını haiz 
midir, değil midir 'i Bunu da uzun boylu müna
kaşa ettik ve nihayet şuna karar verdik : Üniver
siteler muhtardır, onun yaptığı talimatnamenin 
her hangi bir maddesini düzeltmeye, tadile, ekle
meye ve saireye hakkımız yoktur; bunda da mu
tabık kaldık. 
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Ortaya hakkı müktesep meselesi çıktı. Şu kai

de bu talimatname hangi tarihten itibaren tatbik 
edilmelidir ? Meselesi çıktı. 

Bunu tesbit etmek salâhiyetini komisyon ken
disinde gördü. Talimatnamenin hiçbir maddesine 
ilişmemek sartiyle dedik ki bu talimatnameye 
göre hazırlanmamış olan ikinci, üçüncü, dördün
cü sınıf talebelerine bu talimatname tatbik edil
mesin, birinci sınıf talebeleri bu talimatnameyi 
bilerek girdikleri için bunlara tatbik edilsin. 
Ve bundan sonrakilere tatbik edilsin. 

« 
Şu halde komisyon salâhiyetini tecavüz etmiş 

vaziyette değildir. 
Sonra talebe tıpkı memur gibi bir fakülteye 

girerken, bir mektebe girerken onun mevzuatını 
zımnen kabul etmiş olarak girer. Onun talima
tında sonradan yapılacak tadiller, ilâveler, her 
ne ise bu şekilde mevzular ve maddelere göre 
hazırlanmamış olduğu için bu cihetten de biz ta 
lebeyi haklı bulduk ve bunun ancak bundan son
raki talebelere tatbikma karar verdik. (Doğru 
sesleri) 

KOMİSYON ADINA NEŞET AKKOE {Ay
dın) — Arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız Dilekçe 
Komisyonunun vermiş olduğu bu kararı Ünever-
sitler Kanununda ilmî otoritelere verilen hak 
ve vazifeye tecavüz mahiyetinde telâkki ettiler, 
Halbuki, demin de arzettiğim veçhile Komis
yonumuz kanunun üniversitelere, ilmî otorite
lere bahşedilen hak ve salâhiyetlere hiç bir va* 
kit tecavüz etmemiş, hiçbirimizin aklına bile 
gelmemiştir. Ve bu hususta çok titiz davran
mış bulunuyoruz. 

Bizim yaptığımız, mesele şudur; mevzuatı ih
lâl eden bir haksızlık vâki midir, değil midir? 
Bugün biz Üniversiteler tarafından yapılmış 
olan talimatname için veyahut onun bir madde
si hakkında bir karar vermiş değiliz. Biz an
cak, vaktiyle eski yönetmelik hükmüne tâbi 
olarak giren birinci, ikinci, üçüncü sınıf tale
belerinin ancak vaktiyle, eski yönetmelik hük
müne tâbi olmalarına muvafık karar vermiştir. 

Binaenaleyh, Hukuk Fakültesinin birinci, 
ikinci ve üçüncü sınıf talebeleri, evvelce kendi
lerine verilmiş olaı. Mr hakkın ihlâli dolayı-
siyle bir karar ittihazını istemişlerdir. 

Binaenaleyh, arkadaşların dedikleri gibi il
mî otoritelerin hak ve salâhiyetlerine hiç bir 
şekilde karışmak vâki değildir. Bey Yüksek 
heyetinize aittir. .,.*.£* 
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M İ N SOYSAL (Maraş) — Bu meselede, 
komisyonun müktesep hak meselesine takılmış 
olduğu anlaşılıyor. Hak güzeldir. Fakat ter
biye ve tedris müesseselerinde, dünyanın her 
tarafında yeni yeni birtakım tadiller ve deği
şiklikler yapıldığı zaman, yapılacak her hangi 
bir ilmî keşif de, pedagojik bir usul tatbik edil
diği zaman, buna ne mektep talebesi ve ne de 
muallimler bir müktesep hak, yani biz eskiyi 
bırakmıyacağız, yenisine de sonra gelenler 
başlasın, şeklinde, bir iddia da bulunamazlar. 

üniversite heyeti toplanmış, Fakülte tali
matnamesini Avupai bir talimatname haline ge
tirmek için değişiklik yapmıştır. Diğer tali
matnameleri tetkik ederek bu şekilde verdiği il
mî bir karara karşı herhangi bir talebe bu ka
rara hayır diyebilir mi? 

Arkadaşlar biz fesi attık, şapkayı giydik. 
Bizim şapkayı giymemizle fes bizim için mükte
sep haktır diyebilir miyiz? Şapkayı yeni do
ğanlar giysin denir mi? (Gürültüler). Bu da 
buna benzer mahiyettedir. İkinci mesele yarın 
bu talebeler gelseler deseler ki, siz dersimizi on 
saate çıkardınız, haftada 10 saat hukuk kitabı 
okuyoruz, sekiz saat isteriz derlerse ne yapa
caksınız? Diğer mesele liseleri Millî Eğitim Ba
kanlığı 12 seneye çıkarsa. Biz 11 senede me
zun olacağız,12 seneyi istemiyoruz deseler ne 
olacaktır? Bütün bunlar meseledir. Bu ilmî 
mesele hakkında Komisyonun salâhiyeti olma
dan böyle bir karara varması asla doğru de
ğildir. Üniversiteler kararlarının bendenizce 
burada tetkik edilmesi doğru değildir. Bende-
nizce kendi üniversitelerimizin elimizle verdi
ğimiz muhtariyetini kendi elimizle baltalıyoruz 
demektir. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efen
dim, memlekette her vatandasın başı sıkıştığı 
zaman son olarak baş vuracağı yer hiç şüphe
siz Yüksek Heyetinizdir. Ve her meselede Yük-
wk Heyetiniz meselenin inceliğine hülûl ettik
ten .sonra en âdil kararı verdiniz. Bendeniz ge« 
rşk aranızda mütevazi bir arkadaşınız olarak 
ye gerekse buraya gelmeden evvel bu çocuklar 
içinde hoca bulunmam itibariyle mukayeseli 
surette Yüksek Heyetinizi tenvir etmek duru
munda olduğumu ve bunu vazife bildiğimi ar-
zetmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, bir kere bu müracaat 
her hangi bir vatandaşın kanunlar karsısında 
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haksızlığa uğrayıp da idarî makamlar nezrin
de son merciden elde edemedikleri bir hakkın 
bir hakkın istihkakı şeklinde mütalâa edilmesi 
doğru olmaz. Hepimiz kardeşiz, babayız, dayı* 
yız, amcayız, hepimizin fakültelerde, yüksek 
okullarda çocuklarımız vardır. Onların duyduğu 
ıstırabı, bâzan haklı bâzan haksız, şikâyetlerini 
biliyoruz. Ama burada toptan bir karar verme
nin de kolay olmıyacağı kanaatindeyim. Zira 
talim ve terbiye meselesi hocayla talebe arasın
da tekevvün eden bir meseledir. Talimatname
ler, hocanın bir yıl içerisinde talebeye ver
diği bilgiyi nasıl geri alacağını gösterir. Bu 
itibarla talim ve tedriste yetkili kıldığımız ho
caları sene sonunda talebesinden nasıl bilgi 
alacağı hususunda serbest bırakmak iktiza eder, 

Bir kere Hukuk Fakültesinde mevzuubahs-
olan ve talebelerin itirazını mucip olan ve 
Yüksek Heyetinize gelen meselede talebe aley
hine değişiklik var mıdır ve varsa nedir? Bunu 
Yüksek Heyetinizin bilmesi icajjeder. Sayın ar
kadaşlarım; bahis konusu olan yönetmelikteki 
değişiklik imtihan şekil ve zamanına aittir. 
Bugüne kadar talebeler muayyen ders kesimin
den sonra, imtihana girdikleri gün, ilk defa i 
bir derse girerler, sonra aradan iki üç gün fası
la geçer, o müddette talebe çalışır, ikinci imti
hana girerler ve o imtihandan çıktıktan sonra 
bütün gayretlerini iki üç güne sıkıştırarak mü- I 
taakıp derse hazırlanırlar. 

Şimdi hocaları ne yapmak istiyor? Şunu ar-
zetmek isterim ki, bunlar hocaların iddiası de
ğil, bütün dünya üniversitelerinin hemen müş
tereken kabul ettikleri bir usuldür. (Gürültü
ler, nasıl olur sesleri) (Doğru doğru sesleri) 
(Böyle birşey yok sesleri). Hiçbir zaman bn 
kürsüye yersiz bir iddiada bulunmak için çık
madım. Acizane maksadım, arkadaşlarımı ik
na etmek, lehte olanları dahi karar verirken 
meseleye vukuf* peyda ederek karar vermelerini 
kolaylaştırmaktır. Yoksa Yüksek Heyetinizi şu 
veya bu fikre imale etmeyi düşünmedim. 

Böyle bir esas yoktur buyurdular. Böyle bir 
esas vardır. Bendeniz İsviçre ve Fransa'da 
yüksek tahsilimi, hukuk tahsilini yaptım. Yal
nız bu iki memleketi misal alarak arzedebilirim 
ki orada tatbik edilegelmekte olan, bugün tale
belerin itiraziyle karşılanıp Yüksek Heyetinizi 
hakem durumuna sokan usuldür. 

Bir talebe hukuktan mezun olduktan sonra 
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Roma hukuku mezunu veyahut borçlar hukuku 
mezunu veyahut maliye dersi mezunu addedil
mez ve böyle bir branş yoktur. Doğrudan doğ
ruya hukuki ilimler mezunu, hukuk fakültesi 
mezunudur. Her branş ve ders arasında bölün
mez duvarlar yoktur. Eğer bir talebe bir ders
ten edindiği bilgiyi diğer bir derste kulianamaz-
sa, bu hayata atıldığı zaman 5 cebine ayrı ayrı 
bırakılmış paraları mezç edememesi gibi bir va
ziyet hâsıl eder ki, böyle bir talebe hakiki 
bir mezun telâkki edilemez. Bu itibarla bilgi 
ve kanaatlerine hürmet ettiğimiz, çocuklarımı
zın yetiştirilmesini kendilerine emanet ederek 
muhtariyetlerini tanıdığımız bir müessese ho
calarının talebelerinin üzerlerine şefkatle eği
lip, her ihtimali düşünerek, aldıkları kararları 
bozma cihetine gitmiyelim. Bunun için Yüksek 
Heyetinizi aydınlatmak cesaretini kendimde bul
dum. 

Şu halde itirazı mucip olan bir mesele; imti
hanların aynı günde olmasıdır. 

Arkadaşlar; bu, yalnız itiyadın aleyhinde
dir, fakat talebenin lehindedir. 

Günlerce ve haftalarca imtihan heyecanı için
de kıvranıp ve yalnız bir ders üzerinde zihnini 
ve kafasını doldurarak gelip imtihan veren bir 
talebe, çok jyi muvaffak da olsa, çok iyi mezun 
olmuş bir talebe addedilemez. Fakat bir sene 
bütün dersleri adım adım takip eden ve imtihan 
günü bunları mezcedip ilmî bir hamur yapabi
len bir talebe ogün bütün imtihanını verir ve 
çıkar ve hocasına iyi yetişmiş bir talebe intibaı
nı bırakır. Yoksa lisans imtihanları bir ders 
trupunu ihtiva eden doktora tezi1 değildir. 
Doktora tezi değildir. Doktora dahi olsa lisans 
belgesi aranır ki, o da ihtisasına göre değil, 
umumi hukuk nosyonunu iktiza ettirir. Bugün
kü usul, çocuğu sentez yapmaktan mahrum bı
rakır. Bu usul ilerisi için uygun görülüyor da yal
nız bugünkü talebe için kabul edilmiyor. Şu hal
de ilmî bakımdan bir itiraz yok, olsa olsa mesele
yi talebelerin kendilerine göre bir görüşü ve belki 
de bir kısmımızın şefkat eseri olarak mütalâa et
mekteyiz. 

Sonra imtihan devresi; bu da memleket reali
telerine, fakültenin durumuna, ve hocalarla ta
lebelerin arasındaki endişeye göre hazırlanmıştır, 
ayarlanmıştır. 

Arzuhal Encümeninin bu meseleyi Anayasa 
muvacehesinde, bir vatandaşın hangi hakkı çiğ-
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nennıiş iddiası ile yüksek heyete getirmiş, buntt 
anlamıyorum. Anayasanın hiçbir sarih hükmü 
çiğnenmemiştir, hususi kanunların hiçbir hükmü 
zedelenmemiştir. 

Biz kanun vaparız, kanunların neticelerini 
müşahade ederiz. Fakat bugün bir talebe ilkokul
da beş numara yerin* dört numara aldr diye ar
zuhal verirse, bunu vatandaş hakkı, Anayasa im
kânı olduğu sekilinde mütalâa edersek, burada 
zannederim tamanüyle diğer işlerle mütenazır oî-
mıyan bir netice ile vakit israf etmiş oluruz. 

Talebe ile hoca arasındaki münasebetleri bu
rada görüşmeye kalkarsak doğru olmaz. Hocaya 
ya itimadımız vardır, bunlar iyi insanlardır, 
müşfik insanlardır deriz veyahut kendilerine 
itimadımız yoktur, iyi insan değildir, müşfik de
ğildir, o halde bunları atarız. Yerine başka birini 
getiririz. 

Fakat talebe ile hoca arasına girmek ve yö
netmeliği burada tefsir yolu veya başka bir ka
rar vermek şeklinde görüşmek, yüksek heyetini
zin, bütün işlerini bir tarafa bırakarak vakit zi
yama sebebiyet vermesi demektir. Bu hususta be> 
nim kanaatim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hamdi Şarlan. 
HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonu; Devlet mevzuatında idari ve kazai 
son mercii olmıyan ve Devletçe ittihaz edilen en 
son kararlar üzerinde tetkikat yapıp karar ver
mek salâhiyetini haizdir. 

Şimdi, üniversitelere tanılan muhtariyet esa
sına göre kendilerinin ittihaz edeceği kararlar 
üzerine hakları müteessir olan talebe ve alâkalı
ların kazai mercilere dâhi müracaata salâhiyetle
ri olmadığı için, ittihaz ettikleri karar katı ol
duğuna göre hakları müteessir olan kimselerin 
B. M. Meclisine müracaatlarına mâni hiçbirşey 
yoktur, Nizamname sarihtir. 

Binaenaleyh Dilekçe Komisyonunun ittihaz 
etmiş olduğu kararın, su veya bu salâhiyetsiz
lik bakımından takdir edilecek mahiyete ol
madığını söyledikten sonra, esas hakkında bir 
iki kelime arzedeceğim; 

Muhtariyet sağlandıktan sonra gerek üni
versitede ve gerek talebenin kanun karşısında. 
bir acemilik devresi geçirmekte olduğu muhak
kaktır! Sene ortasında veya tahsile başladık
tan sonra talebenin alıştığı usuî ve sistemler 
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üzerinde imtihan şekillerinde bir değişiklik ya
pılırsa bu, talebenin haklarına uygun olmıyaıı 
bir vaziyettir. Üniversite bu mevzu üzerinde 
talimatname yapmak lüzumunu duyduğuna gö
re, bu talimatnameyi vaktinde yapıp, daha ev
vel talebelere ve alâkalılara tebliğ etmesi lâ-
fcımgelirdi. Talebeler eski yönetmeliğe göre ha
zırlanmaktan ve eski şekilde deslerine başla
dıktan sonra, sene ortasında talimatnameyi de
ğiştirip, şu şekilde veya bu şekilde imtihan ve
receksiniz diye yeni kararlar almak, talebenin 
elbetteki B. M. Meclisine baş vurmalarında 
kendilerini haklı gösterecek mahiyettedir. Hat
tâ yoklamaları temin etmek için kurdukları 
usulün pek müspet netice vermediğini kendile
ri de anlamıştır. Bunun için yüksek tahsil genç
lerinin bu vaziyeti karşısmda, Yüksek Meclisin 
onların dilekçelerine cevap vermek ve bir ça
re bulmak vaziyetinde olduğunu kabul ediyo
rum. 

BAŞKAN — Usul hakkında Suut Kemal. 
M. E. K/ SÖZCÜSÜ SUUT KEMAL YET

KİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar, geçenlerde 
Dilekçe Komisyonunun verdiği bir karar Büt
çe Komisyonuna gitmişti, kararınızla. Tensip 
ederseniz bugün gelmiş olan bu rapor da bütçe 
bakımından değil, mevzuu itibariyle hakikaten 
Millî Eğitim Komisyonunuzu yakından ilgilen
dirmektedir, tensip ederseniz yarın derhal top
lanır ve komisyonun noktai nazarını arzederiz. 
(Doğru sesleri, gürültüler) (reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu bu 
meselenin kendisine havalesini istiyor. (Hayır, 
hayır sesleri) 

Efendim, oyla halledilecek bir meseledir. 
Bu dilekçe hakkındaki raporun Millî Eği

tim Komisyonunca tetkikini kabul edenler.. Et
miyenler... 

Lütfen ellerinizi indirin. 
Bu dilekçenin Millî Eğitim Komisyonunda 

da bir kere tetkikini kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Lütfen oturalım. Kabul etnıi-
yenler lütfen ayağa kalksınlar... (Kahir ekseri
yet var sesleri). Kabul edilmemiştir, efendim. 
(Alkışlar) 

Buyurun Nurettin Üııen. (Reye reye sesleri) 
Efendim, yeterlik önergesi yoktur, arkadaş

lar sözlerinden vaz geçiyorlarsa mesele yoktur. 
(Vaz geçti sesleri) 

Emin Soysol'm önergesi Millî Eğitim Ko-
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misyonuna havalesi merkezindedir, fakat bu 
cihet reddedilmiş bulunmaktadır. Raporun red
di hakkında bir önerge vardır: 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Kornişonunun kararının reddini tek

lif ederim. 
Vedat Dicleli 

BAKSAN — Okunan Dilekçe Komisyonunun 
kararının reddini istiyen bir önergedir. Yani 
bendeniz de biraz tereddüde düştüm. (Gülüşme
ler). Bu arkadaşın önergesi kabul edilecek olur
sa, Dilekçe Komisyonunun raporu reddedilmiş 
demektir, önergenin mahiyeti, dilekçe komis
yonunun raporunun reddi mahiyetindedir. Şa
yet. bu önerge reddolunursa o zaman dilekçe 
komisyonunun raporunu oya sunacağım. (An
laşılmadı sesleri) 

Anlaşılmıyacak bir şey yok. 
EKREM ORAN (tzmir) — Önerge kabul 

olunursa rapor ne olacak? 
BAŞKAN — önerge kabul edilirse Dilekçe 

Komisyonunun raporu reddedilmiş olacaktır, 
Yani Üniversitenin yeni talimatnamesi yeni gir
miş olan talebelere de tatbik edilecektir. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Benim sözüm 
var, sözümden vaz geçmedim. 

BAŞKAN — önergeyi bir daha okutuyorum. 
(Anlaşıldı sesleri) önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

2. — Vergi Usul Kanunu tasarısı ve Geçi
ci Komisyon raporu (1/174) 

BAŞKAN —• Usul Kanununa devam ediyo
ruz. 330 ncu maddeyi müzakere ediyorduk. Söz 
Ahmed Veziroğm'nun. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Dünkü Oturumda arzetmiştim, müzakeresi
ni yaptığımız 330 ncu madde ile bir mükellef 
kaçakçılık sayılan haller dışında her hangi bir 
surette vergi ziyama sebebiyet verecek olursa, 
kabul buyurduğunuz bundan evvelki 329 ncu 
maddeye göre kusur addedilecektir. Ve şimdi 
müzakere olunan 330 ncu maddeye göre ise bu 
kusuru işliyen mükellefin ziyama sebebiyet ver
diği vergiden dolayı % 50 ceza kesilecektir. Sa-
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ym arkadaşlar, bu ceza çok ağırdır... (Konuşma 
gürültüsü). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatip arkadaşımı
zın sesi duyulmuyor rica ederim susalım. 

AHMET) VEZİROĞLU (Devamla) — Ve 
adaletsizdir. Bu c/c 50 ceza neden ağırdır Dün
kü celsede de arzetmiştim. Tekrarında fayda 
vardır. Kendi anlayışıma göre, müsaadenizle 
yine bir misal arzedeceğim : Mükellef hesapla
rında, maliyeye vermiş olduğu beyannamede ve 
envanterlerinde hiçbir noksanlık olmadığı halde 
bilfarz beyannamesine verginin tahakkukuna 
esas olacak matrahı 100 bin lira göstermesi lâ
zımken hesap hatası veya anlayış farkı yüzün
den bu matrahı 90 bin lira göstermiş olsa ara
daki fark 10 bin lira matrahtan doğacak ver
giye bu maddeye göre % 50 ceza kesmek doğru 
değildir. 

Çünkü bu muamelede mükellefin suiniyeti 
yoktur. Sadece zühul veya anlayış farkın
dan ileri gelen kusurdur. Ama kusuru Maliye 
dairesi her zaman mükellefin hesaplarında ve 
beyannamesinde yapacağı tetkikle meydana çı
karacak ve neticede verginin muvakkaten zıyaa 
uğrıyan kısmı, teehhürle tahsil edilecek diye 
mükellefe c/c 50 nispetinde vergi cezası yüklet
mek adalet mefhumiyle kabili telif değildir. 

Bendeniz mükellefi her sene meyva veren 
bir ağaca benzetiyorum. Onu ne kadar koruya
cak olursak gelecek yıllardaki verimli mahsu
lünden de daha ziyade istifade temin edilecek
tir. Kaçakçılık niyeti olmıyan bir mükellefin 
bilerek kusur işlemesine imkân görmüyorum. 
Bununla beraber mükellefi muamelâtında dik
kate sevketmek bakımından vergi cezasiyle tek
lifi de doğru olur. Yalnız bu ceza. mükellefi 
mağdur edecek derecede değil dikkatini artıra
cak nispette olmalıdır. Bunun için dünkü gün 
takdim ettiğim önergemde yüzde 50 cezanın 
yüzde ona indirilmesini rica etmiştim. Fakat 
şimdi önergemin sayın arkadaşlar tarafından da 
desteklenmesini temin için önergemdeki nispeti 
yüzde 20 olarak tashih etmeyi muvafık buldum. 
Yüksek Heyetinizin de kabulünü temenni ede
rim. 

Sonra tavzihinde fayda gördüğüm bir ciheti 
daha arzedeyim: Tahakkuk müruruzamanı 
içinde bir mükellef işlediği kusura, sonradan 
kendisi farkına varmak suretiyle Maliye daire
since yazılı olarak haber verilirse, evvelce mü-
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zakeresi geçen maddelere göre, bu gibiler hak
kında ceza kesilmiyeceğini anlıyoruz. Bu, böyle 

i midir? Sayın komisyonun bu ciheti lütfen tav
zih etmesini rica ediyorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar; bu madde komisyonda müzakere 
edilirken muhtelit' safhalar geçirdi. Hükümetin 
tasarısında kaçakçılık ikiye ayrılmıştı. Birisi 
vasıflı kaçakçılık, diğeri de doğrudan doğruya 
kaçakçılık... Bundan evvel kabul etmiş bulundu
ğunuz 129 ncu maddedeki hükümler vasıflı ka
çakçılık; hemen hemen usule dair bulunan şimdi 
müzakere etmekte bulunduğumuz hükümlerde 
kaçakçılık olarak yazılmış bulunuyordu. Komis
yonda mesele müzakeer edilirken kaçakçılık gibi 
ağır bir damgayı mükelleflere daima vurmuş ol
mamak için mümkün olduğu kadar sınırı daralt-

i inak ve 329 ncu maddede kabul buyurduğunuz 
I hataları kaçakçılık addetmek ve bunun, dışında 
\ kalanları da vergi ziyama sebebiyeti kabul et-
'• m ek suretiyle kusur sayılmak prensipi karar al-
: tına alınmıştı. Bu, kusurda da mahiyeti itibariy

le bir vergi zıyaı vardır.. 
Muhterem arkadaşlar, 400 maddelik kanunun 

! içinde açık noktalar bıraktığımız takdirde hangi-
] sinin kasta nıakrun, hangisinin kasta makrun 
i olmadığını bilmenin cidden imkânı yoktur. Ma-
j liye ve Hükümet daima ve her hâdisede bu işin 
| peşinde koşacaksa ve koşturulacaksa.... Kanunun 
j iyi tatbik edileceğine kaani değilim. 
| Binaenaleyh, bu maddenin ihtiva ettiği % 50 
i nispetin doğru olduğunu ve aynen kabul edilmc-
j sini rica ederim. 
! KMİX HALİM ERGUN (Ankara) - - Kfen-
| dini; bu vergi cezalarına ait hükümler üzerinde 
\ komisyonda çok münakaşa edildi ve üzerinde çok 
j durulduğu için Ahmcd Veziroğlu arkadaşımızın 
| itiraz ve beyanı üzerine komisyon müzakereleri-
! ne katılmış bir arkadaşınız olarak şahsi mütalâ-
I a mı arzetmekte favda gördüm. 
I 

I Vergi cezasına tâbi olan fiilleri daha evvel 
j kabul buyurduğunuz bir madde ile, üç vasıfta 
J mütalâa ettik. 
| Birincisi : Kaçakçılık. 
| İkincisi : Kusur. 
I üçüncüsü : Usulsüzlük. 
| dedik. Kaçakçılık ile kusurun müşterek bir vasfı 
i vardır. Bu vasıf, vergi ziyama sebebiyet verilme-
j si kasti olacaktır. 
! Bir adam vergi ziyama sebebiyet vermek kas-
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ti ile bir muamele yaparsa, bu muamele ancak 
kaçakçılık veyahut kusur namı altında cezalandı
rılacaktır. Binaenaleyh bu mevzuda daima Ceza 
Kanunumuzun cürümlerde olduğu gibi kasıt ol
duğunu hatırlamamamız lâzımgelecektir. Bu ka
sıt, vergi zıyaı kastıdır. 

Yine, daha evvel kabul buyurduğunuz bir 
madde ile vergi ziyamı da şu şekilde tarif et
miş bulunuyorsunuz. 

Vergi ziyaı, (Mükellefin vergilendirme ile il
gili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi ve
ya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin za
manında tahakkuk ettirilmemesini veyahut ek
sik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.) 

Vergi cezasının kanuni mânası ve tarifi bu
dur. 

Encümende kaçakçılık gibi mükellefe ağır bir 
damganın vurulması halini çercevelemekte isa
bet olduğu kanaatini getirdik. Ve onu 324 nen 
maddede 8 bentte mütalâa ettik. Bunu Hüküme
tin bize getirdiği teklifin şeklini değiştirmek su
retiyle ve tamamen hüsnüniyet sahibi mükellef
leri korumak, fakat beri taraftan da suiniyet 
sahibi ve vergi kaçakçılığı kastı olan mükellefi 
kanun hükümlerine tâbi kılmak için sekiz hü
kümle çerçevelemiş bulunduk. Bu kaçakçılık 
damgası vuracağımız adamda vergi kaçırmak, 
vergi ziyama sebep olmak kasıt ve niyeti olacak. 
O halde 8 şarta da uygun bulunmuştur. Ama 
bir kimsede bu 8 şartın haricinde vergi ziyama 
sebebiyet vermek kastı ile yapılmış bir muamele
de bulunabileceğini nazarı itibara aldık. Bunun 
için şimdi nispetini müzakere ettiğimiz kusur 
hükümlerini vaz'ettik. Arkadaşım % 50 nin fazla 
olduğuna işaret buyurdular. Bize gelen teklifte 
yüzde yüz idi. Komisyonda bunun cezasının bir 
misli olmasında fazlalık gördük. % 50 ye indir
dik. Ama bu keyfiyet dahi vergi zıyaı kastı ile 
yapılan ve o 8 hükmün haricinde kalan muame
lelere aittir. Sonra bunun altında usulsüzlük ge
lecek, pişmanlık hali gelecek, pişmanlık diye bir 
müessese kabul ettik. Ve bunlar tamamen en son 
diğer devletlerde kabul edilen vergi cezaları hak
kındaki usullere mütenazır olarak yapılmış hü
kümlerdir. 

Yüksek kanaatlerinizin tecelli edeceği zaman
da benim bu mâruzatunm faydası olur ümidiyle 
tavzih etmiş bulundum. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim, sayın arkadaş tarafından müzake-
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resi yapılan bu 330 ncu maddenin mahiyeti bir 
az karıştırıldı. Bendeniz esasen maruzatımda, 
hüsnüniyet sahibi olan mükelleften bahsettim. 
Sonra dünkü gün 329 ncu maddeyi «kabul buyur
dunuz, bundaki hüküm aynen şudur : 

329 ncu madde : « Kusur kaçakçılık sayılan 
haller dışında her hangi bir suretle vergi ziyama 
sebebiyet verilmesidir.» Şu halde hüsnüniyet 
sahibi olacak. Bir hatâ yüzünden vergi ziyama 
sebep olacak. Hata, kusur aynı mânadadır. 

EKREM ORAN (îzmir) — Aşağıda o. 
AHMED VEZÎROĞLU (Devamla) — O 

usulsüzlüktür. Usulsüzlük daha aşağıdadır. Ben
deniz onu ayırıyorum. Hata ile kusurun ne farkı 
vardır ? Bir hesap anlayışı farkından doğan ver
gi matrahı için % 50 ceza kesilmesi ağır bir ce
zadır. Maamafih ^ mükellefi dikkate sevketmek 
için de bir ceza kesilmesi lâzımdır. Bunun için 
% 20 ye indirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle 330 ncu mad

dede mezkûr cezanm % 20 ye indirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Lütfen ellerinizi indiriniz efendim. 

önergeyi dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Almıyanlar ayağa kalksınlar... önerge 
dikkate alınmamıştır. 

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

Tahrire dayanan vergilerde kusur cezası 
ÜÇ YÜZ OTUZ BtRÎNCÎ MADDE — Tah

rire dayanan vergilerde, bildirmeye mütaallik 
kanuni mecburiyetleri müddetinde yerine getir
memek suretiyle kusur işliyen mükelleflere, zı
yaa uğrattıkları verginin % 20 si nispetinde 
vergi cezası kesilir. 

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

Üçüncü Bölüm 
Usulsüzlük 

Usulsüzlüğün tarifi 
ÜÇ YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Usul

süzlük, vergi ziyama sebebiyet verilmeksizin 
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vergi kanunlarına aykırı harekette bulunulma
sıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Usulsüzlük cezaları 
ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ge

lir, Kurumlar, Esnaf, Muamele, İstihlâk, Nakli
yat, Bina ve Arazi vergilerine taallûk eden 
usulsüzlükler aşağıda yazılı derecelere ve bu 
kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır : 

I nci derece usulsüzlükler : • 
1. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 

defterlerden her hangi birinin tutulmamış ol
ması; 

2. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili ve
sikaların doğru bir hesap tetkiki yapılmasına 
imkân vermiyecek derecede noksan ve hatalı 
olması; 

3. Bu kanuna göre tutulması mecburi def
terlerin ve kanunen muhafazası mecburi vesika
ların ve evrakın yetkili memurlar tarafından 
istenildiği halde ibraz edilmemesi; 

II nci derece usulsüzlükler : 
1. Vergi beyannamelerinin verilmemiş ol

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

2. Tasdiki mecburi olan defterlerden her 
hangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılma
mış olması; (Kanuni sürenin sonundan itibaren 
bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik 
ettirilmemiş sayılır); 

3. Bu kanunun kayıt nizamına ait hüküm
lerine (Madde 204 - 208) riayet edilmemiş ol
ması ; 

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

nında yapılmaması; 
2. Götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olan 

mükelleflerle gezici esnafın vergi karnelerini, 
süresinin sonundan itibaren 15 gün içinde alma
ları ; 

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

hangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin so
nundan itibaren bir ay içinde yaptırılmış ol
ması; 

2. Vergi beyannamelerinin süresinin sonun
dan itibaren 15 gün içinde verilmiş olması; 

3. Vergi beyannameleri, bildirmeler ve ev-

lak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muh
teviyatına ve eklerine ait hükümlere riayet edil
memiş olması ; 

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

5. Sabit iş yeri olan esnafın vergi karnesi
ni zamanında almamış olması; 

6. Bu maddede sayılanlar dışında kalan 
şekle mütaallik sair usulsüzlükler. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş
larım; bu madde de usulsüzlüğe taallûk eden 
fuller enine boyuna araştırılarak yazılmıştır. 
Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye derece
lere ayrılarak usulsüzlükler birer birer istik
ra edilerek buraya yazılmıştır. Yalnız altıncı 
bentte bu maddede sayılanlar dışında şekle 
mütaallik sair usulsüzlükler, deniliyor ki bunu 
anlıyamadım. Bu kadar uzun boylu sayılıp dö
küldükten sonra böyle müphem bendin eklen
mesinde ne gibi bir fayda düşünülmüştür. Ben
ce lüzum yoktur, izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMlL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bilhas
sa bu 333 ncü madde usulsüzlüğü dört bende 
ayırmış ve her kısmı ayrı ayrı tarif etmiş, dör
düncü bendin sonuna, altı numaralı fıkra ola
rak, bu maddede sayılanlar dışında kalan şek
le mütaallik sair usulsüzlükler şeklinde bir 
hüküm koymuştur. Bundan maksat şudur: Bu 
sayılanlar arasında hatıra gelmiyen, düşünül-
miyen şekil bakımından noksan ve fakat vergi 
ziyama sebebiyet vermiyen usulsüzlük varsa. 
bu, dördüncü kısım usulsüzlüğe girecektir. Mak
sat budur. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Ceza da 
olur mu? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Olur, Türk Ce
za Kanununun 240 nci maddesinde de bile böy
le hüküm vardır. Mamafih bu, malî kanundur. 
Tam cezai bir karakter taşımaz. Takdir eder
siniz. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim. 
Sayın Komisyon Sözcüsünün konuşması beni 
tatmin etmedi. Hükümet ve komisyon bu iş 
üzerinde duıudiraz durdu. Durmuş olmasının 
delili de bu maddenin azametli oluşudur. Bu-
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rada usulsüzlükler sayılmıştır hatıra geliniydi
ler de olabilir diye bir şey olmaz ve komisyon, 
hatıra gelmiyen şeyler i e in bir vahime üzerine 
bir madde koyamaz. Bu fıkranın kaldırılması 
için bir önerge sunuyorum kabulünü rica ede
rim. Cezai hükümler vâhimeye istinat ettirile
mez. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 33.'} 

neü maddenin fi numaralı bendinin kaldırılma
sını teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
F. Uslu 

BAŞKAN — Son bent şudur: Bu maddede 
sayılanlar dışında kalan şekle mütaallik diğer 
usulsüzlükler. 

Şayet bu önerge kabul edilirse bu fıkra kal
dırılacaktır. 

Önergeyi nazarı dikkate alanlar.. Almıyan-
lar.. Alınmıştır. 

Şu halde 333 ncü maddeyi. 6 ncı bendi tay
yedilmiş olarak Yüksek oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Hususi usulsüzlük cezaları 
• a) Veraset ve İntikal Vergisinde 

ÜÇ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
Veraset ve İntikal Vergisi beyannamelerini ka
nuni süresinin bitmesini takip eden ,> ünden iti
baren 15 gün içinde verenlere, 25 lirayı aşma
mak şartiyle Verginin % 2 si, daha sonra ve
renlere 50 lirayı aşmamak şartiyle ü/r 5 i vergi 
cezası kesilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum; Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

b) Hayvanlar Vergisinde 
ÜÇ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — a) 

Bulundukları köye kaydettirilmeden veya kayıl 
ilmühaberi alınmadan veyahut yoklama muamele
si yaptırılmadan ilçenin köyleri veya köylerle 
ilce merkezi arasında nakledilen hayvanların ver
gilerinin % 5 i; 

b) Bulundukları köye kaydettirilen hayvan
lardan kayıt ve yoklama süreleri içinde nakil ve 
ifraz tezkeresi alınmadan ve taksit süreleri için
de vergisi ödenmeden veya teminata bağla nma-
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dan ilce sınırı dışına çıkarılan hayvanların vergi
lerinin % 15 i; 

(Nakliyatta kullanılan hayvanlar için sahip
lerinin aldıkları vergi karneleri nakil ve ifraz 
tezkeresi yerine geçer). 

e) Vergiden müstesna olan nakliyat hayvan
ları ile damızlıkların kayıt dışı bırakılmaları ha
linde bunların emsallerine ait vergilerin % 10 u; 

Nispetinde ceza kesilir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
leı... Kaimi e'dilmiştir. 

c) Damga Kesininde 
ÜÇ YÜZ OTUZ ALTIM1 IMADDE — a) 

Damga Resmi mevzuuna giren kâğıtlar ve ilân
lara yapıştırılan pullar, Damga Resmi Kanunu
nun tâyin ettiği şekilde iptal edilmemişse, iptal 
edilmemiş olan pulların kıymeti üzerinden maktu 
resimlerde yüzde 50, nispî resimlerde yüzde 10 
vergi cezası kesilir. Bu hüküm, resmî daireler, 
noterler, bankalar ve anonim şirketlerle 3656 sa
yılı Kanuna tâbi kurumlara ve derneklere ibraz 
edilen veya gönderilen veya resmî daireler ve
ya noterlerce tanzim ve tasdik edilmiş olan kâ
ğıt ve ilânların iptal edilmemiş pulları hakkın
da uygulanmaz. 

b) Damga Resmi, ilgili Vergi Kanununda 
tâyin olunduğu şekilde ifa edilmiyen hallerde 
maktu resimlerde resmin yüzde 50 si ve nispî re
simlerde yüzde 10 u nispetinde usulsüzlük ceza
sı alınır. 
• BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum, Kabul edenler.., Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — 1. 
Resmî daireler, noterler, bankalar ve. anonim şir
ketlerle 3659 sayılı Kanuna tâbi kurumlara ve 
derneklere ibraz edilen veya gönderilen ve .pulları 
Vergi Kanununun tâyin ettiği şekilde iptal edil
memiş bulunan kâğıtları, pullarını iptal etmeden 
muameleye koyanlar adına her kâğıt için ellişer 
kuruş ceza kesilir. Ancak, mütaaddit nüsha ola
rak tanzim edilmiş olan kâğıtlar için bu fıkra ge
reğince her şahıstan alınacak eczanın toplamı beş 
lirayı geçemez. 

2. Fertler tarafından resmî dairelere verilen 
her nevi dilekçe, istifanamelerle lâyiha, muhtıra» 
beyanname ve ihbarnamelerin ve bu mahiyette 
resmî makamlara çekilen telgrafım melerin mü-
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hürlii ve imzalı nüshalarını pulsuz veya noksan 
pullu olarak muameleye koyanlar adına, her kâ
ğıt için ellişer kuruş- ceza kesilir. 

3. Pulsuz veya pulu noksan kâğıtlar, usu
len resmî ve para cezası tahsil edilmeden tasdik 
eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adı
na her kâğıt için iki buçuk lira ceza kesilir. 

4. Damga Resminin defter ve kayıt nizamı
na ait usulsüzlüklerde de 333 ncii madde hükmü 
uygulanu*. 

BAŞKAN — Şö> istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

* 
Dördüncü Bölüm 

Ceza Kanununa göre cezalandırılacak suçlar 

Bilgi vermekten çekinenlerle 241 nci madde hük
müne riayet etmiyenler 

ÜÇ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — 1. 
Yetkili makam ve memurlar tarafından 138, 139 
ve 140 nci maddeler gereğince, üçüncü şahısların 
vergileriyle ilgili olarak istenilen defter ve vesi
kaları, çekinme sebebi olmaksızın, ibraz etmeyen
lerden veya istenilen bilgileri vermiyenlerden; 

2. 241 nci maddede yazılı mecburiyetlere, çe
kinme sebebi olmaksızın, riayet etmiyenlerden; 

Hükm-en 200 liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

Ancak birinci fıkra gereğince istenilen bilgi
lerin verilmesi, 

(Defter ve vesika ibrazı hariç) bu bilgiyi ve
recek olan özel müesseseelr için ayrıca masraf ve 
külfet ihtiyarını gerektirdiği takdirde bu külfet 
ve masrafın Maliyece deruhde edilmesi şarttır. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim 
bir sual, bu 338 nci maddenin birinci fıkrasının 
4 ncü satırında (çekinme sebebi olmaksızın...) 
deniliyor bundan maksat nedir?. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN -
OĞLU (Manisa) — 338 nci maddeninikinci ben
dinde (241 nci maddede yazılı mecburiyetlere, 
çekinme sebebi olmaksızın, riayet etmiyenler
den) denilmektedir. Bunun sebebi şudur: 

Yukarda kabul ettiğimiz 139 - 140 nci mad
deler, vardır. Bu maddeler avukatların müvek
killerinin, doktorların da hastalarının sırlarını 
saklamıya mecbur olduklarını göstermektedir. 
Çekinme sebepleri bunlardır. Bu sebepler ha
ricinde olan kısımları bildirecekler, çekinme 
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sebepleri dermeyan olunabilecek olan kısımları 
ise bildirmiyeceklerdir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Müsaade 
buyurursanız 241 nci maddeyi bir parça aydın
latmak isterim. 

(241 nci maddenin son fıkrasında şöyle de
niyor : Bina ve arazi tahrirlerinde iradı tahmin 
edilecek binayı ve kıymeti tahmin edilecek 
araziyi Tadil ve Tahrir komisyonlarına göste
rip gezdirmek, bu gibi gayri menkullerin genel 
ahvaline, kullanış tarzına ve kirada ise kira 
miktarına mütaallik her türlü malûmatı ko
misyonlara vermek. (Bu fıkrada yazılı mecbu
riyetler kiracılara da şâmildir) 

Şimdi burada 338 nci maddenin 2 nci fık
rasında bu mecburiyetler çekinme sebebi olmak
sızın bunlara riayet etmiyenlere 200.- liraya 
kadar hafif par acezası hüknıolunur deniyor. 
Bendeniz bunun tatbikatta birtakım müşkülâta 
sebebiyet vereceğini düşünerek şöyle bir tek
lifte bulnmak istiyorum, eğer Yüksek Heyetiniz 
kabul buyurursa. Bu fıkranın arkasına; bu ci
het bir tutanakla tevsik olunur, diye bir ibare 
ilâvesini rica ediyorum. Çünkü böyle bir tu
tanakla tevsik olunmadığı takdirde bu binayı 
gezmiye gelen heyet veya memurla, kiracı ve 
mal sahibi arasında anlaşmazlık vukua gelebi
lir. Siz bana binayı göstermediniz denebilir. Bu 
takdirde keyfiyetin tevsik edilmesi lâzım ve fay
dalıdır. Bu itibarla bu gibi haller bir tuta
nakla tevsik edilir diye bir fıkra ilâve edersek 
ilerde bu gibi anlaşmazlıkları önlemiş oluruz. 
Bendeniz bunun için de bir önerge veriyorum. 
Nazara alınmasını rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜCÜ KÂMİL 
ÇOŞKUNOÖLU (Manisa) — Efendim, anlıya-

• bildi isem arkadaşımız diyor ki, 241 nci mad
dede mevzuubahis olan hususların ceza mevzu
unda nıevzuubahs edilebilmesi için yani 338 nci 
maddede yazılı cezanın verilebilmesi için bir tu
tanakla tevsiki lâzımgelir diyor. 

Bu tetkik ettiğimiz fasıl ceza kanununa gö
re cezalandırılacak suçlar hakkındadır, bu 

j maddeleri mahkemeler tatbik edecektir. Biz 
i burada bir tutanakla iş tesbit edilir ve mutlak 
! mahkemeler tutanakla ceza verir dersek mahke

meleri takyit etmiş oluruz. Zaten mahkemeler, 
i şahide, tutanağa ve sair delâile bakarak hüküm 
i verecektir. Binaenaleyh, deliller bakımından 
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mahkemeyi takyit etmiş olacağımız için arka
daşımızın teklifi muvafık değildir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
338 nci maddenin ikinci fıkrasının sonuna 

(Bu cihet bir tutanakla tevsik olunmalıdır). 
Crazianteb Milletvekili 

Cemil Alevli 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde Kabul edilmiştir, 

Vergi mahremiyetinin ihlâli 
ÜÇ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE -

Beşinci maddede yazılı vergi mahremiyetine 
riayete mecbur olan kimselerden bu mahremi
yeti ihlâl edenler, Türk Ceza Kanununun 198 
nei maddesine göre ceza görürler. 

Bunlardan suçları tekerrür edenler bir da
ha Devlet hizmetinde kullanılmazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

FEYZULAH USLU (Manisa) — Arkadaş
lar, mühim bir maddenin üzerinde bulunuyo
ruz. Şimdiye kadar bu tasarıda kabul ettiği
miz maddelerle verginin tam, kâmil doğru ve 
sahih olarak tahakkuk ettirilebilmesi için alâ
kalı memurlara tüccarın harimi ve harimi is
metine, tüccarın ticari hayatının en derin yer
lerine, gizli tutulması lâzımgelen yerlerine ka
dar nüfuz edebilmek imkân ve yetkisini vermiş 
bulunuyoruz. Yetki sahibi memur bu münase
betle muttali olduğu sırrı faşetmekten menedil-
miştir. Çok mühim olan bu mahremiyet kaide
sini mümkün olduğu kadar ayakta tutulmasını 
sağlamak için de öbür madde ile müeyyide sev-
kolunuyor, müeyyidemiz budur. 

Ben bu maddedeki cezayi, bu mühim kaide
yi ayakta tutabilecek kadar kuvvetli, kudretli, 
tam bulmuyorum, az hafif buluyorum. 

Atfettikleri kanun Türk Ceza Kanununun 
198 nci maddesidir. Bu madde üç aya kadar ha
pis ve r>0 liraya kadar nakdî cezadır. Hapis üç 
günden başlar. Binaenaleyh bu vazifelerle mu
vazzaf bir memur bir tüccarın en gizli noktala
rına kadar nüfuz etmiş, sonra, muttali olduğu 
her hangi bir sırrı faş etmiş. Faş etmek küçük
lüğünde bulunmuş, o fiili irtikâp etmiş ise bu 
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adama, bu aşağı duygulu adama üç günden baş
lamak üzere hapis cezası veriyoruz. Ticari mah
remiyetin ne olduğunu bilen Yüksek Heyetini
zin, bu cezayı az göreceğini tahmin ediyorum . 
Çok maddi ve hasis menfaat kaygılarının hâkim 
olduğu, haysiyet ve şeref mefhumlarının tama
men maddi zaviyeden mânalandırdığı bu devir
de bu tasarının belkemiğini teşkil eden mahre
miyet kaidesini bu hafif ceza ile koruyanlayız. 

Sonra; maddede bir tezat daha var. ikinci 
bent diyor ki, tekerrürü halinde sırrı faş eden 
adam bir daha Devlet hizmetinde kullanılamaz. 
Bu mahremiyeti ihlâl edenler için ağır ve yerin
de bir hükümdür. Tekerrür nedir"? tkinci defa 
yapıldığı zaman, yani bir adma sırrı faş etti mi 
üç gün, bir defa daha yaptı mı 6 gün hapis ce
zasına uğrıyacak. Ama o sırrı faş eden adamı 
bir daha Devlet hizmetinde istihdam edilmiyecek-
tir. 

Binaenaleyh bu ağırlıkla, yukardaki hafifliği 
doğrusu telif edemedim. Bunun için tasvibinize 
arzedilmek üzree bir takrir hazırlamış bulunuyo
rum, bu takririmde fevrî olarak ceza şu aydan 
başlasın demiyorum, yalnız şu mülâhazalarla in
celenmek üzere madde komisyona verilsin veya 
komisyon geri alsın diyorum. Takririm buna 
aittir, kabulünü rica ederim. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, Feyzul-
lah Uslu arkadaşımız 339 ncu maddenin birinci 
fıkrasındaki cezayı hafif buldular. Türk Ceza 
Kanununun 198 nci maddesinde yazılı ceza üç 
günden başlar, bu azdır, bir ticarethanenin, mü
essesenin mahremiyetine vâkıf olan kimselerin 
lâyık olduğu cezalarını görmeleri lâzımgelir; bu
nu da komisyon takdir etsin dediler. Bizim bura
da düşüncemiz şu olmuştur. Sırrın masuniyeti 

«deyhinde bulunanların cürümleri Türk Ceza 
Kanununun 5 nci faslında sıra ile tesbit edil
miştir. Bunları tetkik ettik. 198 nci maddede 
«Bir kimse resmî mevki veya sıfatı veya meslek 
ve sanatı icabı olarak ifşasında zarar melhuz olan 
bir sırra vâkıf olup da meşru bir sebebe müstenit 
olmaksızın o sırrı ifşa ederse üç aya kadar hapis 
ve elli liraya kadar ağır cezayı nakdîye mah
kûm olur. Eğer zarar vâki olmuş ise cezayı nak
dî elli liradan az olamaz. 

Şimdi burada sırların ifşasında bizim komis
yon da buna mütenazır bir hüküm kabul etmeyi 
muvafık buldu. 
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Bunu teyit eden bir misal da şudur : 
2999 sayılı Bankalar Kanunu mucibince ban

kada mevduatı bulunanların, banl^a ile alâkası 
bulunanların sırlarına iki kısım şafııs vâkıf ola
bilir. Bir kısmı banka memuru diğer kısmı da 
Bankalar Kanununa göre yeminli ıbanka mura
kıplarıdır. Bunlar için tâyin edilen ceza Banka
lar Kanununun 55 nci maddesinde yazılıdır. 
Okuyorum. 

«Sıfat ve vazifeleri dolakısiyle vakıf olduk
ları bankaya ait sırları makbul bir sebebe müs
tenit olmaksızın ifşa eden banka mensupları 
üç aya kadar hapis ve 100 liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler.» Görülüyor ki 
burada da 198 nci madde unsur ve cezaları tâ
yin olunmuştur. Yalnız para cezasının son had
di biraz artmıştır. Yani orada elli lira iken, 
burada 100 liraya kadar denmiştir. 

Diğer taraftan maddenin ikinci fıkrasına 
konulan hükümden de anlaşılıyor ki; biz bura
da maddi cezadan ziyade, memuru intibaha da
vet etmek için bu hükmü kabul ediyoruz. Me
mur, dikkat edecek birincide bu ceza ile mah
kûm olacak ama, ikincide cezası memuriyetten 
atılmaktır. Birinci defasında bu ceza ile tecziye 
edilecek, ikinci defa işledi mi, memuriyetle alâ
kası kesilecektir. 

Maddenin kabulünde hâkim olan zihniyet 
budur. Mamafih unsurlara dokunmamak şar-
tiyle takdiı- Yüksek Heyetinize aittir. Daha 
ağır ceza verelim derseniz, komisyona havale 
buyurursunuz. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) - Bir sual. 
Bu maddenin ikinci fıkrasında yazılı şekil

de tatbikatta bir yanlışlığa meydan vermemek 
için, tekerrür, maddi bir tekerrür mü, yoksa 
kanuni bir tekerrür mü olduğunun izah edilme
si lâzımdır. Yani buradaki tekerrür, Ceza Ka
nunundaki tekerrür müdür? Onu mu kastedi
yorlar! Bunun izahı lâzımdır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMtL COŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Evet Türk Ceza Kanunun
daki tekerrürü kastediyoruz, yani fiilin sabit 
olmuş ve sanığın mahkûm olmuş ye hükmün de 
katileşmiş bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 398 nci maddesinde

ki ceza, vergiyi tam olarak tahakkuk ettirmek 
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için tüccarın ticari harimi ismetine kadar so
kulmak yetkisini haiz bir memurun bu müna
sebetle öğrendiği ticari sırları faşetmek suçu
nun ağırlığı ile mütenasip değildir. Çok hafif
tir. Bu kadarcık ceza mahremiyetin ihlâl edil
memesi. kaidesini koruyamaz. Cezanın suçun 
ağırlığı ile mütenasip bir hadde çıkarılması 
için 339 ncu maddenin komisyona iadesini tek
lif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Feyzullah Uslu 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri alıyor-
muf 

OEÇÎ.Cİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Hayır geri almı
yoruz. Takire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alanlar.. Dikkate almıyanlar.. Dikkate 
alınmıştır. Maddeyi komisyona veriyoruz. 

Mükelleflerin özel işlerini yapan memurlar 
ÜÇ YÜZ KIRKINCI MADDE — Bu kanu

nun altıncı maddesinin son fıkrası gereğince 
mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması 
ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapma
ları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı 
harekette bulunanlar Türk ceza Kanununun 240 
nci maddesine göre ceza görürler. Bu hareket
ler kaçakçılık cezasını gerektiren bir fiile iştirak 
veya yardım veya o fiili teşvik mahiyetinde ol
duğu takdirde haklarında ayrıca bu kanunun 
326, 327 ve 328 nci maddeler hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Kısım 
Vergi cezasının kesilmesi, ödenmesi ve kalkınması 

Birinci bölüm 
Ceza kesme 

Cezayi gerektiren olayın tesbiti 
ÜÇ YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Ver

gi cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerin
ce veya yoklamaya ve vergi tetkikma yetkili 
olanlar tarafından tesbit olunur. Yoklama ve 
vergi tetkiki sırasında raslanan, vergi cezasını 
gerektirir olayların, raporlarda gösterilmesi, de
lillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hal-
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lerde bunların tutanakla tesbit. edilmesi mecbu
ridir. 

BAŞKAN — Ahnıed Veziroğlu. 
AIIMED YEZİROCiLU (Afyon Karahisaı) 

— Efendim, bu 341 nci maddenin son satırında 
tutanakla tesbitini mecburi kılıyor. Bir diyece
ğim yok, yalnız buraya iki kelimenin ilâve edil
mesi lâzımdır. Lğer sayın komisyon muvafa
kat buyurursa: Tutanakla tesbit ve mükellefe 
tebliğ edilmesi mecburidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜĞÜ KÂMİL 
OOŞKUNOÖLU (Manisa) —- Efendim, 131 
nci maddede tutanaklar hakkında umumi 
hükümler vardır. Mükellefe bir sureti verile
cek, itirazı varsa yazılacak. Cm um i hükümler 
bunu hallediyor. 

BAŞKAN' —- Aydınlandınız mı Veziroğlu. 
AHMET) VEZtROĞLU (Afyon Karahisar) 

— İlâvesini teklif ettiğim iki kelime mükelle
fin lehinedir ve fayda vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZOÜCÜ KÂMİL 
OOŞKUNOCİLU (Manisa) — Her maddeye ilâ
ve edilmez ki, efendim, umumi hükümlere koy
duk. Kanun tekniği budur). 

BAŞKAN — Tenyir edilmiş oluyorsunuz, 
Önergeniz de yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Ceza kesme yetgisi 
ÜÇ YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Vergi 

cezaları olayların taallûk ettiği vergi bakımın
dan mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tara
fından kesilir. 

Ancak, kaçakçılık hallerinde, vergi cezası ke-
silebilnıesi için Takdir Komisyonundan karar 
alınması şarttır. 

Damga Resmine pul ile alınan diğer vergilere 
mütaallik olaylarda vergi cezasını kesecek vergi 
dairelerini Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

BAŞKAN Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Ceza ihbarnamesi 
ÜÇ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ke

silen vergi cezaları ilgililere (Ceza ihbarnamesi) 
ile tebliğ olunur. 

Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki malûmat bu
lunur: 

1. İhbarnamenin sıra numarası; 

2. Tanzim tarihi ; 
:i İlgililerin soyadı, adı veya unvanı; 
4. Varsa mükellef numarası (Mükellef he

sap numarası); 
f). ilgilinin açık adresi; 
6. Olayın izahı; (Kanunun madde ve fıkra 

numaraları gösterilmek ve mevcut deliller bildi
rilmek suretiyle); 

7. Olayın taallûk ettiği vergilendirme veya 
hesap devresi; 

8. Varsa cezanın taallûk ettiği vergiye ait 
ihbarnamenin tarih ve numarası; 

î.î. Varsa tekerrür ve içtima durumu; 
10. Vergi cezasının hesabı ve miktarı; 
1.1. İtiraz veya temyiz müddeti; 
Takdir komisyonu karariyle kesilen cezalar

da, komisyon kararının örneği ihbarnameye bağ
lanır. 

BAŞKAN —- Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmitir. 

İtiraz 
ÜC YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — 

İlgililer, kesilen vergi cezalarına itiraz edebilir
ler. Bu takdirde Beşinci Kitapta yazılı hüküm
ler uygulanır. 

Cezanın bağlı olduğu vergiye de itiraz olu
nursa, vergi ve ceza itirazları birleştirilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmitir. 

İkinci Bölüm 
Cezaların kesinleşmesi, ödenmesi ve kalkması 

Vergi cezalarının kesinleşmesi ve ödenmesi 
ÜÇ YtîZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Vergi 

cezaları : 
1. Cezaya, itiraz edilmenıişse: İtiraz süresi

nin. bitmesi; 
2. Cezaya itiraz edilmişse: Temyiz süresinin 

bitmesi; 
!'. İtiraz Komisyonu kararı temyiz edilmiş

se: Temyiz komisyonu kararının ilgiliye tebliğ 
edilmesi; 

İle kesin leşi r ve bu tarihten itibaren bir ay 
içinde ödenr. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Yanılma 
ÜÇ YÜZ KIRK ALTINCI M^DDE — Ka

çakçılık mahiyetinde olmamak saatiyle aşağıda 
yazılı hallerde ceza .kesilmez: 

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

2. Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda 
yetkili makamların görüş ve kanaatini değiş-
tirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş 
olması; 

3. İkinci sınıf tüccarlarla bilgi seviyesi dü
şük olanların kanun hükümlerini veya bunların 
uygulanmasını bilmemeleri veya! bu hususta 
yanılmış olmaları; 

4. Müphem, tefsire mütehanimil bulunan 
hususlarda mükellefin yanılmış olmaları; 

Yukarda 3 ve 4 numaralı fıkralarda yazılı 
hallerin Maliyece tesbit ve mükellefe yazı ile 
ihtarından sonra yapılması yanılma sayılmaz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOÖLU (Manisa) — Efendim bu 3 nu
maralı bentte (İkinci sınıf tüccarljarla bilgi se
viyesi düşük olanların kanun hükümlerini ve
ya bunların uygulanmasını bilmemeleri veya 
bu hususta yanılmış olmaları..) denilmektedir. 
Buna biraz daha vuzuh vermek İçin bu bendin 
şu şekilde yazılmasını daha uygun gördük: 
(İkinci sınıf tüccarlarla esnaftan bilgi seviyesi 
düşük olması sebebiyle kanun hükümlerini ve
ya bunların uygulanmasını bilmeyenlerin ya
nılmış olmaları) 

BAŞKAN — Komisyonun (3) numaralı bent 
olarak teklif ettiği fıkrayı bir daha okuyo
ruz: 

Bent - İkinci sınıf tüccarlarla esnaftan bilgi 
seviyesi düşük olması sebebiyle k^nun hüküm
lerini veya bunların uygulanmasını bilmiyenle-
rin yanılmış olmaları. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) 4 Kanunu bil
memek mazeret mi teşkil ediyor? 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN
OÖLU (Manisa) — Efendim, aslmda kanunu 
bilmemek mazeret teşkil etmez. Ifakat biz bu
rada yanılma hallerini tesbit ettik. Maksat mü
kellefe kolaylıktır. 

BAŞKAN — Başka teklif yohjtur. Komisyo
nun teklif ettiği fıkrayı nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Şimdi bu fıkra ile beraber maddeyi oyunuza 
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sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Cezalandırılmayacak olan şekle ait usulsüzlükler 
ÜÇ YÜZ KIRK YEDİNCN MADDE — 333 

cü maddede yazılı IV nücü derece usulsüzlükler, 
aşağıda yazılı hallerde cezalandırılmaz: 

1. Usulsüzlük ilk defa yapılmış olursa; 
2. Usulsüzlüğün, yapıldığı defter, kayıt ve 

vesika üzerinde ve tesbit edilmesi akabinde 
mükellefe düzelttirilmesi mümkün olur ve dü
zeltilirse. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim; 
dünkü celsede usulsüzlük bahsinde bu kanuna 
muhalefetin kasta makrun olmadığını arzetmiş-
tim. Bu sebepten doayı mükelleflere bir eza tah
mil edilmemesinin yerinde olduğunu tebarüz 
ettirmiştim. 

Şimdi, görüyoruz ki, komisyon bu tasarıda 
cezalarda kabul edilen tecil kaidesini tatbik edi
yor. Halbuki bu tecile tâbi tutulan usulsüzlük 
4 ncü derecedeki usulsüzlüktür ki, 1 ilâ 5 lira
lık bir cezaya mütehammil olan usulsüzlüktür. 
Zannederim ki, hâdisede kasıt olmadığına göre, 
Komisyonun biraz daha toleran olmak zarure
tindedir. Bu itibarla bu 4 ncü dereceyi de 3 
ncüye teşmil edelim. Çünkü 3 ncü nevi usul
süzlüklerde yine kasta makrun olmıyan birçok 
hâdiseler vardır. Bunlar bir vergi zıyaına se
bep olan olaylar değildir. Bunun için böyle 
bir usulsüzlüğe mâruz kalan kimsenin bir ceza 
ile tecziye edilmesi doğru değildir. Binaenaleyh, 
bu maddeye ( 4 ncü dereceye ilâveten 3 ncünün 
gösterilmesi) nin muvafık olacağı kanaatinde
yim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
Coşkunoğlu (Manisa) — Efendim; kabul edi
yoruz. Yani madde şöyle olacak; (333 ncü 
maddede yazılı III ve IV ncü derece) şeklinde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Pişmanlık 
ÜÇ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Ka

çakçılık veya kusur mahiyetindeki kanuna ay
kırı hareketlerini, ilgili makamlara kendiliğin
den ve açık olarak haber veren mükellefler hak
kında ceza kesilmez. 
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Şu kadar ki, bu hükmün uygulanabilmesi 

için : 
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği ta

rihten önce bir muhbir tarafından her hangi 
resmî makama, dilekçe ile veya şifahi beyanı bir 
tutanakla tevsik edilmek ve resmî kayıtlara da 
geçirilmek şartiyle ihbarda bulunulmamış ol
ması ; 

2. Yetkili memurlar tarafından mükellef 
nezdinde tetkiklere başlanmamış veya olayın 
takdir komisyonuna intikal etmemiş olması; 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamele
rinin, mükellefin pişmanlık dilekçesinin verildi
ği tarihten itibaren 15 gün içinde tevdi olun
ması; 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyan 
larınm mükellefin keyfiyeti haber verme tari
hinden itibaren 15 gün içinde tamamlanması ve
ya düzeltilmesi; 

5. Mükellefçe haber verilen olaya mütaal-
lik olup ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin 
haber verme tarihinden itibaren 15 gün içinde 
ödenmesi; 

Şarttır. 

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

ölüm 
ÜÇ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — 

ölüm halinde vergi cezası düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

Mücbir sebepler 
ÜÇ YÜZ ELLÎNCI MADDE — Bu kanun-

da yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin 
vukua geldiği malûm ise veya tevsik ve ispat 
olunursa vergi cezası kesilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

Ceza kesmede zamanaşımı 
ÜÇ YÜZ ELLÎ BİRİNCİ MADDE — Aşağı

da yazılı müddetler geçtikten sonra vergi cezası 
kesilmez : 

1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının 
doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci 
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gününden itibaren, kaçakçılıkta beş yıl ve ku
surda üç yıl; 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı 
takip eden yılın birinci gününden itibaren iki 
yıl; 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ 
edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

Vergi cezasında zamanaşımı 
ÜÇ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Kesin

leştikleri tarihi takip eden takvim yılının başın
dan itibaren beş yıl içinde tahsil olunınıyan ver
gi cezaları zamanaşımına uğrar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Maddenin ikinci 
satırındaki «takvim yılından itibaren» kelime
sini «takvim yılının başından itibaren» şeklinde 
düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de bu tashihle kabul olundu. 

Vergi cezalarında yapılan hatalar 
ÜÇ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi 

cezalarında yapılan hatalar, bu kanunda vergi 
hataları için tâyin olunan usul ve şartlara göre 
düzeltilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

Beşinci kitap 
Vergi ihtilâfları 

Birinci kısım 
İtiraz 

Birinci Bölüm 
İtiraz Etme 

İtiraza yetkili olanlar 
ÜÇ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mü

kellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, 
tarhedilen vergilere ve kesilen cezalara itiraz 
edebilirler. 

Vergi dairesi tahrir, tadilât ve takdir komis
yonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara 
itiraz edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 

(COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; bu 
354 neü madde ile, 356 neı maddeye ilâve ede-
.ceğimiz bir hüküm var. 

354 neü maddenin ikinci fıkrası, (Vergi 
dairesi tahrir tadilât ve takdir komisyonların
ca tahmin ve takdir olunan matrahlara itiraz 
edebilir.) diyor. 

Daha evvel kabul buyurduğumuz bir mad
deye göre, kaâçkçılık kararını takdir komis
yonları verecektir. Takdir komisyonlarının bu 
kararma karşı Maliyenin itiraz hakkının ta
nınması tabiîdir. Bu itibarla 354 neü maddenin 
ikinci fıkrasının sonuna, yani matrahlara keli
mesinden sonra (ve takdir komisyonunun ka
çakçılığa ait kararlarına) fıkrasının ilâvesini 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun verdiği fıkrayı 
okumuyorum. 

(Vergi dairesi; tahrir, tadilat ve takdir ko
misyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrah
lara ve takdir komisyonunun kaçakçılığa ait 
kararlarına itiraz edebilir) 

BAŞKAN — Bu fıkrayı oyunuza sunuyo
rum: Dikkate alanlar.. Almıyanlâr.. Dikkate 
alınmıştır. 

Şimdi bu fıkra ile birlikte maddeyi oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler... i Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

İtiraz mevzuu 
ÜÇ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — İti

razda bulunabilmek için verginin tarhedilmesi, 
cezanın kesilmesi veya matrahın tebliğ edilmiş 
olması lâzımdır. 

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve 
bu matrahlar üzerinden tarhedilen vergilere 
itiraz edemezler. (Bu kanunun maddi hatala
ra ait hükmü mahfuzdur). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

İtiraz müddeti 
ÜÇ YÜZ ELLİ ALTINCI MAİ)DE — İtiraz 

süresi gerek mükellefler ve vergi suçluları, ge
rek vergi dairesi için bir aydır. 

Bu süre: 
a) Mükellefler için: j 
1. Tebliğ yapıldığı hallerde tebliğin yapıl

dığı; 
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2. Gezici esnafla götürü usulde vergiye 

tâbi olan hizmet ve serbest meslek erbabının 
her yıla ait vergilerinin karnelerine yazıldığ*., 

3. Hizmet erbabı ve bunlar gibi vergileri 
ödeme sırasında kesilen mükelleflere istihkak
larının ödendiği; 

b Vergi dairesi için: Tahrir, Tadilât ve 
Takdir komisyonlarınca tahmin veya takdir 
olunan matrahlara ait kararların vergi daire
sine tevdi edildiği; 

Trihten başlar. 
Bu süre geçtikten sonra itiraz hakkı düşer. 

Ancak bir tarafın süresi içinde itirazı halinde, 
itiraz süresi geçmiş olsa bile diğer taraf, itiraz 
dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 15 
gün içinde itirazda bulunabilir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Söz isti
yorum. 

GEÇİCİ «KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bendeniz ilâve ede
ceğim noktayı arzedeyim de ondan sonra arka
daşlar söz alsınlar. 

BAŞKAN — Öuyurun. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen

dim, arzedeceğim mülâhazaya binaen bu 356 net 
maddenin (b) bendine (matrahlara) kelimesin
den sonra « ve takdir komisyonunun kaçakçılığa 
ait» kelimesi ilâve edilecek. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — (B) ben
dinde midir ? 

BAŞKAN — (Takdir komisyonunun kaçak
çılığa ait kararlarının) oluyor. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir 
de birinci satırda «itiraz süresi, gerek mükellef
ler ve vergi suçluları » şeklinde değil, « vergi ce
zası kesilenler » şeklinde olacaktır. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Müddet 
bakımından haizi ehemmiyet olan bir noktanın, 
tebliğ keyfiyetinin sureti tevsik ve tesbitinin ta
rih bakımından Komisyonca izah edilmesini rica 
edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, tahrir 
ve takdir komisyonlarının muamelelerinin ka
rarlarının ne şekilde tevdi edileceğini 32 nci 
madde gösteriyor. İmza mukabilinde maliye dai
resine beş gün içinde tevdi edilecektir. Bundan 
maksat işin uzun boylu uzatılmamasını temin 
içindir. 

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

mükellef itiraz edeceği zaman müddetin içinde 
itiraz dilekçesini hazırlayıp tevdi ve kaydettiri
yor. Kaydettirmezse ve esbabı itirazını ihtiva 
eden dilekçesini vermezse müddeti geçirmiş olur 
ve hakkı zayi olur. Halbuki vergi dairesi itiraz 
ettiği zaman deftere itiraz ettiğine dair yapılan 
bir kayıtla, müddeti muhafaza ediyor. Halbuki 
o kayıt tarihinden uzun bir müddet sonra, itiraz-
name mükellefe tebliğ ediliyor, mükellef bu va
ziyetten müteessir ve mutazarrır olur. 

Binaenaleyh mükellef müddeti içinde itiraz 
sebeplerini ihtiva eden dilekçeyi vermeye mecbur 
olduğu gibi, vergi idaresi dahi aynı mecburiyete 
riayet ederek dilekçeyi muayyen bir müddet zar
fında mükellefe tebliğ ettirmekle mükellef olsun. 

Bu hususta zannederim ki; maddenin nihaye
tine bir fıkra ilâve edilirse mükellefin hakkı sı-
yanet edilmiş olur. 

Bu bapta bir de önerge takdim ediyorum. 
GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Arkadaşımızın te
mas ettiği noktayı, bundan sonra gelecek mad
dede komisyon düşünmüş ve kabul etmiştir. 

Biz bir defa, evvelce bilmünasebe arzetmiş-
tim, komisyonlarla mükellef ve Maliye dairesi
nin münasebetini, Maliye dairesini tavsit etmek 
suretiyle yapmıyoruz. 

Mükellefi ve Maliye dairesini taraf olarak 
kabul ettik. Ve komisyona bunlar birer taraf 
olarak müracaat edeceklerdir. Bunlar bu mad
dede tasrih edilmiştir. 

357 nei maddeyi okuyorum: Gerek, mükelle
fin, gerek vergi dairesinin itiraz dilekçeleri, 
iki nüsha olarak yetkili İtiraz Komisyonu Baş
kanlığına verilir. 

Buradaki deftere kayıt keyfiyeti, kendi da
hilî muameleleri bakımındandır. Binaenaleyh 
esas arzettiğim gibidir ve maksat kendiliğinden 
hâsıldır. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Bu mad
de arzettiğim vaziyete bir çare teşkil etmez. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
356 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

teklif ederim: 
Vergi dairesi müddeti hitamından itibaren 

15 gün zarfında yaptığı itiraza ait itiraz dilek-
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çesinin bir suretini mükellefe tebliğ eder. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, önergede 
vergi dairesi tebliğ eder diyor. Halbuki kanun
da tebliği komisyon yapacaktır. Bu sebeple 
önerge maksada uymaz. 

BAŞKAN — Münir Birsel. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim, biz bilhassa Ko
misyonda bu tebligatı bugünkü usulünden çı
kardık. Mahkemeler gibi tebligat işlerini, dos
ya işlerini, komisyonlara, itiraz ve kaza mer
cilerine tevcih ettik. Vergi dairesinin tebliğ 
edeceği bir şey yoktur. Tıpkı mahkemede olduğu 
gibi olacaktır, itiraz merciine verecek o da di
ğer tarafa tebliğ edecek. Sizin teklifiniz bizim 
sistemimizi bozar ve bugünkü sistemi ipka eder. 
Halbuki bugünkü sistem iyi değildir. Müsaade
nizle bu şekilde kalmasında mükellef lehine fay
da vardır. 

BAŞKAN — Önergeyi bir daha okutuyorum. 
(Salamon Adato'nun önergesi tekrar okundu) 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde maddeyi tashihleriyle 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz ve müdafaaların yapılması 
ÜÇ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Ge

rek mükellefin, gerek Vergi dairesinin itiraz di
lekçeleri, iki nüsha olarak, yetkili İtiraz Komis
yonu Başkanlığına verilir. 

Bu dilekçelerin bir nüshası komisyona geldi
ği tarihten itibaren en çok beş gün içinde komis
yon başkanlığınca karşı tarafa tebliğ olunmak 
üzere gönderilir. 

Kendisine tebliğ yapılan taraf yazılı müdafa
asını 15 gün içinde iki nüsha olarak komisyon 
başkanlığına verir ve bunun bir nüshası diğer ta
rafa tebliğ, edilir. 

İtiraz ve müdafaa dilekçelerinin, taahhütlü 
olarak posta ile gönderilmesi veya mükellefin bu
lunduğu mahalde muvazzaf İtiraz Komisyonu 
Başkanlığına ve bulunmadığı takdirde o mahal
lin İtiraz Komisyonu Başkanı sıfatiyle en büyük 
mülkiye âmirine verilmesi de caizdir. 

Dilekçeyi alan muvazzaf İtiraz Komisyonu ve-
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ya mülkiye âmiri dilekçeyi kayıt ile derhal ilgili 
itiraz Komisyonuna gönderir. itiraz, bu kayıt 
tarihinde veya dilekçinin postaya verildiği tarih
te yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — »Söz istiyen yok, maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

İtiraz şekli 
ÜÇ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — iti

razlar yazı ile olur. itiraz dilekçeleri aşağıdaki 
hususları ihtiva eder : 

1. itiraz edenin soyadı, adı veya unvanı ve 
açık adresi (Vergi dairesinin itiraz dilekçelerin
de itiraz eden dairenin bulunduğu mahal ve adı,) j 

2. Mükelleflerin itirazlarında vergiyi tarh-
eden dairenin adı ve bulunduğu mahal; 

3. Vergi dairesinin itirazlarında mükellefin 
soyadı, adı ve adresi; 

4. İtirazın taallûk ettiği verginin veya ver
gi cezasının nev'i ve yılı; 

5. Vergi veya vergi cezasının miktarı; 
6. — Tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve nu

marası; % 
7. Varsa mükellef hesap numarası; 
8. Hangi muameleye itiraz olunduğu, itira

zın hukuki mesnetleri ve delilleri; i 
9. İtirazın yapıldığı tarih ve imza. i 

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

Tarh ve ceza dosyasının komisyona şevki ve ko
misyonca te'tkika başlanması zamanı 

ÜÇ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 
İtiraz konusu olan vergiye veya cezaya ait ispat 
edici kâğıtları ve tebliğe ilişkin ihbarnameleri ih
tiva eden dosyalar : 

a) İtiraz mükellef tarafından yapılmışsa 
vergi dairesinin müdafaa dilekçesi ile» birlikte; 

b) İtiraz vergi dairesi tarafından yapılmış
sa vergi dairesinin itiraz dilekçesi ile birlikte; 

Komisyon başkanlığına gönderilir. Komisyon
ca ancak 357 nci maddede yazılı müddet içinde 
müdafaa alındıktan veya bu müddet müdafaasız 
geçtikten sonra itiraz konularının tetkıkma baş
lanabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok, maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.., Rtttıiyenler... 
Kabul edilmiştir 
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ikinci Bölüm 

İtirazın tetkiki 

İtirazların tetkiki 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — İtiraz

lar. itiraz komisyonlarınca itiraz evrakı, tarh 
dosyası ve ibraz olunan deliller üzerinde tetkik 
olunur. 

İtiraz komisyonları yaptıkları tetkik sırasın
da resmî ve özel bilûmum idare,, müessese ve te
şekküllerden malûmat isteyebilirler. 

itiraz tetkiklerine; itirazın süresi içinde yapı
lıp yapılmadığına, itiraznamenin şeklen tamam 
olup olmadığına, olayın itiraza mevzu teşkil edip 
etmediğine bakmakla başlanır. 

Şekil eksikleri, usule ait yeni bir muamele ya
pılmadan evvel itiraz edene düzelttirilir. 

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

Tetkiklerin derinleştirilmesi 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — 

İtiraz Komisyonu re'sen veya taraflardan biri
nin talebi üzerine lüzum görürse, üyeleri arasın
dan tâyin edeceği bir zatın niyabeti altında ye
minli, tarafsız bilirkişi marifetiyle arazi ve bi
naları gözden geçirmek, mükelleflerin defter ve 
vesikalarını tetkik etmek, lüzum gördüğü kimse
leri çağırıp izahat veya yazı ile malûmat almak 
suretiyle tetkiklerini derinleştirir ve gerekirse 
yeni deliller istiyebilir. ilgililerin sözlü izahatı 
zapta geçirilerek sahiplerine imzalattırılır., 

Bu maddede yazılı yeminli hiyskişî- doğrudanı 
doğruya itiraz Komsyonumca seçilip 

BAŞKAN — Söz jstiyen yok, maddeyi oyu
nuza sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

Tarafların dinlenmesi 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ iKlNCl MADDE — Ta

raflardan biri istediği veya komisyonca lüzum 
görüldüğü takdirde taraflar dinlenir. 

Komisyon tarafından belli edilecek dinlenme 
günü her iki tarafa bildirilir. Bildirilen günde 
bir mazeret göstermeksizin hazır bulunmıyanla-
rın gıyabında inceleme yapılır. 

Dinlenenlerin verdikleri izahat zapta geçiri
lerek kendilerine imza ettirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Talepte mukayyet olma 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
itiraz Komisyonu ileri sürülmiyen bir iddiayı 
re'sen nazara alamaz. Zamanaşımı ve vergi hata
larının düzeltilmesi hali bu hükümden müstesna
dır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok, maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

itirazdan vazgeçme 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

itiraz eden itirazı hakkında komisyon tarafından 
karar verilinceye kadar itrazmdan vazgeçebilir. 

Vazgeçme, vazgeçenin İtiraz Komisyonuna 
vereceği bir dilekçe ile veya dinlenilme veya iza
hat verme sırasında keyfiyetin zabıtlara geçiril
mesiyle yapılabilir; bu takdirde vazgeçme zaptı 
vazgeçene imzalattırılır. 

Vazgeçme açık olmalıdır. 
Vazgeçme halinde itiraz eden o olayda itiraz 

ve temyiz hakkını kaybetmiş olur. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dosyaların tetkiki 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — 

itiraz eden, vekili veya temsilcisi, itiraz dosya
sındaki tarh vesikalarını tetkik ve bilirkişi ra
porlarını, tutanakları ve zabıtları, yapılacak mu
amele hakkında vergi dairesinin üst mercilerle 
olan muhaberelerini komisyon nezdinde her za
man tetkik edebilir. Ancak, vergi dairesinin ve 
üst mercilerin muhaberelerinde, muhbir adı gibi 
gizli tutulması lâzımgelen şahsi hususları ihtiva 
eden evrak, dosyayı tetkik etmek istiyene veril
mez ve gösterilmez. 

Yukarıki fıkranın hükümleri, temyiz dosya
larının ilgililerce tetkiki hususuna da şâmildir. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim; bu 365 nci madde 132 nci madde 
ile alâkalıdır. 132 nci maddede bendeniz söz al
mış, hilafı hakikat ihbarda bulunan muhbir hak
kında da takibat yapılabilmesi için isminin veril
mesi lâzımgeldiğini arzetmiştim. O madde komis
yona gitmişti, henüz komisyondan gelmediğine 
göre, bu 365 nci maddenin de komisyona alınma
sını veya gelinceye kadar bu madde müzakeresi
nin tehirini teklif ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL COŞKUN-
OÖLU (Manisa) — Bu madde dosyaların tetki-
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ki hakkındadır, itiraz edenler veya vekili veya 
temislcisi dosyayı tetkik edecektir. Ancak ver
gi dairesinin üst makamlarla muhaberesini ve
ya muhbirin adı gibi gizli kalması lâzımgelen 
şeyleri mercii dosyadan ayıracaktır. Arkadaşım 
dedi ki daha evvel muhbirin adının verileceği 
hakkında hüküm vardır. Binaenaleyh bu mad
deyi komisyon alsın ve muhbir adının verilme
si hükmünü koysun. Bu hükmün buraya konma
sına lüzum yoktur. İlgili ayrıca müracaat eder 
ve muhbirin adını alabilir. Fakat dosyanın tet
kiki sırasında onu göz önünde tutacak değiliz. 
Muhbir adını almak hakkı mahfuzdur. 

Saniyen buradaki muhbir adı üçüncü şahsın 
vergisine taallûk edebilir. Bu, umumi bir tâbir
dir. Burada üçüncü bir şahsın vergisi de mevzu
bahis olabilir. Madde katful edildiği takdirde 
onunla tezat halinde kalmasına imkân yoktur. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Buradaki 
(muhbir) kelimesi misal olarak mı verilmiştir? 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OöLU (Manisa) — Misal olarak verilmiştir ve 
(gibi) «datı vardır. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

üçüncü Bölüm 
Neticeler 

İtirazın tahsilata tesiri 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — 

İtiraz, ta-rhedilen verginin ihtilaflı kısmının 
tahsilini durdurur. 

İtiraz Komisyonu kararlarının taraflara teb
liğinden sonra bu kararlara göre tahsil edilecek 
vergi miktarı vergi idarelerince mükelleffe bil
dirilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
miştir. 

itiraz Komisyonu kararları ve bunların tebliği 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — 

İtiraz Komisyonunun karara mütaallik müzake
releri gizli yapılır. 

Komisyon kararlarının, komisyonu teşkil 
edenler tarafından imzalı aslı karar defterine 
yazılır veya kararların muhafazasına mahsus 
dosyada saklanır, kararın imzalı bir nüshası da 
itiraz dosyasına konur. 
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Kararların tasdikli birer örneği (komisyon

ca taraflara tebliğ edilir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Temyiz bölü

mü hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Madde okunsun, söz vereyim. 

ikinci Kısım 
Temyiz 

Birinci-Bölüm 
Temyiz talebi 

Kararların temyizi 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ SEKlZÎNCÎ MADDE — 

İtiraz Komisyonu kararma karşı Temyiz Komis
yonu nezdinde temyiz talebinde bulunulabilir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, mevcut usulün içerisinde Temyiz Komisyo
nu bir müessese halinde bulunması itibariyle 
reform yaptığımız bu birçok kanunları da ih
tiva eden bu Usul Kanununda Temyiz Komis
yonuna lüzum olup olmadığını Yüksek Mecli
sin hassasiyetle nazarı dikkate alacağına emi
nim. Nitekim komisyonda da bunun üzerinde çok 
durulmuş, münakaşalar yapılmış ve bâzı sebep
lerle şimdilik kalmasında fayda olacağı netice
sine varılmıştır; gerekçe sarihtir. Bu komisyo
nun bugün için, bilhassa bugünkü regimde, ka
bul ettiğimiz prensipte artık yeri kalmadığını 
ve kalması icabettiğinin icabettiğini arz ve tek-
li± edenlerden birisi de bendenizdim. Niçin bu
nu teklif ettim? Evvelâ Temyiz komisyonları 
eskiden varmıydı, yok mu idi? Teşkilât namına 
ve bugünkü rejimle kabili telif mi dejğil midir? 
Bu, malî bir kaza mıdır? 

Arkadaşlar; Maliye uzmanı, teknik arka
daş da izah etti, eskiden temyiz komisyonları 
yokmuş, bendeniz tarihini tetkik etmedim, ida
re meclisleri mükellefle Hazine arasındaki ih
tilâfları karara bağlar kabul etmiyen Danış
tay a gider, idare meclisleri biliyorsunuz ki es
kiden nahiyeler, köyün ileri gelenlerinden se
çilir, mal memuru kaymakamla birleşirler, Hü
kümet mümessilinin riyasetinde teşekkül eden 
halkla karışık memurlardan, itirazlart bir mah
keme halinde tetkikiyle karar verirdi. 

O halde; malî ve kazai hükmü haiz olan bir 
karardır. Bu kararda; iki tarafın iddia, keşif, 
vesaikini gözden geçirirler.. Nihayet bugün 
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mahkemelerde olduğu gibi yaparlardı. Mah
kemelerde hâkimler 18 milyon Türk milleti na
mına icrai kaza ederler. Bu idare meclisleri 
de bu şekilde karar verince, kazai bir süzgece 
lüzum görmeden doğrudan doğruya yargıtay 
gibi hakkı kazası olan ve tâyini Yüksek Mec
listen yapılan Danıştaydan bir karar alırlar
dı. 

Şimdi, arz ettiğim gibi, idare meclisleri, 
bugünkü itiraz komisyonları gibi muhtelit bir 
mahkeme halindedirler. Şimdi ise görüyoruz 
ve gördük ki, Maliyeden iki, halk mümessille
rinden üç kişi olmak üzere itiraz komisyonları 
teşkil ediyoruz. Bunlar tarafeynin mütalâası
nı dinliyorlar ve bir mahkeme halinde kararla
rını veriyorlar. 

Fakat temyiz komisyonu böyle değil. Tem
yiz, doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu ka-
rariyle Maliye memurlarından mürekkeptir. 
Burada halk mümessili yoktur, hakkı kaza 
yoktur. Burada hakkı tetkik evrak üzerinedir. 

Vesaiki olduğu gibi evrak üzerinde tetkik 
ederler. O halde bu teşekkül bu müessese bu fonk
siyonla, doğrudan doğruya 18 milyon Türk adına 
icrayı kaza eden ne yargıtay gibi, ne Danıştay gibi 
bir icrayı kaza salâhiyeti yoktur. Şunu da arze-
deyim ki memurun bihakkın tetkikat yapaca
ğına ve bitaraf olacağına şüphem yoktur. Fa
kat teşkilât itibariyle bu müessesenin evrak 
üzerindeki tetkikatmın bir faydası var mıdır? 
Yoktur arkadaşlar, hattâ zararı vardır. Niçin 
yoktur? Çünkü oranın memurudur, yalnız Ha
zineyi temsil eden bir müstahdemin "müstahde
mi bulunduğu Hazine aleyhinde b i r 'karar ver
diği zaman elbetteki kendini birtakım düşün
celerden kurtaramamaktadır. Diyeceksiniz ki 
Hazine aleyhine birçok kararlar verilmiştir, 
çıkmıştır, çıkar. Fakat verilen kararlar Danış-
taya ancak Maliyenin mesul mümesili halinde 
bulunan memur tarafından gerek hukuku Ha
zine olsun, gerek nefi Hazine bakımından dâ
va açılmaktadır. Nihai karar oradadır. Kaza 
salâhiyetini haiz olan orasıdır. Binaenaleyh or
tada verdiği kararlarda hiçbir katiyet olmıyan 
süzgeç vazifesi gören bir komisyon vardır. Ma
hallinde mükellefin beyanı yahut ademi beya
nı neticesüıde takdir yapılır, takdir neticesin
de itiraz edilir, itiraz vâki olunca temyize gi
der.. Sonrada Danıştay, nihayet Haizine veya 
mükellef hukukunun son dereceye kadar uza-
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masını mucip olur. Bu sebeple netice vermi- j 
yen bir müessesenin vücudu vardır. O halde bu 
müessesenin sürat ve suhulet noktasından hu
kuku Hazine bihakkın vücuduna artık lüzum i 
kalmamıştır. Çünkü oradan çıkan karar mut
laka Danıştay da dâva edilmektedir. Velev ki 
bir kuruş dahi olsa. Hiç olmazsa bunu yüz, bin, on 
bin liraya kadar olan kısımlarda hükümler ka
tidir diye bizim düşündüğümüz gibi istinaf 
mahkemeleri gibi bir salâhiyeti olsa ve istinaf 
mahkemeleri gibi hakkı kazaları olsa yahut 
tPTıhtelit olsa, itiraz etmiyeceğiz, fakat teşek
külün tahriri ve evrak üzerindeki tetkiki ba
kım mdai] bundan tamamen ayrı bulunan bir 
müessesenin bugün vücudu lâzım görülmemek
tedir kanaatindeyim. Bu müessesenin kalkması 
ile ne olacaktır? Bu müessesenin kalkması ile 
zaten dördüncü daire Danıştay Kanununa tev
fikan, malî ihtilâfları halletmekle mükelleftir. 
Bu sarahat mevcut olduğuna göre esasen tem
yiz komisyonuna gitmesiyle gitmemesinde hiç
bir fark olmıyan bir ihtilâfın Danıştayda hal
ledilmesi daha yerinde ve mükellefe daha ka
naat verici biı- yolda gitmiş demek olacaktır. 

Buna karşı şu cevap verildi, kısmen de ge
rekçede var: Efendim, mükellef 7 binden 40 
bine çıkıyor. 

Çıkar. Mükellef ancak kendisine lâyık olan 
kanunla karşı karşıya gelecektir. Ve ona lâyık 
olduğu için o kanımla teklif yapılacak müte
kâmil millet demektir. Vergi tatbikma gayri-
salihbir millet yoktur. Mükellef ve herkes bu 
kanun içinde kendisine ait olan hükmü gayet 
kolay bulacaktır. 

Lâyık değilse esasen böyle bir kanunu ya
par mı, Yüksek Meclis? Hâşa. Binaenaleyh bu 
kanun o milletin üzerinde tatbik edilirken vâki 
olacak haksızlıkları müdafaada başkaca vasıta
lara muhtaç etmez. Temyiz Komisyonuna git
mek için bir zaruret yoktur, temyiz kısmen 
kolaylık göstermiş gibi bir zihniyetle düşünmeye 
lüzum olduğuna kani değilim. Bugün mevcut, 
antidemokratik demeyeyim, her halde memur 
olarak itiraz komisyonu gibi, mahkemeler gibi, 
Yargıtay gibi, Danıştay gibi kaza salâhiyetini 
haiz ve bütün millet namına icrayi kazaya sa
lâhiyeti olmıyan bu müessesenin vücut ve be
kasını, binnetice kolaylık gösterir, diye ipka 
edilmesi bu yenilik getiren tasarı içinde pek 
muvafık olmaz. Onun için oi'taya Anayasaya 

1949 0 : 1 
muhaliftir, diye bir söz atılmıştı, fakat bendeniz 
tetkik ettim, Anayasaya muhalif olacak bir 
noktasını da göremedim. 

Yalnız Danıştayın da, Yargıtayda olduğu 
gibi ihtiyaç ve zaruret dolayısiyle yeniden diğer 
bir daire teşkili meselesi mevzuubahistir. Bu 
hususlarda icabeden tesisin yapılabileceğine 
göre bu bölümün madde ve hükümleriyle kalk
masında bu tesisin kaldırılmasında fayda var
dır, kanaatindeyim. Bunu Sayın Komisyon
dan geri alınarak tekrar tetkik edilmesini rica 
ediyorum. Geri almadığı takdirde bir önerge 
takdim ediyorum. Bu bölümün kaldırılması 
hakkındadır. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Ekrem Oran. 
EKREM ORAN (İzmir) — Sayın arkadaş

lar; arkadaşımız Hulusi Oral'ı dinledik. Anla
dığıma göre vergi itirazları İtiraz Komisyonun
da tetkik edildikten sonra bir temyiz derecesi 
yapmanın doğru olmadığını ve çünkü nihayet 
Şûrayı Devlete tetkik edilmek üzere oranın tet
kikimi arzedildiğini ve binaenaleyh işin uza
dığını, bu halde işi çabuk bitirmek için aradan 
Temyiz Komisyonunun kalkmasını söyledi ve 
bunun takviyesi için de Temyiz Komisyonunun 
mensubu memurlardan mürekkep olduğunu ifa
de buyurdular. Bendeniz bu noktai nazarı te
yit için söylemiyeceğim. İzah meselesine geçe
ceğim. Malûmuâlinizdir ki, bu gibi dereceler 
teminattır. Gerek Hazinenin, gerek halkın her 
hangi bir haksızlığa mâruz kaldığı hakkındaki 
fikirlerini bir dereceye giderek tam teminatlı 
olarak hakkını alabilmesi gayesine matuftur. 
Şu halde itirazdan sonra bir temyiz komisyonu
nun bulunması ve ondan sonra Şûrayi Devlete 
gidilmesi bu teminatı katmerleştirir. Bu te
minatı azaltmaz kanaatindeyim. Bir temyiz ko
misyonunun olmasının bu teminatı takviye et
mekten başka şu iyiliği de vardır ki, malûmuâli-
niz temyiz komisyonları sadece vergi işleriyle 
meşgul olan uzman ve bu işte ihtisas sahibi ze
vattan terekküp etmekte olduğuna göre vergi 
işlerinde içtihatla takarrür etmiş bir yolun taki
bine imkân verir. Bu itibarla işin uzmanlar he
yetinde tetkik edilmiş olması ve zaten Şûrayi 
Devlete gidilebileceğine göre ayrıca bir temyiz 
süzgecinden geçmiş bulunması halkın menfaa
tine, halkın hukukunu daha iyi temine vesile 
vereceği için bu hususta arkadaşımın noktai 
nazarına iştirak etmiyorum. Esasen bu hıısus-
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ta Muhterem Hulusi Oral arkadaşını Komisyon
da işi uzun boylu tetkik ettirmiş; ve neticede 
kendisinden gayrı arkadaşların itti^akiyle şim
dilik kaydiyle değil, şimdilik kaydıj olmaksızın, 
tamamen ipkasının faydalı olacağı Komisyonda 
takarrür etmiştir. Burada mesele mevzuubahis 
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i zaman ayrıca bir sebep ortaya konma

dığına göre teklifin kabul edilmemesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — 15 dakika istirahat edilmek üzere 
Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

t p î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 17,30 

BAŞKAN — BaşkanvekUi Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER: Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

mmm 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapılmasına başlanıldı) 

BAŞKAN — Çokluk hâsıl olmuştur. Oturu
mu açıyorum. 

Efendim; geçen oturumda neticelendirilen 
Dilekçe Komisyonunun bir kararı hakkında 
Emin Soysal ve iki arkadaşı tarafından verilmiş 
bir önerge var. Evvelâ o önergeyi okutacağım. 
Ondan sonra Başkanlığın bu husustaki mâruzâ
tını ifade edeceğim. Müsaadenizle önergeyi oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunun kararının bir defa 

da Millî Eğitim Komisyonunda tetkik edilme
sinin reye konulmasını teklif ederim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

* BAŞKAN — Arkadaşlar; geçen) oturumda 
görüşmeye başladığımız zaman buj mevzu hak
kında tatbik edilecek prensipin ,tüaüğün 87 nci 
maddesi değil, 58 nci maddesi olduğu kanaatiyle 
hareket eden Başkanlık makamı, arkadaşlardan 
birinin müzakere başında bu hususta Millî Eği
tim Bakanının huzurunu istemesi üzerine ev
vel beevvel komisyonun mütalâasının alınması 
lâzımgeldiği ileri sürülmüş ve komisyon tarafın
dan bu hususta gereken izahat) verilmişti. 
Onu mütaakıp söz istiyen arkadaşlardan hiçbi
risi açık ve kapalı, katı bir şekilde Millî Eğitim 
Bakanının huzurunu talep etmedikleri gibi, ay
nı zamanda bu hususta hiçbir önerge de veril

memiştir. Bu hususta tüzüğün 58 nci maddesini 
okuyorum: 

«Madde 58 - Kamutayın görüşmelerine su
nulan dilekçeler hakkında gerekirse ilgili Ba
kan veyahut yollıyocağı memur dinlendikten 
sonra oya baş vurulur.» 

Binaenaleyh Başkanlığın bu husustaki ka
naati, 87 nci maddenin değil, 58 nci maddenin 
hükmüne riayet edilmesi merkezindedir. Bu 
hususta Yüksek Meclis tarafından aleyhe veril
miş bir Önerge de yoktur. Müzakere geniş bir 
şekilde cereyan etmiş ve hattâ bu hususu ile
ri süren Emin Soysal arkadaşımız dahi vermiş 
olduğu önergede keyfiyetin M21Î Eğitim Ko
misyonuna havalesini istemiş idi. Millî Eğitim 
Komisyonu Sözcüsü de aynı talepte bulunmuş 
ve bu talep oya sunulmuş ve büyük bir ço
ğunlukla reddolunmuştur. 

VEDAT DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Oya su-
nulmıyacaktı. 

BAŞKAN — Oya sunulmaması hakkında bir 
talep vâki olmamış ve bir fikir dermeyan#edil-
memiştir. Binaenaleh, Riyaset yapmış .olduğu 
muamelenin Tüzük hükümlerine muvafık oldu
ğuna kanidir. 

Emin Soysal arkadaşımıza söz verdikten sonra 
bu hususta riyasetin hareketinin tüzüğe muvafık 
olduğu hakkında yüksek oyunuza müracaat ede
ceğim. 

VEDAT DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Bir sua
lim var ? 
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Efendim; İçtüzük şöyle emreder : I 
« Bir encümene ait bir meseleyi, başka bir 

encümen talep ederse arada da bir anlaşmazlık 
yoksa doğrudan doğruya havale edilir » der. 

Mutabakat olmadığı takdirde Meclisin ha
kemliğine müracaat eder. 

BAŞKAN — O buyurduğunuz bu hâdiseye 
katiyen tatbik edilecek mevaddan değildir. Temas 
ettiğiniz Tüzüğün 34 neü maddesinin bununla 
hiçbir münasebeti yoktur. Binaenaleyh Riyase
tin, hareketinin Tüzüğe muvafık olduğu hakkın
da zerre kadar tereddüdü yoktur. 

EMtN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sayın 
Başkanın izah buyurdukları 58 nci maddede 
«Kamutayın görüşülmesine sunulan dilekçeler 
hakkında, gerekirse, ilgili, bakan yahut yollıya-
cağı memur dinlendikten sonra oya baş vurulur » 
diyor. (Soldan gürültüler) 

Müsaade buyurun. Bunun gerekli olduğunu 
burada o vakit konuşurken sarahatle söyledim, 
Millî Eğitim Bakanının izahatının dinlenmesi 
lâzımdı i-, dedim. Halbuki Millî Eğitim Bakanı 
yoktu. Reis bu hususta bir beyanda bulunmadı. 

Yine İçtüzük'ün 87 nci maddesinin ikinci 
fıkrası şudur : « Bundan başka bir bakanlıkla 
ilgili bir tasarı'veya teklif görüşüldüğü sırada 
o bakanın veya adına gelen birinci sınıf daire 
reislerinden birinin hazır bulunması şarttır. » 

Mühim bir kanunla ilgili bir mesele konuşu
luyor. Bu doğrudan doğruya Millî Eğitim Ba
kanlığı ile alâkadardır. Bunun hakkında Mills 
Eğitim Bakanı izahat versin diyoruz. Ne Millî 
Eğitim Bakanı burada bulunuyor, ne de MilK 
Eğitim mümessili bulunuyor. Meselenin bu tara
fının nazarı dikkate alınması lâzımdır kanaatin
deyim. 

Sonra, Millî Eğitim Komisyonu bunu istiyo
rum, diyor. 

Geçende Dilekçe Komisyonunun bu şekilde 
bir kararını Bütçe Komisyonu istedi ve Bütçe 
Komisyonuna verildi. Bunda Dilekçe 'Komisyo
nunun hiçbir itirazı olmadığı halde verilmedi. 
Bu husustaki muamelenin doğru olamıyacağı ka
naatindeyim. 

Bu mesele konuşulurken Millî Eğitim Bakanı 
burada değildi. Onun huzuru ile konuşulmaması -
ıım İçtüzük hükümleriyle kabili telif görmüyo
rum. 

BAŞKAN — Birinci kısım hakkında hiçbiı 
maruzatta bulunmıyacağım. I 
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Yalnız bir noktayı hatırlatmak isterim ki 

Yüksek Meslis kararlara hâkimdir, istediği zaman 
bir komisyona verir, istemezse vermez. Karar ve
rirse Bütçe Komisyonuna gönderir, karar ver
mezse göndermez. 

Bu husus tamamiyle tavazzuh etmelidir. 
ALİ KIZA TÜREL (Konya) — Emin Soy

sal arkadaşımızın ileri sürdüğü mesele, Meclisin 
kararlarından rüeuunun vücudu caiz olup olma
dığı meselesini ortaya atan bir mevzu olduğu 
için ehemmiyetli gördüm. Bendenizin kanaatim
ce Meclis tüzüğü tamamiyle uygun vaziyette ça
lışmak mecburiyetindedir. Fakat kararı verdik
ten sonra noksanlar olsa dahi o karara artık av
det etmez. (Bravo sesleri) 

Şimdi bu meselenin yeniden oya konulmasın!, 
böyle bir bid'at tesis eder korkusu ile muvafık 
görmüyorum. Bendeniz, meselenin esasının aley-
hindeyim, yani Meclisin ekseriyetine iştirak et
miş bir arkadaşınız değildim, ona rağmen bu 
mesele hakkında iadei müzakerenin nıevzuubahis 
edilmesi de bizim ananemizi ve Meclis kararları
nın, bir defa verildikten sonra, artık bir başka 
kararla değiştirilebileceği hakkındaki umumi 
esasa uygun olmaz. Bu itibarla bu meselenin re
ye de konmaması lâzımgelir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşanc) — Mü
saade buyurur musunuz i tadei müzakere karart 
almadan bu müzakere bendenizce manasızdır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
Efendim, bu dördüncü defadır ki, muhterem 
milletvekilleri, idare edilen müzakerelerin İç
tüzük hükümlerine mugayeretini iddia etmek
tedirler. Bu dördüncü defadır, yani bu Üçüncü 
Toplantı Devresi içinde bu, olmaktadır. Büyük 
Millet Meclisi kararlarına hâkimdir. Hâkim
dir, ama, İçtüzük'te sarahat olan yerlerde ona 
uymakla da mükelleftir. Anayasa, Büyük Mil
let Meclisi, İçtüzük hükümlerine göre müzake
relerini idare eder der. İçtüzük hükümlerine 
mugayir olarak alman kararlar Anayasaya da 
mugayirdir. 

Bu kaziyeyi böylece arzettikten sonra; böyle 
bir vaziyetin tekrar müzakeresi bir bidat mı ih
das eder? İçtüzük hükümlerine ve dolayısiyle 
Anayasa'ya bu kadar sarahatle mugayir olan 
bir hüküm verilmiş ise, o hüküm keenlemyekün 
addetmek lâzımdır. Msele bir rücu teşkil et
mez, o karar keenlemyekündür. Farzedelim 
ki; Büyük Millet Meclisi toplandı ve Riyaseti 
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ifa eden zat, riyaseti ifa edecek salâhiyeti haiz 
değildir. Böyle bir şeyin tahaddüsjü hukukan ve 
fiilen olabilir. Şu halde Riyaset vazifesini ifa 
eden zatın bu salâhiyeti taşımadığı anlaşıldıktan 
sonra o karar nedir? Tabiî keeı^lemyekündür. 
(Böyle bir şey var mı? sesleri). 

Böyle bir şey her zaman varit olabilir. Hu
kuku esasiye nazariyelerinde de göz önüne alı
nır. Varit olduğu takdirde ne yaparsınız. Tabiî 
o kararı keenlemyekün addedersiniz. 

EKREM ORAN (İzmir) — Caddesini gös
ter. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Esas itibariyle Arzuhal Enjeümenince ve
rilen kararın kalkıp kalkmaması; başka bir iş
tir, onu bundan tamamen ayırjnak lâzımdır. 
Belki ben de o fikirdeyim, yahut değilim. Bu 
iş tamamen ayrı bir iştir. tçtüziik hükümleri
ne göre Mecliste müzakeresi yapılmadı ve idare 
edilmedi meselesi; ortaya atılmış bulunuyor. 

Emin Soysal arkadaşımız bunu. sarahaten 
ifade etti ve ben de oturduğum , yerde, ayağa 
kalkmadan bunu-hatırlattım, h^ni^ Bakan ne
rede dedim, onun da bu müzakerede hazır, bu
lunması lâzımgelir demiştim. Bu nokta belki 
de zapta geçmiştir. Böyle mühim bir mesele 
mevzuubahis oluyor. Gençlerin ; hakları bahis 
konusudur, bunlara herhalde hepimiz bir iyilik 
yapmak istiyoruz. Bunu yapmak için de îçtü-
züke ve Meclisin ananelerine muhalefet mi et
mek lâzımdır? Bu hükümler muvacehesinde 
dosdoğru olarak bir neticeye varjmak icabeder. 
Bundan inhiraf etmek bir! lâubaliliktir, 
lâubaliliğe niçin kendimizi alıştıralım? Bu arada 
muhtariyetine hüküm verdiğimiz] bir Üniversi
tenin kararı vardır. 

BAŞKAN — Esasa girmeyiniz rica ederim. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

— Esasa girmiyorum. Kendisine |nuhtariyet sa
lâhiyeti verdiğimiz bir Üniversiteden burada 
Üniversite namına konuşacak bir '• kimse yoktur. 
Üniversitenin siyasi mümessili kimdir? Esaslı 
bir Anayasa meselesi mevzuubahis oluyor. Bü
yük Millet Meclisi bütün idari muameleleri bu
rada tasarruf ederek, dünkü evkaf meselesinde 
olduğu gibi, bütün idari tasarrufları burada 
konuşarak kendi çıkardığımız kanunlarla mesul 
ettiğmiz Hükümetin, derecatı muhakemattan 
geçip katiyet kesbetmiş kararlarıtıı burada bo
zacak yola gitmesine netice verebilir? Eğer bu 
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kanunların tatbikmda üniversite suiistimal etti 
ise o kararı veren adamları da buraya çağıralım.. 

BAŞKAN — Meclisin kararını münakaşa et-
miyelim rica ederim. Evkaf işinin bununla hiç
bir münasebeti yoktur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Misal olarak söy
lüyor. 

BAŞKAN — Misal de münakaşanın ta kendi
sidir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— îki, üç defadır ki, içtüzük hükümlerine mu
gayir hareket Sayın Feridun Fikri 'nin başkan
lık yaptığı zamanlarda vâki olmaktadır. Riyaset 
müdahale edemez miydi, Bakanı buraya çağıra
mazlar mıydı? Milletvekillerinin taleplerine 
karşı Bakan kalkıp da mesele hakkında iki 
kelime ile noktai nazarını söyliyemez miydi? 
İşte lâubalilik budur. Mevzuubahis olan Büyük 
Millet Meclisinin kararının idareten konuşul
ması değildir, (Gürültüler) rica ederim dosdoğ
ru bir fikrin müzakeresi mevzuubahistir. Evvelce • 
verilmiş bir karar için tekrar rücu meselesi yok
tur. İçtüzük neyi emrediyorsa o yapılır yeni
den reye konulur. (Şiddetli gürültüler) (Tek
rar oya konulamaz sesleri) Niçin feryat ediyor
sunuz efendim, iş reyinize konulacak, ya kab.ul 
veya reddedersiniz. Mecliste hukuki meseleler 
konuşulurken sükûnetle konuşup anlaşalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir nokta-
* yi zatı âlinize ihtar ederim ki, Reisin muamelâ

tı hakkında lâubalilik tâbirini asla kullanamaz
sınız. Zatı âliniz ikinci defa söz istediğiniz za
man söz verdim, fakat siz sözünüzden vaz geç
tiniz, sÖylemediniz. Bu hususta önerge veril
mesi lâzımdı, verilmemiştir. Binaenaleyh Riya
setin muamelâtında bir gûna lâubalilik yoktur. 
Bu tâbiri tamamen size reddedelim. (Soldan 
bravo sesleri.) Sizin Riyasete karşı olan bu ha
reketiniz içerisinde lâubalilik fazlasiyle mev
cuttur. 

Arkadaşlar, bu hususta görüşmeye devamı 
uygun buluyor musunuz? (Hayır sesleri) Bu 
husustaki müzakereyi kesmeyi kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Bu husustaki 
müzakere kesilmiştir. 

Meclisin verdiği bir karar üzerinde tekrar 
müzakere açılmasında fayda yoktur. 

Günceme devam ediyoruz. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Başkan öner

gesiz teklif yapılır mı? 
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BAŞKAN — İcabında riyaset önergesiz tek- | 

lif yapabilir. Takdirini kullanmak kaydiyle 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Tüzükte ka

yıt vardır. 
BAŞKAN — Rica ederim, onu Meclis bilir. 
Şimdi vergi Usul Kanunu tasarısı hakkında 

verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 
• 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Usul 
Kanununda «368 - 382» nci maddeye kadar de
vam eden 14 madde Temyiz Komisyonu mües
sesesinin kaldırılmasını ve temyize mütaaillik 
diğer kayıtların müteakip maddelerden tayyı-
nı teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

FAHRETTİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — 
Arkadaşım Hulusi Oral, geçici komisyonda da 
buradaki fikirlerini ve izahlarını aynen tekrar et
mişlerdi ; komisyonun ekseriyetini kazanamadılar. 
Komisyon ekseriyeti bu mertebenin, malî kaza 
mercilerinde en mühim mevkii olan Temyiz Ko
misyonunu ibka etti ve bu hizmetin vücuduna ka
ni bulundu. Bu hususta arkadaşım Ekrem'in be-
.yanatma iştirak ediyorum. Yalnız ben bunun 
içinde bulunmuş bir arkadaşınız sifatiyle Tem
yiz Komisyonunun bünyesini ve bugünkü duruma 
ne şekilde geldiğini Yüksek Heyetinize arz ve 
izah etmekte fayda mülâhaza ettim. 

Temyiz Komisyonu, vergi hukukumuzda ma
lî bir kaza merciidir, tfa ettiği hizmet ve yetki
leri itibariyle, bu durumu muhakkaktır. Bu gö
rev, 1302 tarihli Emlâk Nizamnamesine ve 1326 
tarihli Müsakkafat Vergisi Kanununa göre de 
ifa edilirdi. Maliye Vekâleti de, vaktiyle Maliye 
Nazaretindc* müdürlerden mürekkep bir komis
yon bu hizmeti yapardı. Fakat bu şekilde tem
yiz tetkikinin yapılması kâfi gelmedi. Bunun 
içindir ki, 1931 tarihli Bina Vergisi Kanunu 
ve onu takip eden 3692 sayılı Kanunla temyiz 
komisyonları bu duruma getirildi ve bugünkü 
bünyesi, bugünkü teşekkülü vücut buldu. 

Arkadaşım, Hulusi Oral temyiz komisyon
larının mal memurlarından mürekkep bir teşek
kül olduğunu ifade ettiler.. Yani Maliyenin em
rinde vazife gören mal memurlarından mürek
keptir, bunların kararlarından adalet beklemek 
yersİ2 olur -dediler. Bu, tamamiyle yanlıştır 
arkadaşlar. 
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Bir defa Temyiz komisyonları, arzettiğim 

kanunlara göre, Adalet, Ticaret ve Maliye Ba
kanları tarafından aday gösterilmek suretiy
le Bakanlar Heyeti kararı ile seçilen ve bare
me göre, Devlet hizmetinde mühim mevki almış 
olan zevattan seçilmek suretiyle teşekkül eder, 
bunlar tamamiyle bitaraftır, vazifelerinde ta
mamen müstakildirler, Maliye Bakanlığın tesiri 
altında değildir, hattâ çok kere Maliye Bakan
lığı ile Temyiz komisyonlarının, kanunları an
lama bakımından aralarından noktai nazar ihti
lâfı da çıktığı vâkıdır. Yüksek Meclisin ma
lûmudur, istanbul'da bir umumi bina tahriri 
yapılmıştır, Temyiz Heyeti ile Maliye Bakanlığı 
arasında irat takdirinde hangi yıl kira rayici 
dikkate alınacağı hakkında noktai nazar ihti
lâfı çıktı. Isdar buyurduğunuz 2870 sayılı Ka
nunla bu durumu ıslah ettiniz ve Temyiz Ko
misyonu kanaatini teyit buyurdunuz, 

Sonra arkadaşlar, Temyiz komisyonları bir 
ihtisas yeridir. İhtisas yeri olması dolayısiyle 
buradan çıkan kararlar hem mükellefin, hem de 
Hazinenin hakkını yerine getirir .Çünkü hemen 
diyebilirim ki, Temyiz komisyonları kararları
na karşı yüzde on nispetinde bile Danıştaya 
müracaat edildiği vâki değildir. Üst tarafı 
beklediği adaleti burada bulmuşlardır. 

Temyiz komisyonları kararları aleyhine 
Danıştay kapısı açıktır. Halbuki, itiraz komis
yonlarının vermiş olduğu kararlar böyle de
ğildir; Bu kararlarının hemen yüzde doksanı 
temyiz edildiği görülmektedir. Temyiz komis
yonları bu kararları tashih eder, kanun hüküm
lerine uydurur ve bu suretle teklif adaletini 
temine hizmet eder. 

Danıştayın bugünkü teşekkül tarzı ve bün
yesi Temyiz tetkikatının ifasına müsait değil
dir. Bu noktanın da tebarüz ettirilmesinde fay
da vardır. Oünkü Temyiz komisyonlarına gelen 
evrakın yılda hemen 20 - 30 bini bulduğu vâkı
dır 

Bugünkü Danıştay vazifeleri, işleri arasında 
vergi ihtilâflarının Danıştayda tetkikini istemek 
doğru değildir, tetkikatın salim bir şekilde 
yapılması imkânları bulunmıyabilir. 

Sonra arzettiğim gibi Temyiz Heyeti müte
hassıs zevattan mürekkeptir, Devlet hizmetinde 
uzun müddet çalışmış, Adliye, içişleri, Maliye 
ve Ticaret Bakanlıkları kadrolarında mühim 
mevkileri ihraz etmiş zevattan seçilir. 
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Netice olarak, arkadaşımın iddiaları yerinde I 

değildir. Temiz mertebesine lüzum vardır, ko
misyonun arz ve teklif ettiği metnin kabul edil
mesi hem vatandaş için hem de Hazine bakımın
dan yerindedir, ve lâzımdır. 

HULUSf ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; Usul tasarısının Geçici Komisjyonu Sayın 
Başkanı Ekrem Oran arkadaşım, bp. arzettiğim 
hususların evvelce de söylendiğini tek başıma 
kalarak bunun kabul buyrulmadığını söyledi
ler. Zühul ettiler, iştirak edenleri ismen söy
lemek mecburiyetindeyim. Çünkü yalnız deği
lim, Komisyonda Emin Halim Ergun, Sözcü 
Kâmil Coşkunoğlu ve bu hususta bizzat iştira
kini, not aldım, Hüseyin Ulusoy arkadaşlarım-
dır. Bundan başka sayın arkadaşlarım ozama-
nın sayın bakanının izahatını aynen not ettim, 
Geçici Komisyonun zaptı da meydandadır, bu
nun hikmeti vücudunun bizzat münakaşa edil
diğini bir divan kurulduğunu Sayın Bayındır
lık Bakanı Şevket Adalan'da söylediler. Bir ma
liye mütehassıdır, ben yapayalınız kalmış deği
lim. Çünkü her şeyi açık konuşmak lâzımdır. 
İşte Sayın Bakanın söylediği sözler aynen ben
de mazbuttur; hattâ rakamlar aynen gerekçeye 
geçmişti i'. Uzman arkadaşım «Temyiz Komisyo
nunun kalkması doğrudur, ama Devlet Şû
rası bunu karşılıyamaz zannediyorum, dâvada 
mutabıkım, Vekilimle konuşmak mecburiye
tindeyim» diyor. Geçici Komisyonun zaptı sa
rihtir. I 

Bunun üzerine Komisyon Sayını Bakanı ça- I 
ğırdı. Bakan izahlarında : «Temyiz Komisyo
nu, İtiraz Komisyonu ile Devlet Şûrası arasında 
sıkıştırılmış bir teşekküldür. Her iki komis
yon da itirazları tetkik edeı\ birer kazai merei-
dir. Temyiz kalktığı takdirde sürat temin edi
lir. Doğrudur, ihtilâfların kati hal mercii de 
Danıştaydır.» 

Gayet acık ve hukuki cephelerden konuşmuş
lardır. 

«Esasen bu tasarılar yapılır-keft bu işleri 
tetkik için bir divan kuralım, diye Bakanlar 
.Kurulunda konuşulmuştur» dedi. 

Yalnız malî kaza, yani adlî sahada istik
lâl mahakim, gibi malî kaza kurmak bu ihti
yaçları karşılamak için Anayasada bir tadile 
zaruret olduğunu Adalet Bakanı kendileri be
yan buyurdular. 1 
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Ondan sonra rakamları, 1944 - 1945 senesin

de gelen rakamları Temyiz Komisyonuna gelen. 
Temyiz Komisyonundan ve buradan çıktıktan 
sonra bir çoklarının Danıştaya gittiğini de izah 
buyurdular. 

Yalnız demin arzettiğim gibi bu ihtiyaç ve 
zaruretin^ nazara alındığını ve varit olduğunu, 
jalnız ve ancak mükellef adedinin çoğalması 
ve yeni vergi teşkilâtı ve esasları itibariyle bir
çok müşkülleri, ara yerde çıkacak itirazları, 
birçok evrakı tetkik eden Danıştayın orada te
sis yapılırsa, bunun karşılanamıyaeağını ve 
bununla beraber Gelir Vergisi tatbikatı başla
dıktan sonra hâsıl olacak ve elde edilecek tecrü
be ve neticelere göre, hakikaten bu müessese
nin malî kaza şeklinde tecellisine çalışacağını 
bahis buyurdular. Binaenaleyh ihtiyaç ve za
ruretlerini kendileri de izah ettiler. 

Hattâ bu meyanda Teknik Malî Müşavir ar
kadaşımız da, İngiltere'de malî kaza, adli ka
zaya bağlı bulunduğunu, Almanya'da malî ka
zanın ayrı olduğunu, biz de ise hem idari ve 
hem de adlî kaza bulunduğunu, Fransa'da da 
malî kaza olduğunu bizde eskiden, demin de ar
zettiğim gibi ilk zamanlarda İdare Meclisinin 
muhtelit olarak karara bağlandıktan sonra Da
nıştaya gittiğini arzettiler. Kaza salâhiyetini 
haiz olan arkadaş Millet namına yapması lâ-
zımgelir, şu halde o kaza salâhiyetini haiz olan 
Danıştaydır. Dâva zaten binnetice oraya veri
leceği için, verilmesinin faydalı olacağını, bu 
müessese malî kaza müessesesi dahi olsa haki
katen kaza salâhiyetini haiz ve tam mânasiyle 
hukuki cephedeki idari ve kazai salâhiyetini 
tevsi sadedinde hükme bağlıyacak bir mercie bağ
lamakla, ki o merci Danıştay Dördüncü da-
iresidir, bu dairenin tevsii ile halledilmesinin 
yerinde olacağını hukuki cepheden arzettim. 
Ve bugün de bu husus Maliye Bakanlığınca şa
yanı tetkik görülmüş ve görülmektedir. Yoksa, 
münferit bir fikir olarak, sebepsiz olarak redde
dilen bir noktai nazar olarak ortaya atılmış de
ğil, müstenidatı kendilerine arzedildiği gibi Yük
sek Kamutayda şu noktaları arzedilen bir husu
sun bir tekliften ibaret olduğunu açıklamak 
mecburiyetinde kaldım. Binaenaleyh mal me
muru veya maliyenin memuru olması değil, ora
da birçok kademelerden, yalnız İtiraz Komisyo
nu evrakını tetkikten ileri gitmiyen vazife ve 
salâhiyetini istimal ederek vereceği karar esa-
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sen Danıştaydan geçeceğine göre bunun için 
üçüncü bir kademeye lüzum olmasın, Danıştayda 
6 ncı bir daire daha kurarak kaza salâhiyetini 
daha hukuki bir cepheden halletmenin yerinde 
olacağını arzetmiş oldum. Bugün dahi buna ay
kırı bir hüküm yoktur ve bu Anayasaya da ay
kırı değildir. 

Çünkü malî kaza tesisi için Anayasanın 
içerisinde adlî kaza gibi bir kaza mercii olma
masından ziyade böyle bir şeye lüzum vardır. 
Netekim Anayasada Danıştaym dördüncü daire
si malî işlere bakar diye sarahat vardır. Onun 
için işlerin sürati noktai nazarından ara yerde 
ikinci, üçüncü süzgece lüzum olmadığı nokta
sından ileri sürülmüştür. Tabiî tasvip edip et
memek Yüksek: Kamutayındır. Bendeniz bu işin 
ehemmiyetli olduğunu ve hallinin de zamanı ol
duğunu zannediyorum. Keyfiyeti bu kadarla arz 
etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 
(Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon bir şey söyliyecek 

mi? 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-

OĞLU (Manisa) — Efendim; komisyonda bu 
hususta geçen münakaşa ve müzakereleri kısa
ca arzedeyim; gerekçede de vardır. 

Bidayeten komisyonda mükelleflerin lehine 
olur, ortadan bir derece kalkarsa iyi olur diye 
bir fikir ileri sürüldü. Ve itiraz komisyonları
nın vermiş olduğu kararların temyiz komisyo
nuna gitmesi ve temyiz komisyonundan da geç
tikten sonra Danıştaya baş vurulması işleri 
uzatıyor bu sebeple temyiz komisyonunun kal
dırılması muvafıktır dendi ve bu fikir müna
kaşa edildi. Bendeniz de bidayette bu fikre ka
tılanlardan idim. Fakat bilâhara o zaman Ma
liye Bakanı olan Sayın Şevket Adalan komis
yonu teşrif ettiler. Bu toplantının zabıtlarından 
istifade edilerek gerekçede gayet tafsilâtlı şe
kilde yazıldığı üzere Bakan dedilerki; bu me
sele Anayasa meselesidir. Halli lâzımgelen bir 
meseledir ama bugünkü vazifesiyle ve şekliyle 
Temyiz Komisyonu bir süzgeç vazifesini gör
mektedir. Buradan geçen işlerin hepsi Danışta
ya intikal etmemektedir; mükellefler ve maliye 
buna kanaat getirmekte ve Danıştaya baş vur
mamaktadır. Temyiz Komisyonunu kaldırdığı-
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mız takdirde İtiraz komisyonlarından çıkan bü
tün işler Danıştaya gidecek ve .bu takdirde ise 
Danıştaym teşkilâtını genişletmek icabedecek
tir, ki bu da ayrı bir kanun mevzuudur, dediler. 
Komisyon da bunu kabul etti. Filhakika ben
deniz de bu noktai nazarın doğru olduğunu ve 
komisyonca kabul edildiğini arzettim. Ekrem 
arkadaşımın ileri sürdüğü gibi Denıştayın bu 
işi doğrudan doğruya tetkik etmesi halinde 
mükellefler için bir teminat azalacaktır. Temyiz 
kamisyonu mükellefler lehine bir teminattır, 
bir süzgeçtir. Temyiz komisyonunun reis ve 
üyelerinin doğrudan doğruya Hükümet memu
ru olması meselesine gelince; bendenizce bu 
mevzu başlıbaşma temyiz komisyonu heyeti 
umumiyesi aleyhine serdedilecek bir delil olma
makla beraber bu düşünce mevzuat bakımın
dan da varit değildir. Çünki 3692 sayılı Kânun 
bu komisyon üyelerini Dahiliye, Adliye, Mali
ye ve Ticaret Bakanlıklarının göstereceği altı
şar adaydan Bakanlar Kurulu karariyle seçilir 
dei'. Binaenaleyh, bu hüküm karşısında komis
yon, Maliye Bakanlığına bağlı bir teşekküldür, 
onun emrindedir selinde bir mütalâa da varit 
olamaz. Bu itibarla bu fasbn kanunun bünyesi 
içinde kalmasını komisyon uygun görüyor. Ka
bulünü ve maddelere geçilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim; Hulusi Oral arkada
şımızın önergesi; bir faslın kaldırılmasına dair
dir. Binaenaleyh önergeyi, temyize dair olan 
faslın birinci maddesinin kaldırılması şeklinde 
oyunuza sunacağım. Eğer kabul edilirse altın
daki bütün maddelerin birer birer çıkarılması 
icabedecektir. Yani önergenin mahiyeti, bütün 
temyiz faslının kaldırılması olduğu halde, tem
yiz faslının kaldırılmasını değil 368 nci mad
denin tayyı şeklinde oyunuza sunacağım. Mad
de şu şekildedir: 

«İtiraz Komisyonu kararına karşı Temyiz 
Komisyonu nezdinde temyiz talebinde buluna
bilir» 

Eğer bu önerge kabul edilirse bu madde 
kaldırılacağına göre, ondan aşağısının da oto-
matikman kalkacağı tabiidir. Binaenaleyh me
sele anlaşılmıştır değil mi efendim. 

(Anlaşıldı sesleri) 
FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Efendim; 

arkadaşım bir Anayasa meselesi ortaya koy
du. Hakikaten, Anayasayı açtığımız zaman 
(Malî kaza) diye bir şey olmadığı görülür. Bu 
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vaziyet karşısında Adalet Bakanının fikrinin I 
dinlenmesi muvafık olur. Biz de ona göre oyla
rımızı kullanırız. Çünkü fevkalâde mühim bir 
mesele karşısında bulunuyoruz. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAlL RÜŞTÜ AK, 
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; ben, Anayasa 
mevzuu hakkında bir şey söyliyecek değilim. 
Bu hususu Adalet Bakanı arkadaşım izah eder
ler. 

Malî kaza üzerinde durulmaya değer bir 
konu teşkil eder. Malî kaza mevzuu memleket
ten memlekete göre değişik şekiller arz eder. 
Almanya'da tam mânasiyle ayrı bir malî kaza 
meselesi mevcuttur, ingiltere'de ayrıca malî 
mahkemeler mevcut değildir. Fransa'da muh
telittir. 

Şimdi burada Sayın Selefim Şevket Ada-
lan'm söylediği, bir Anayasa mevzuu olarak 
mevzuubahis ettiği mesele şudur ve bu cihet 
Maliye Bakanlığında bu tasarı hazırlanırken 
uzun boylu mecbuubahis olmuş ve müstakil bir 
malî kaza vücuda getirilmesi işi incelenmiştir, 
hakikaten müstakil bir malî kaza tesisi bir Ana
yasa mevzuudur. Şimdi Vergi Usul Kanunu ya
pıyoruz. İtiraz ve temyiz komisyonları, sözcü 
ve diğer arkadaşımın ifade ettiği şekilde Dev
let Şûrasına intikal eden ihtilâfların miktarını 

l azaltıyor. Diğer hususlar ilerde düşünülecek 
birer mevzuudur. Bugün için teessüs etmiş olan 
ve hakikaten mükelleflerin lehinde olan, Dev
let Şûrasına intikal eden ihtilâfları azaltacak 
mahiyette bulunan temyiz komisyonunun kal
dırılması isabetli olamaz. Kaldı ki temyiz ko
misyonu kaldırıldığı takdirde Devlet Şûrasını 
ayrıca takviye etmek zarureti vardır. Binaena
leyh bence Hulusi Oral arkadaşımın bu.mevzu
da temyiz komisyonunun kaldırılması yolunda
ki teklifini esasen kabul etmeye imkân yoktur. 
Devlet Şûrası tevsi edildikten sonra, bu ihti
yacı karşılıyacak hale geldikten sonra temyiz 
komisyonunun kaldırılmasını düşünebiliriz. 
Fakat bu günden bu mevzuda derhal bir karar 
vermenin imkânı yoktur. I 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Adalet 
Bakanı izahat versin. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. • 
Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Her- | 
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keşi yerinde söylettikten sonra bize de sıra veri
niz. 

BAŞKAN — Efendim Temyiz, İtiraz komis
yonları kurmak Anyasaya muhalif midir, soru
lan nokta bundan ibarettir. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
— Arkadaşlar, vergi tarhı, arkadaşlar takdir bu
yururlar ki, bir idari muameledir. Ve buna karşı 
vâki müracaatları ancak nihai olarak idari kaza 
merciinde tetkik olunur. Bu bakımdan esasen ka
nunlarımızda Temyiz kmoisyonlarının kararı da
hi alâkalının müracaatı üzerine Devlet Şûrası
nın tasdikından geçtiği için Anayasa hükmüne 
aykırı bir nokta yoktur. Nihai kaza mercii olan, 
idari işlerde Devlet Şûrasının son söz sahibi ol
mak hakkı mahfuz tutulduğuna göre, Anayasa
nın esas ruhu ve prensipi mahfuz tutulmuş de
mektir. Bunun dışında mükellef ve alâkalı dai
reye nihai, idari kaza mercii olan Devlet Şûrası
na gitmeden evvel bâzı kademeler tanınmış ol
ması hiçbir vakit Anayasanın esas hükümlerine 
ve ruhuna mugayir telâkki edilemez. 

Bizim bu husustaki noktai nazarımız budur. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Şu, hakle 

Adalet Bakanının sözlerinden şunu anlıyorum, ve 
kanun zaten idari işler için Danıştay diyor. Tem
yiz Komisyonunu kazai karakteri ile tanımıyor, 
Adalet Bakanının sözlerinden ben bunu anladım. 
Demek ki, kazai karakteri itibariyle, idari ola
rak Malîye Bakanlığının tetkik merciidir. 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (De

vamla) — Efendim; itiraz komisyonlarının kara
rına karşı alâkalının müracaatı üzerine; tetkik 
mercii olarak Temyiz Komisyonunun kabul edil
miş olmasiyle ve adı ile bizim Yargıtayı muka
yese etmek yani nihai bir kaza mercii olarak te
lâkki edilmemesi lâzımdır. Belki bu tereddüde 
ikisinin adının da temyiz olmasının tesiri vardır. 
Onun için Yargıtayın salâhiyetiyle mütenazır 
bir vaziyette telâkki edilmesinden ileri geliyor. O-
zaman buyurduğunuz neticeye, hâsıl olunabilir. 
Ama, Temyiz komisyonlarının kararına karşı da, 
bizim Anayasada idari kaza mercii olarak ka
bul edilmiş olan Devlet Şûrasına gidilmesi esa
sı kabul edilmiştir. Bendeniz bunda Anayasa
nın ruhuna ve maksadına idari kaza mercii me-
yanında tâyin ettiği esasları hırpalayıcı bir 
hüküm görmemekteyim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
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HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Bir sual sora

cağım. Bendeniz İtiraz komisyonları Anayasaya 
muhaliftir diye birşey söylemedim. îdari kaza 
Danıştaydır. Adlî kaza Yargıtaydır. itiraz Ko
misyonu mahallî kaza teşkil etmez. (Yok sesle
ri) . İtiraz Komisyonunun kararları, idari kaza 
ve malî kaza namına hüküm veren Danıştaya 
gitmekte iken İtiraz ve Temyiz komisyonlarına 
lüzum yoktur, doğrudan doğruya gitsin, de
dim. Yoksa İtiraz komisyonu Anayasaya mu
haliftir, malî kazadır diye birşey söylemedim. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Hulusi Oral arkadaşımızın buyurduları me
sele doğrudan doğruya Yüksek Meclisin takdi
rine taallûk eden bir iştir. Diyorlar ki : Bir 
ihtilâf hadis olduğu zaman doğrudan doğruya 
Şûrayi Devlete gitsin. Ama, şimdiye kadarki 
mevzuatımız şunu kabul etmiştir; memleketin 
63 vilâyetine dağılmış olan alâkalıların hepsini 
Şûrayı Devlete götüreceğimize, bir heyet kura
lım, onun vereceği karar belki iki tarafı tatmin 
eder de her ihtilâf Şûrayi Devlete kadar gitmez. 

Biz böyle kabul ettik. Zâti âliniz aksini isti
yorsunuz. Ben bunun esas dâva ile ilgisini gör
müyorum. 

FAÎK KURDOÜLU (Manisa) — Ben sarih 
olarak cevap alamadım. Şûrayi Devlet kararla
rı, hepinizin bildiği gibi, Türk Ulusu namına, 
diye başlar. Halbuki İtiraz ve Temyiz komis
yonlarının kararı Türk Ulusu namına değildir. 
(O kaza değil sesleri). O halde İtiraz ve Tem
yiz komisyonunun kazai bir karakteri yoktur. 
Adalet Bakanının sözlerinden de bunu anlıyo
rum. Mükellef lehine tesis edimiş idari bir 
merci olarak anlıyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, onu 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin görüşülmesi yeter. 

Kocaeli 
Sedad Pek 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Görüşmenin yeter
liği kabul edilmiştir. 

Madde hakkındaki önergeyi tekrar okutaca
ğım. 

(Denizli Milletvekili Hulusi Oral'in önergesi 
tekrar okundu). 
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I BAŞKAN — Önerge 368 nci maddenin kal

dırılmasına mütaalliktir. Oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Ohalde maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temyiz edilemiyecek kararlar 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE 

I — itiraz komisyonlarının aşağıda yazılı itiraz
lar hakkındaki kararları kesin olup temyiz olu
namaz -

J. Kazançları götürü olarak tesbit edilen 
mükelleflerin sınıf ve derecelerine yapılan iti
razlar; 

2. Bina Vergisinde 50 liraya kadar olan 
gayrisâfi iratlara, Arazi Vergisinde 500 liraya 
kadar olan kıymetlere yapılan itirazlar, (Veri
len karar neticesinde irat veya kıymetin bu 
hadleri aşmamış olması şartiyle); 

3. Hayvanlar Vergisi hariç olmak üzere, di
ğer vergilerde 100 lirayı aşmıyan tarhlara yapı
lan itirazlar (Verilen karar neticesinde vergi
nin bu hadleri aşmamış olması şartiyle) ; 

Bu maddenin hükmü mükellefiyetin mevzu
una, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hü
kümlerinin tatbikına taallûk eden vergi ihti
lâflarına şâmil değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Temyiz süresi 
ÜÇ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Temyiz 

süresi, itiraz Komisyonu kararının ilgiliye teb
liğinden itibaren (15) gündür. 

Taraflardan biri süresi içinde temyiz eyle
diği takdirde, diğer taraf süreyi geçirmiş olsa 
da Temyiz Komisyonunca karar verilinceye ka
dar temyiz talebinde bulunabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar; bu 
maddede de ufak bir tashih yapıyoruz. 356 nci 
maddede itiraz Komisyonuna müracaat müd
deti tesbit edilmektedir. Bu maddenin son fık
rasında : (... Ancak bir tarafın müddeti içinde 
itirazı halinde, itiraz müddeti geçmiş olsa bi
le diğer taraf itiraz dilekçesinin kendisine teb
liğinden itibaren 15 gün içinde itirazda buluna--
bilir.) denilmektedir. Bu hükmü kabul buyur
dunuz. Buna mütenazır olmak üzere 370 nci 

1. madde nin son fıkrasının tadili lâzımgelir. Bu-
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iada komisyonca karar verilineiye kadar temyiz 
olunabileceği yazılıdır. Halbuki mükellef tem
yiz komisyonunun ne zaman karaıf vereceğini 
bilemez. Bu itibarla maddenin «Kondisyonca ka
rar verilinceye kadar» kısmı tayyedilerek bu
nun yerine (Dilekçesinin kendisine I tebliğ edil
diği tarihten itibaren 15 gün içince) denmek 
suretiyle maddenin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu maddeyi Komisyon yeniden 
yazıp versin. Müsaade buyurursanız' diğer mad
deye geçelim. 

Temyiz talebinin şekli 
ÜÇ YÜZ YETMÎŞ BlRÎNCÎ MADDE — 

Temyiz talebi yazı ile olur. Temyiz dilekçele
rinin aşağıdaki hususları ihtiva etmesi lâzımdır: 

1. Temyiz edenin soyadı, adı veya unvanı ve 
açık adresi; (vergi dairesinin temyiz dilekçele
rinde dairenin bulunduğu yer ve adî) 

2. Mükellefin temyiz etmeleri halinde ver
giyi tarheden dairenin adı ve bulunduğu yer; 

3. Vergi dairelerinin temyiz dilekçelerinde 
mükellefin soyadı, adı ve adresi; 

4. Temyiz olunan îtiraz Komisyonu kara
rının tarih ve numarası ve hangi komisyon ta-
lafmdan verildiği; 

5. Kararın tebliğ edildiği tarih; 
6. Temyiz sebepleri; 
7. Temyiz yapıldığı tarih ve im^a; 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var 
mı? 

SALAMON ADATO (istanbul) — Madde
nin yazılış tarzına göre bu maddeye âmirî bir 
mahiyet verilmektedir. Ya temyiz dilekçesi aşa
ğıdaki hususatı ihtiva etmelidir, yahut da der
ci lâzımdır. Böyle âmirî mahiyeti haiz olan bir 
kaideye muhalefet vâki olduğu zaman buna 
biı» de müeyyide lâzımdır. Binaenaleyh müeyyi
de olmadığına göre, (lâzım) kelimesi kaldırıla
rak (yazılır) denmesi daha muvafık olur. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜMÜ KÂMÎL 
CÜŞKUNOĞLU (Manisa) — Muvafakat ediyo
ruz. «Lâeımdır» kelimesinin kaldırılarak «aşa
ğıdaki. hususları ihtiva eder» şeklin|de olmasına 
muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyonun da kabul 
ettiği bu tashih şekliyle kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Temyiz dilekçelerinin verilmesi 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — 
Temyiz dilekçeleri Temyiz Komisyonuna veya 
temyiz edilen kararı veren itiraz Komisyonuna 
verilir. Diğer tarafı teşkil eden şahıslar sayısın
ca dilekçenin örnekleri de bağlıdır. Bu örnek
ler derhal diğer tarafa tebliğ olunur. Diğer 
taraf 15 gün içinde yazılı cevabını aynı komis
yonlara iki nüsha olarak verir ve bir nüshası di
ğer tarafa tebliğ olunur. Bu yazılı cevapların 
da temyiz dilekçelerinin ihtiva ettiği hususları 
ve temyiz sebeplerine karşı cevapları ihtiva et
mesi lâzımdır. 

Temyiz dilekçeleri ve cevapları taahhütlü 
ularak postaya verilebileceği gibi mükellefin bu
lunduğu yerde Muvazzaf itiraz Komisyonu var
sa o komisyon başkanlığına, yoksa itiraz Ko
misyonu başkanı sıfatiyle mahallin en büyük 
mülkiye âmirine verilir. Bu komisyonlar veya 
komisyon başkanı sıfatiyle mülkiye âmiri aldık
ları dilekçe ve örneklerini kayda geçirildikten 
sonra kararı veren itiraz Komisyonuna gönde
rir. 

Temyiz dilekçesinin ve cevabın postaya veya 
itiraz komisyonlarına veya mülkiye âmirine ve
rildiği tarih temyiz talebinin yapıldığı tarih 
sayılır. 

Kararı veren komisyonca tebliğ yapılıp ya
zılı cevap alındıktan veya yazılı cevap için be
lirli süre geçtikten sonra temyiz dilekçesi itiraz 
dosyasiyle birlikte Temyiz Komisyonuna gönde
rilir. 

BAŞKAN — Söz -istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ikinci Bölüm 
Temyiz Tetkikleri 

Tetkik Şekli 
ÜÇ YÜZ YETMÎŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Temyiz tetkikleri evrak üzerinde yapılır. 
Temyiz Komisyonuna gelen evrak daire baş

kanı tarafından üyelerden birine havale olunur. 
Havale olunan üye dosyayı ya bizzat veya ra
portörlerden birinin yardımiyle tetkik ederek 
olayı, iki tarafın iddia ve müdafaalarını, ibraz 
olunan delilleri ve temyiz olunan kararın neden 
ibaret olduğunu, bu kararın dayandığı gerek
çeleri hulâsa ettikten sonra delilli mütalâasını 
imzası altında tanzim edeceği bir rapora derç 
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wier ve bu rapora daire başkanına verir. 

Temyiz Komisyonu dairesi bu rapor üzerine 
tetkiklerini yapar ve taraflarca dinlenilme iste-
niîmişse şifahi izahat alır ve kararını verir. 

Süresinden sonra yapılan temyiz talepleri 
esasa girişilmeksizin reddolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dinleme 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE 

—- Temyiz dilekçesinde veya buna verilen ce
vapta dinlenme istenilmişse, Temyiz Komisyonu 
dinleme günü tâyin ve taraflara tebliğ eder. 

Dinlemede iddialar ve deliller hakkında iza
hat ve mukabil iddialara cevap verilir. 

Tâyin edilen günde özürsüz olarak hazır bu-
lunmıyan tarafın dinlenilme hakkı düşer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
toyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bozma sebepleri 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE ~-

Temyiz Komisyonu aşağıda gösterilen sebepler
den dolayı İtiraz Komisyonunun kararını bozar: 

1. Görev ve yetki dışında işe bakılmış ol
ması; 

2. Kanun ve nizamnameler hükümlerine ay
kırı karar verilmiş olması; 

3. İki taraftan birinin iddiasını isbat için 
ileri sürdüğü delillerden her hangi birinin ka
nuni bir sebep gösterilmeksizin kabul edilmemiş 
olması veya hiç tetkik olunmamış bulunması; 

4. Usule mütaallik hüküm ve kaidelere ria
yet edilmemiş ve bu riayetsizliğin karara mües
sir olmuş bulunması; 

5. Kanunen yasak kimselerin karara iştirak 
etmiş olması. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İddia ve müdafaaların kabul veya reddi 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — 

Temyiz Komisyonu, kararlarında tarafların id
dia ve müdafaalarının kabul veya reddi sebep
lerini göstermeye mecburdur. 

İtirazda ileri sürülmiyen iddia ve müdafaalar 
temyiz sırasında nazara alınmaz. Şu kadar ki, 
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Temyiz Komisyonu iki tarafın İddia ve müda-
faalariyle mukayyet olmayıp zamanaşımı ile 
maddi hataları ve kanunun açık hükümlerine 
aykırı gördüğü diğer hususları re'sen tetkik 
edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 

Komisyondan şu suali soracağım : 
itiraz Komisyonu kısmında 363 ncü maddede 

aynı mealde bir hüküm vardır. 
«Zamanaşımı ve vergi hatalarının düzeltil

mesi hali bu hükümden müstesnadır» diyor. Bu
rada ise açıkça kanuna muhalif olan hususu 
Temyiz Komisyonu re'sen nazara alır deniyor. 
Benim anlayışıma göre kanunen düzeltilmesi lâ
zım dendiğine göre aynı mânadadır. Yani İti
raz Komisyonu tarhiyatm kanuni mevzuata mu
halif olduğunu görürse re'sen zamanaşımı için 
olduğu gibi nazara alır. Nitekim burada Temyiz 
Komisyonu için sarahaten bu hüküm konmuş
tur. Metinlerin ayrı ayrı yazılmış olması dola-
yısiyle ilerde ihtilâflar tevlit edebilir. Bunun 
için, Komisyonun evet veya hayır diye cevap 
vermesi yerinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Adato. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Efen

dim; bu madde, eğer Temyiz Komisyonu son 
merci olsaydı yerinde bir madde olurdu. Temyiz 
Komisyonu karar verdikten sonra, taraflardan 
her biri Danıştaya gitmekte muhtardır. Da-
nıştaya gidildiği zaman hâdise tekrar baştan 
arzedilerek, taraflar, bütün müdafaalarını der-
meyan edebileceklerdir. 

Danıştaya gidildiği zaman hâdise baştan tek
rar arzedilerek taraflar bütün müdafaalarını 
dermeyan edeceklerdir. 

Hal böyle iken itiraz Komisyonunda derme
yan edilmiyen bir itirazın Temyiz Komisyonun
da serdedilmesinin sebebini anlıyamıyorum. Eğer 
Temyiz Komisyonu katî bir karar verseydi o 
madde hakikaten yerinde olurdu. Ilalü keyfiyet 
böyle olmadığna ve Danıştayda mükellef hâdi
seyi tekrar arzederek bütün müdafaa sebeplerini 
kullanabildiğine göre itiraz Komisyonunda der
meyan edilmiyen bir itirazın Temyiz Komisyo
nuna arzedilemiyeceği yolundaki bu hükmün 
bir hikmeti vücudu kalmamış oluyor. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ Ko. BAŞKANI MÜNtR BlRSEL 

(izmir) — Efendim, mükellef kendi hakkında 
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tarhedilen vergiyi ya kabul eder veyahut ona 
itiraz eder, karaT haklı ise itiraz dat i etmez ve 
etmiyeceğini kabul ettik. Şimdi İtiraz Komisyo
nuna geldiğini farzedelim. Komisyon İ onun der-
meyan ettiği mütalâaları, iddiaları pazara ala
caktır. 363 ncü maddede mevzu olan I hüküm bu
dur. 

Temyiz Komisyonunu da, İtiraz I Komisyonu 
da, dermeyan edilmiyen bir mütalaaya karşı 
mütalaa serdetmek hakkına malik : kılarsak, o 
vakit İtiraz Komisyonunun dermeyan edilmiyen 
mütalâaları nazara almıyacağı yolundaki hük
mün kıymeti kalmaz. İtiraz Komisyonu bir id
diayı nazara almak için bunun kendisine der
meyan edilmesi lâzımdır. Yani litiraz Komisyo
nunda nazara alınmalıdır ki nazara alınsın. 
Bu itibarla iki madde arsında ahenk vardır. Bu
nun haricinde kanunun açık hükmü, litiraz Ko
misyonunun kararına mütedairdir, öteki İtiraz 
Komisyonunda dermeyan edilmiyen iddiaya mü
tedairdir. Bu itibarla İtiraz Komisyonu ile Tem
yiz Komisyonunun birbirinin ayni olarak müta
lâa etmemek lâzımdır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Reis Beye
fendi, affedersiniz. Adato ile suallerimiz karşı-' 
lastiği için karışık bir cevap verildi, Adato 'nun 
sualine cevap ona ait, benimki cevapsız kaldı. 

Ben diyorum ki, bir mükellef İtiraz Komis
yonuna müracaat etmiş, İtiraz Koalisyonu ka
nunun açık hükümlerine muhalif biı[ teklif yani 
vergilendirme olduğunu görmüş ve fikat o adam 
kanunun açık hükümlerine neden muhalif ol
duğunu itiraz arzuhalinde söylememişse, İtiraz 
Komisyonu bunu resen nazarı itibara almıya-
caktır deniyor. Halbuki Temyiz Komisyonunda 
nazara alacaktır sarahat var ve bu iki maddenin 
mânasını aynı sanıyordum. Hâlâ da öyle sanmak
tayım. O halde anlayışta ihtilâf vardıjr. Onun için 
tekrar tavzih etmelerini rica ediyorum. 

Bir mükellef itiraz komisyonun^ müracaat 
ediyor, haksız sandığı teklifin neden | kanuna mu
halif'olduğunu izah ve mesnedi gösteremiyor, 
fakat İtiraz Komisyonu görüyor ki I bu tarhiyat 
kanuna açıkça muhaliftir. Kanunaj muhaliftir 
diye re 'sen nazara alacak mı almıyajcak mıdır ? 

363 ncü madde geçtiği için şimdi tadil teklifi 
yapamam ve fakat Komisyon bu ik| madde mâ
naları aynıdır derse her bakımdan uygun bir 
tavzih olur. 

.1949 0 : 2 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Bu hükümde İtiraz Komis
yonuna mesnet göstermek veya göstermemek 
mevzuu yoktur. İtiraz Komisyonuna iddianın 
dermeyan edilmesi lâzımdır. Bir adam gelip de
meli ki tarh verginin hakkımda tarhı doğru de
ğildir. Eğer bu verginin bir kısmının hakkımda 
tarhı doğru değildir, derse bu kısımdan ötesi için 
Temyiz Komisyonunda yepyeni bir itiraz yapa
bilsin mi ? 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Reis Bey 
efendi söz istiyorum, sualimi anlatamadım ve 
mesele de mühimdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Şimdi Temyiz Komisyonun
daki kanuna açık olan aykırılık, İtiraz Komisyo 
nıınun kararma mütedairdir. Temyiz Komisyonu 
itiraz dermeyan edilmiş olmıyan bir itirazı na 
zara alamaz. Hüküm budur. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 
Temyiz Komisyonumuz bir nevi istinaf mahke
mesidir. İtiraz Komisyonuna dermeyan edilmi
yen bir itirazın, Temyiz Komisyonuna dermeyan 
edilememesi yolunda bir kaide kabul etmek caiz 
değildir. Kaldı ki; Temyiz Komisyonu tetkikatını 
evrak üzerinde yapmaktadır. Bir'mükellefin der
meyan edeceği itiraz, hukuki mahiyetindedir. De 
lillerin tetkikma taallûk etmiyecektir. 

Zannediyorum ki prensipler arasında da bir 
muvazene yoktur. Bir taraftan mükellefe fazla 
bir tolerans gösteriliyor, diğer taraftan da o mü 
kellefin hakkı müdafaası takyit ediliyor. Fazla 
bir tolerans gösterilmektedir. Çünkü taraflardan 
birisi temyiz ediyor, diğeri temyiz etmiyor. Onur. 
hakkı temyizi olmadığı halde mücerret diğer 
taraf m temyiz etmesinden bilistifade kendisi de 
temyiz edebiliyor. Vâzıı kanun temyiz hakkını 
tevsi ediyor ve diğer taraftan İtiraz Komisyonu
na dermeyan edilmiyen hakları temyizde arze-
dilmesine mâni olmaktadır. Bu hakikatta izah 
edilebilecek bir keyfiyet değildir. 

BAŞKAN — Faik Kurdoğlu. 
Faik Bey önergeniz var mı? 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar, 

tekrar vaktinizi aldığım için atfınızı dilerim. 
Mümkün olduğu kadar kısa arzedeceğim. Mühim 
bir nokta üzerindeyiz. 363 ncü madde diyor ki; 
bir adam itiraz arzuhaliyle İhtisas Komisyonuna 
müracaat ederse komisyon; dermeyan edilen iti
raz noktaları üzerinde durur. Zamanaşımı varsa 
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onu ve vergilerin düzeltilmesi hali varsa bunları 
da re'sen nazara alır. 

Tâbir : «Vergi hatalarının düzeltilmesi» şek
lindedir. Temyiz Komisyonu için 376 ncı mad
dede, kullandığı tâbir ise : «Kanunun açıkça hü
kümlerine aykırı gördüğü hususlar» şeklindedir. 
Vergi hatalarının düzeltilmesi ve kanunun hü
kümlerine açıkça aykırı gördüğü hususlar diye 
iki ayrı ifade var. Esasen Anayasaya göre de 
sarahaten mükellef tutulmıyan bir adam kanu
nen mükellef tutulamıyacağı gibi mükellef tutul
duğu nispet dışı külfetle de karşılaştırılamaz. 
Binnetice âmme intizamı bakımından zamanaşı
mı nasıl re'sen nazara almıyorsa İtiraz Komisyo
nu Kanununa açıkça muhalif hususları da re'sen 
nazara almalıdır. Ben ise bu iki maddenin mâna
sını aynı olarak anlamıştım, nasılsa 424 madde 
içinde birisi bir türlü, birisi bir türlü çıkmış, 
sanıyordum ve bu mülâhaza ile sual sordum. 
imdi tasavvur buyurunuz 424 maddelik kanuna, 
filân ve filân kanunların, bu kanuna aykırı olan 
hükümleri mülgadır, mütebakisi bakidir diye bir 
ilga maddesi de var. Vatandaş bu kanuna hangi 
kanunun hangi hükümleri muhaliftir diye araş
tıracak durumda olmıyabilir. Binaenaleyh komis
yon lûtfesinler, zamanaşımı gibi açıkça kanuna 
muhalif olan hallerde 363 c dâhil desinler. 363 
geçtiği için önerge veremiyorum. 

BAŞKAN -••• Müsaade buyurun, bir noktayı 
anlamak istiyorum. Zati âlinizin mütalâası 
376 ncı maddenin değiştirilmesine mi müteda
irdir? Zâti âlinizin ifadelerinden anladığım şu: 
376 ncı maddenin ikinci satırındaki «kanunun 
açık hükümlerine aykırı» tâbirini beğeniyor
sunuz. Fakat öteği maddenin de buna göre dü
zeltilmesini istiyorsunuz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bendeniz 
ötekini de aynı mânada gördüğümden burada 
bu cihetin teyidini istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımın ifadesinden anla
dığım bu fikri beğeniyorlar, ötekinde de düzel
tilmesini istiyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI. MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Sayın Başkan Faik Kur-
doğlu arkadaşımızın itirazına hedef olan nok
tayı açıkça tâyin buyurdular. Artık bunun üze
rinde durmıyacağım. 

Yalnız Salamon Ad at o arkadaşımızın nok-
tai nazarı kabul edilirse ne olacaktır? Teklifine 
göre, muteriz itirazında dermeyan etmediği 
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iddiayı temyizde dermeyim etse nazara alına
cak. Bu ne demektir? Bir kimse itiraz mevzuu 
yapmadığı bir hususu, itiraz müddeti geçtikten 
sonra ve bir husus itiraz merci ve derece
sinde tetkik edilmeden üst derecede dermeyan 
ve tetkik edilecektir. O halde itiraz müddetini 
ve itiraz merci ve derecesinde tetkika ait hü
kümlerin ne kıymeti ve mânası kalır? 

BAŞKAN — Önergeyi okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
376 ncı maddenin tadili ile İtiraz Komisyo

nuna arzedilmiyan müdafaa sebeplerinin Tem
yiz Komisyonuna ar/edilmesine müsaade eden 
hükümlerin vaz'edilmesini teklif ederini. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum; 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... önerge 
nazarı itibara alınmamıştır. 

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

Şimdi 370 nci madde komisyondan gelmiş
tir, okuyoruz: 

Temyiz müddeti 
ÜÇ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Temyiz 

süresi, İtiraz Komisyonu kararının ilgiliye teb
liğinden itibaren (15) gündür. 

Taraflardan biri süresi içinde temyiz eyledi
ği takdirde, diğer taraf süreyi geçirmiş olsa da 
Temyiz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren (15) gün içinde temyiz tale
binde bulunabilir. 

VEHBİ SARİ DAL (Niğde) — Efendim, 
vergi ihtilâflarında bir taraf temyiz ediyor. 
Temyiz için de 15 gün müddet kabul elilmiştir. 
!•" gün müddeti geçiren tarafın artık temyiz et
mek hakkı kalmıyor. 

370 nci maddenin 2 nci fıkrasına şöyle bir 
hüküm ilâvesi, komisyonca arzu edilmektedir; 
bir tarafın temyiz ettiği, 15 gün içinde, öbür 
tarafa tebliğ edilecektir, öbür taraf da yeniden 
temyiz talebinde bulunabilecektir. 

Fakat böyle bir hükmün ilâvesine ihtiyaç 
yoktur. Çünki şimdi okunup kabul buyurulan 
372 nci maddede deniyor ki, temyiz eden tara
fın temyiz dilekçesi öbür tarafa tebliğ olunur 
ve öbür taraf hazırladığı cevap lâyihasını 15 
gün içinde verir. Hattâ posta ile de gönderebi-. 
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lir. Bu hüküm varken, 2 nci fıkraya ne lüzum 
var? Bü' defa müddetini geçiren tarafa öbür 
tarafın temyiz ettiği tebliğ olununca ben de 
temyiz ediyorum demesi ile 372 nci madde ara
sında ne fark vardır1? Hukukçu arkadaşlar da
ha iyi bilirler. 

SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) |— Fenalığı 
nedir ? 

VEHBİ SARI DAL (Devamla) — Fenalığı 
nedir demeyin rica ederim. 372 nci maddede 
bir taraf temyiz edince temyiz dilekçesi öbür 
tarafa bildirilir deniliyor, öbür tarafın bir iti
razı varsa, cevaplarını yazar veya posta ile gön
derir. Ve bu suretle temyize karşı müdafaasını 
dermeyan etmiş olur. Temyiz komisyonu mese
leyi. tetkik eder, ve kararını verir. 

Bu kâfi iken şimdi bu maddede; temyiz ev
rakı. tebliğ edilince, müddeti geçmiş olsa bile 15 
gün zarfında öbür taraf da temyiz edebilir di
yoruz. Efendim neyi temyiz eder? Esasen iş tem
yiz komisyonundadır. Ve incelenerek kesin ka
rar verilecektir. Temyiz alettemyiz, yine tem
yiz alettemyiz; işler bu şekilde uzar gider, öbür 
tarafın temyizine cevap kâfidir. Onun için bu 
fıkranın tayyini rica ediyorum. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, Sayın Vehbi Sa
ndal tabiî hâdiseyi etrafiyle tetkik buyurama-
mıştır, müsaadenizle arzedeyim. 

Bir itiraz komisyonunun kararı kısmen bir 
tarafın aleyhine, kısmen de diğer tarafın aley
hine çıkabilir. Mükellef artık uğraşmıyayım 
diye kendi aleyhindeki kısmı temyiz etmemiş 
olabilir. Fakat Hazine kendi aleyhindeki kıs
mı temyiz etmiştir. Şimdi mademki Hazine 
temyiz etmiştir,, mükellef diyebilir ki ben de 
kendi aleyhimdeki kısmı temyiz edeceğim. İşte 
ona bu madde ile bu hakkı veriyoruz. 

372 nci maddede ancak bir tarafın temyiz 
lâyihasında dermeyan ettiği, esbabı] temyiziye-
ye diğer tarafın vereceği cevap için konulmuş 
hükmü muhtevidir. O hüküm mukab;eleten tem
yiz mânasını ifade etmez, demek değildir. Bu 
mükelleflerin aleyhine bir netice verir. Bunun 
için bunu kabulle adaleti daha geniş ve mükel
leflerin lehinde tesis etmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Vehbi Sajrıdal arka
daşımız geri alıyor. < 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
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ler.. Kabul etmiyenler.. (370) nci madde ka
bul edilmiştir. 

İcranın geciktirilmesi 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ YEûlNCÎ MADDE — 

Temyiz talebi İtiraz Komisyonunca verilen ka
rarların icrasını durdurmaz. Şu kadar ki, tem
yiz dilekçesinde veya temyiz - dilekçesi verildik
ten sonra yazı ile istenilmek şartiyle Temyiz 
Komisyonu teminat karşılığında icranın gecik
tirilmesine karar verebilir. 

Teminat olarak şunlar alınır : 
1. Fara; 
2. Banka teminat mektubu; 
3. Hazine tahvil veya bonoları; 
4. Hükümetçe tâyin edilecek millî esham 

ve tahvilât; 
(Bu esham ve tahvilât, icranın geciktirilme

si talebine en yakın borsa cetvelleri üzerinden 
% 15 noksaniyle kabul olunur); 

5. İlgilinin vergi borcuna tekabül edecek 
kıymetteki menkul veya gayrimenkul malları 
üzerine Tahsilat Komisyonu kararı ile Hazine 
namına haciz konulmak: 

İcranın tehiri talebini ihtiva eden dilekçeler 
vergi dairesinin müdafaası alındıktan veya 
müdafaa süresi geçtikten sonra itiraz dosya-
siyle birlikte, nihayet üç gün içinde İtiraz Ko
misyonunca Temyiz Komisyonu başkanlığına 
gönderilir. 

Temyiz Komisyonu dosyanın gelmesi üzeri
ne nihayet bir hafta içinde evvelâ icranın ge
ciktirilmesi talebi hakkında bir karar verir ve 
bu karar derhal ve icabında telgrafla ilgili vergi 
dairesine ve mükellefe bildirilir. Bu işlemlerin 
yapılmasına kadar verginin tahsili durdurulur. 
Kararın bildirilmesi üzerine beş gün içinde te
minat gösterilmediği takdirde teminat gösteri-
linceye kadar tahsil işlemlerine devam olunur. 

Bozma kararları icrayı durdurur, 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur.. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Kararlar 

Bozma ve tasdik kararları, nihaî karar 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — 

Temyiz Komisyonu yaptığı tetkikler neticesinde 
İtiraz Komisyonu kararının kanuna ve usule uy-
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gun olduğunu görürse kararı tasdik eder, aksi 
halde bozar. 

itiraz Komisyonu, Temyiz Komisyonunun 
bozma kararma karşı ısrar edebilir. Israr karar
ları Temyiz Komisyonu Genel Kurulunda tetkik 
olunarak karara bağlanır. Temyiz Komisyonu 
dairesi ve îtiraz Komisyonu, Genel Kurul kara
rma uymaya mecburdur. 

Temyiz Komisyonu kanuna ve usule uygun 
görmediği hallerde re'sen nihai karar da verebi
lir. 

Temyiz Komisyonunun nihai kararları ile Ge
nel Kurul kararları kesindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKÜNOĞLU (Manisa) — Son satırda (Tem
yiz Komisyonunun nihai kararları) var nihaiden 
evvel (tasdik ve) denmesi lâzımdır. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Anlaşılmadı. 
BAŞKAN — (Temyiz Komisyonunun nihai 

kararları ile Genel Kurul kararları kesindir.) 
Yerine «Temyiz Komisyonunun tasdik ve nihai 
kararı kesindir» demek lâzımdır. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Nihai kara
rın içinde tasdik kararları da bulunabilir; yani 
tasdik kararı ayrı bir şeymiş gibi, bu, Türkçe 
ifade bakımından bir zaaftır. 

BAŞKAN — Nihai kararda tasdik de dâhil
dir, bozma da dâhildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, nihai ka
rarlar arasında tasdik kararları dâhil değildir. 
Temyiz Komisyonu üç türlü karar verecektir. Ya 
tasdik eder, ya nakzeder veyahut da kendisi tet-
kikat yapar, tetkikat üzerine kanuna ve usule uy
gun görmediği hallerde re'sen nihai karar da ve
rebilir. Bu bir nevi bozma ve ondan sonra ka
rar verme oluyor. İtiraz Komisyonu kararın mu
cip sebeplerini değiştirerek nihai karar vermek
tir. 

Şimdi maddenin ikinci fıkrasını okuyorum : 
«İtiraz Komisyonu, Temyiz Komisyonunun 

bozma kararma karşı ısrar edebilir. Israr karar
lan Temyiz Komisyonu Genel Kurulunda tetkik 
olunarak; karara bağlanır, Temyiz Komisyonu 
dairesi ve İtiraz Komisyonu, Genel Kurul kara
rına uymaya mecburdur. 

Temyiz Komisyonu kanuna ve usule uygun 
görmediği hallerde re'sen nihai karar da vere-
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bilir». Dendikten sonra son fıkra bu kararların 
kesin olanını gösteriyor. Benim teklif ettiğim 
tashih ve ilâve bu son fıkraya aittir, demek isti-
yorum ki, bu son fıkraya Temyiz Komisyonunun 
tasdik kararlarını, hükmünü ilâve edelim. Zira 
nihai kararı yukarda arzettim, tasdik kararı 
değildir. Temyiz Komisyonunun re'sen verdiği 
karardır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Oradkai «ni
hai» zaittir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Çok mü
him bir maddedir. Komisyon geri alsın da çok 
açık bir madde getirsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Geri almaya lüzum yoktur. 
Müsaade ederseniz bir daha arzedeyim. 

Madde vazıhtır. Bu maddede şu fıkra var
dır. «Temyiz Komisyonu kanuna ve usule uygun 
görmediği hallerde re'sen nihai karar da ve
rebilir.» Şimdi nihai kararı kesindir, deyin
ce bu yalnız buna matuf olabilir. Halbuki, bun
dan başka bir de tasdik kararları vardır. On
lar da kesindir. Bu itibarla maddede nihai 
kararları bu şekilde ifade ettiğimize göre kesin 
kararların yalnız bunlara münhasır olduğu 
yolunda yanlış bir mâna çıkarılmaması için bu
raya tasdik kararlarını da tasrih ederek ilâve 
ediyoruz. 

Bunun ilâvesinde mahzur değil, bilâkis fay
da vardır. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Tasdik kararlariyle nihai kararları dersek 
mesele anlaşılır. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Evet tasdik 
kararlariyle nihai kararları, diyebiliriz. 

BAŞKAN — Nasıldı şöyle mi? Tasdik karar
lariyle nihai kararları mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Evet. 

Şimdilik bu maddeyi gediyoruz, yazınız son
ra reye koyayım. 

Temyiz kararları ve bunların tebliği 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE 

— Temyiz Komisyonu kararlarının komisyonu 
teşkil edenler tarafından imzalı aslı karar def
terine yazılır veya kararları muhafazaya mah
sus dosyada saklanır. Kararın imzalı bir nüs
hası ile taraf sayısınca tasdikli örnekleri tem
yiz talebini ihtiva eden itiraz dosyasına konur. 
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Kararın tasdikli örnekleri usulen İtiraz Komis
yonunca taraflara tebliğ edilir. 

Temyiz kararı verildikten sonra tarh dosya
sı ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Temyiz Komisyonunun nihai kararlarının 
tazammun ettiği vergi veya vergi cezası, ilgili 
vergi dairesince hesaplanarak bir ihbarname 
ile ve en çok bir hafta içinde mükellefe tebliğ 
edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Bozma kararlarında usul 
ÜÇ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Temyiz 

Komisyonunun bozma kararlarına karşı mü
kelleflerle ceza sorumluları ve ilgili vergi da
ireleri bu kararların 379 ncu madde gereğince 
kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 
15 gün içinde, 357 nci maddede yazılı usule göre 
yazılı müdafaada bulunabilirler. 

İtiraz komisyonları süresi içinde müdafaa
ları aldıktan veya bu süre müdafaasız geçtik
ten sonra gereken incelemeyi yaparak bozma 
kararma uyulmasına veya evelki kararda ısrar-
edilmesine karar verir. 

Israr kararları ile bozma kararlarına uyul
ması üzerine yapılacak incelemeler ve verilecek 
kararlar ve bu kararların tebliği ve kesinleş
mesi geçen maddeler hükümlerine tâbidir. 

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

Kararların tashihi 
ÜÇ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — 

Taraflar, Temyiz Komisyonunun kesin kararla
rının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün 
içinde, bu kararların tashihini istiyebilirler. 

Kararların tashihi hakkında Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

FAİK KUBDOĞLU (Manisa) — Bu tashihi 
karar hükmü yeni bir halka ilâve ediyor. De
minden beri kazai mahiyet olmadığı üzerinde 
ittifak edildi. Bir de tashihi karar deniliyor. 
Bu, acaba ne gibi mülâhazalara müstenittir? Bir 
iki kelime ile izah ederler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, Danıştaya git-
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meden evvel Temyiz Komisyonunca verilen ka-

j rarlafda bir yanlışlık olursa tashihi karar yo
lunu açık bırakmakta bir fayda mülâhaza etmez 
mi arkadaşımız? Biz, işlerin hepsinin Danıştaya 

i gitmemesi için bunu faydalı bir usul diye 
mütalâa, ettik. Bunda bir mahzur yok, bilâkis 

i bütün işlerin Danıştaya gitmemesi için vâki 
| hataları tashih etme imkânını vermek istedik. 

• YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
j — Bir mükellef isterse tashihi karar talebinde 

bulunmadan Danıştaya gidebilir mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 

BİRSEL (Devamla) — Gayet tabiî efendim. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Takririm 

I yok, faka-t şahsi kanaatim; bunun lüzumsuz bir 
j halka olduğu merkezindedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kararların tashihi 
ÜÇ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — 

İtiraz veya Temyiz Komisyonunca verilen karar 
müphem veya vuzuhsuz olur veya birbirini bo
zan fıkraları ihtiva ederse taraflardan her biri 
iphamm veya tenakuzun kaldırılmasını kararı 
veren komisyondan istiyebileceği gibi İtiraz ve
ya Temyiz komisyonları kararlarına göre vergi 
idaresince hesaplanan vergi miktarlarında yan
lışlık olduğu mükellef tarafından iddia olunur
sa bu vergi miktarının mükellefe bildirilmesin
den itibaren 15 gün içinde mükellef, kararın 
verildiği komisyonda yanlışlığın düzeltilmesini 
istiyebilir. 

Bu takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 456 - 459 ncu maddelerinin hükümle
ri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, Maddeyi 
J oyunuza sunuyorum. Kayul edenler ... Etmi-
| yen,ler Kabul edilmiştir. 

Danıştaya baş vurma 
ÜÇ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE -

Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vergiler
de mükellefiyet, muafiyet, istisna, mükellefiyet 
şekli, vergi cezalarının uygulanması bakımla
rından doğan ihtilâflar hakkında» İtiraz ve Tem
yiz komisyonlarına müracaat olunmadan Danış
taya gidilemez. 

Yergi dairesi Maliye Bakanlığının muvafa-
I katini almadan Temyiz Komisyonunun kesin ka-
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rarları aleyhine Danıştayda temyiz talebinde bu
lunamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum, Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Bu faslın 
sonuna bir madde eklenmesi hakkında teklifim 
vardır, müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 378 nci mad-
nin komisyondan gelen yeni şeklini okutuyo
rum. 

Üçüncü bölüm 
Kararlar 

Bozma ve tasdik kararları, nihai karar 
ÜÇ YÜZ YETMÎŞ SEKÎZÎNCl MADDE — 

Temyiz Komisyonu yaptığı tetkikler neticesinde 
İtiraz Komisyonu kararının kanuna ve usule 
uygun olduğunu görürse kararı tasdik eder, aksi 
halde bozar. 

itiraz Komisyonu, Temyiz Komisyonunun 
bazma kararma karşı ısrar edebilir. Israr karar
ları Temyiz Komisyonu Genel Kurulunda tetkik 
olunarak karara bağlanır. Temyiz Komisyonu 
dairesi ve itiraz Komisyonu, Genel Kurul kara
rına uymaya mecburdur. 

Temyiz Komisyonu kanuna ve usule uygun 
görmediği halletrde re'sen nihai karar da< verebi
l ip 

Temyiz Komisyonunun tasdik kararları ile 
re'sen verdiği nihai kararlar, Genel Kurul karar
lan kesindi*. 

BAŞKAN — 378 nci maddeyi bu şekilde de
ğiştirilen son fıkrasiyle birlikte oyunuza sunu
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
bu faslın sonuna bir madde ilâve edilmesini tek
lif ediyorum. Komisyon arkadaşlarıma da arzet-
tim. Bu maddenin muhtevası şudur; bu kadar 
mühim ve yeni bir kanunun tatbikatı sırasında 
Temyiz Komisyonu, ittihaz ettiği kararları, Da
nıştay kararları için müttehaz usule tevfikan, 
neşretsin. Bunun için bir önerge takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzolunan sebeplere binaen 383 neü madde

den sonra aşağıdaki maddenin eklenmesi: 
«Madde — Temyiz Komisyonu kararları Da-
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nıştay kararları gibi muntazaman neşrolunur.» 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

GEÇİCİ Ko. AŞKANI MÜNlR BÎRSEL 
(İzmir) — Hakikaten Temyiz Komisyonu karar
larının tatbikat bakımından mükelleflere ve mal 
memurlarına bir rehber olması ve bu kanunun 
tatbikatının memlekette ahenkli ve yeknesak bir 
surette yürümesi için bunun yapılmasında şah
san ben ve komisyon arkadaşlarım fayda mülâ
haza ederiz. Yalnız şunu arzedeyim ki, Danış
tay ve. Yargıtay kararlarının neşrinde kanuni 
bir hüküm bulamadık. Biz de bunu candan te
menni ederiz, kanun mevzuu mudur, değil midir, 
takdirinize bırakırız. 

BAŞKAN — Israr buyuruyor musunuz? 
FAlK KURDOĞLU (Manisa) — Komisyo

nun temennisine Hükümet de iltihak ediyor mu? 
MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL — iltihak ediyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de iltihak ediyor. 
FAlK KURDOĞLU (Manisa) — Bendeniz 

de önergemi geri alıyorum. 

Dördüncü Bölüm 
İtiraz tetkiklerinin iadesi 

İade sebepleri 
ÜÇ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Kesin olarak verilen veya kesinleşmiş olan ka
rarlar hakkında aşağıdaki sebeplerle tetkikle
rin iadesi istenebilir: 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada mücbir 
sebepten veya lehine karar verilen tarafın fii
linden dolayı elde edilemiyen ve karara mües
sir olan bir vesikanın veya defterin karar veril
dikten sonra ele geçirilmiş olması; 

2. Karara müessir olan vesika veya defter
lerin sahteliğine hükmolunmuş veya sahte ol
dukları bir mahkeme veya resmî bir. makam 
nezdinde ikrar olunmuş veya sahtelik hakkın
daki hüküm komisyon kararından evvel veril
miş olmakla beraber tetkiklerin iadesi talebin
de bulunan tarafın karar esnasında bundan ha
beri bulunmamış olması; 

3. Vergi ihtilâfına bakılırken dayanılan bir 
ilâm hükmünün veya diğer bir kararın kaldı
rılması veya'bozulması ve bunun da kesinleşmiş 
olması; 
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4. Vergi ihtilâflarına bakıldığı sıııada kul- I 

lanılan bilirkişilerin kasten yanlış rapor verdik
lerinin hükmen sabit olması; 

5. Lehine karar verilen taraf m | karara mü
essir diğer bir hile kullanmış olmadı; 

6. Vekili veya temsilcisi olmıyân kimseler 
huzuru ile vergi ihtilâfına bakılmış olması; 

7. Vergi ihtilâfının, buna bakmaları kanu
nen yasak olan kimsıeler huzuriyle bakılmış ve 
karara bağlanmış olması; 

8. Aynı sebep veya olayın bir mükellef ile 
vergi dairesi arasında başka başka neviden ver
gilerde ihtilâflara yol açmış ve bu ihtilâflar 
hakkında birbirine aykırı kararlar verilmiş 
olup bu kararların hepsinin kesinleşmiş olması. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İade süresi 
ÜÇ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — 

İtiraz tetkiklerinin iadesini isteme süresi yerine 
göre aşağıla yazılı tarihlerden itibaren bir ay
dır: 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada elde 
edilemiyen bir vesika veya defterin ele geçiril
diği; 

2. Karara müessir olan vesika ve defterle
rin sahteliğine hükmolunduğunun veya sahte-
liğnin ikrar olunduğunun öğrenildiği; 

3. Karara müessir olan ilâmın veya kara
rın kesin bir hükümle kaldırılmış olduğunun 
öğrenildiği; 

4. Bilirkişilerin kasten yanlış rapor verdik
lerine hükmolunluğunun öğrenildiği; 

5. Lehine karar verilen tarafça karara mü
essir bir hile kullanıldığının öğrenildiği; 

6. Vergi ihtilâflarına ait kararın hakiki 
vekil veya temsilciye tebliğ edildiği; 

7. Vergi ihtilâfının buna kanunen bakması 
yasak olan kimseler husuriyle bakılmış ve ka
rara bağlanmış olduğunun öğrenildiği; 

8. îlk karara aykırı olarak sonradan veri
len kararın tebliğ edildiği; 

Temyiz edilen hallerde Temyiz Komisyonu 
kararının, temyiz edilmiyen hallerde İtiraz Ko
misyonu kararının tebliğinden itibaren üç yıl 
geçtikten sonra tetkiklerin iadesi istenemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka- | 
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bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

Yetki 
ÜÇ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE - -

Tetkiklerin iadesine ait talepler bir dilekçe ile 
vergi ihtilâfına bakmış olan Îtaraz Komisyonuna 
yapılır ve orada tetkik olunur. 

Tetkiklerin iadesi dilekçeleri, itiraz dilekçeleri 
şeklinde olur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tetkik 
ÜÇ YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — 

Tetkiklerin iadesi hakkındaki talep kanuna uy
gun görülürse, vergi ihtilâflarına yeniden bakı
larak belli olacak hale göre evvelki karar ya tas
dik olunur veya tamamen veya kısmen değişti
rilir. 

384 ncü maddenin 6, 7 ve 8 nci numaraların
da yazılı sebepler dolayısiyle yapılan iade talep
leri kabul edildiği takdirde, başkaca tetkiklere 
girişilmeksizin iade yoliyle tetkiki istenen karar
ların iptaline karar verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen ?.. Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Neticeler 
ÜÇ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 

Tetkiklerin iadesi talepleri kararın icrasını ge 
çiktirmez. Ancak icranın geciktirilmesi iade isti
yen mükellef tarafından istenildiği ve teminat 
gösterildiği takdirde, 377 nci madde hükmü uy
gulanır. 

Tetkiklerin iadesi üzerine verilen karar aley
hine iade istenemez. Şu kadar ki, bu kararla Tem
yiz Komisyonunda temyiz olunabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ladenin reddi 
ÜÇ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE 

— Tetkiklerin iadesi talebi reddolunduğu tak
dirde, bunu istiyen mükelleften Temyiz Komis
yonu kararı ile 100 liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü Kısım 

Vergi uzmanları ve uzman yardımcıları 

Birinci Bölüm 
Görev ve yetki 

Vergi işlerinde mükellefi temsile yetkili olanlar 
ÜÇ YÜZ DOKSANINCI MADDE — ihtilaflı 

vergi işlerinde mükellefi, avukatlar, vergi uzman
ları ve vergi uzman yardımcıları temsil ederler. 

İHSAN HÂMlD TlGREL (Diyarbakır) — 
Bu mesele gayet mühimdir, ekseriyet yoktur. Ar
kadaşlarımla beraber yoklama yapılmasını teklif 
ediyoruz. 

( İhsan Hâmid Tigrel (Diyarbakır), Hilmi 
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öztarhan (Manisa), Vehbi Sarıdan (Niğde), 
Ziya Ersin Cezaroğlu (Tekirdağ), Ahmet Oğuz 
(Eskişehir) ayağa kalktılar) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
Arkadaşlar, yoklama sonuna kadar yapılacak

tır, bulunanı ve bulunmayanı kaydedeceğiz. 
( Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN •— Sonradan gelmiş olan arkadaş

lar lütfen isimlerini yazdırsınlar. 
Vakit gecikmiştir, müsaade ederseniz yarın 

saat 14,30 toplanmak üzere oturumu kapatıyo 
rum. 

Kapanma saati : : 19,42 

»o<i 

T, B. M. M. Bastmevi 
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Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu ve Giresun Milletvekili 
Ahmed Ulus'un Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 tarihli Haf
talık karar cetvelindeki 2228 sayılı kararın Kamutayda görü

şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu 

9 .V - 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 tarihli ve 28 sayılı Haftalık Karar cetvelindeki 2228 sayılı 
kararının içtüzüğün 57 nci maddesi gereğince Kamutayda görüşülmesi için gereken işlemin yapıl
masını saygı ile rica ederim. ı 

Giresun Milletvekili Kayseri Milletvekili 
A. Ulus S. A. Feyzioğlu 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Komisyonu 11 .V . 1949 

Kâğıt îş. No. 9075 - 9076 
Dilekçe Ko. No. 8397-8398 

ilişiği 4-160 
Yüksek Başkanlığa 

Hukuk Fakültesi Profesörler kurulunca ha
zırlanıp 1948 - 1949 ders yılından itibaren tat
biki gereken Hukuk Fakültesi Lisans öğretim 
ve imtihan yönetmeliğine göre; 

A) Dört yılda mezun olma hakkının (istan
bul Fakültesi imtihan usulüne aykırı olarak) 
altı ay daha uzatıldığı; 

B) Haziran imtihanı yerine Ekimde imti
han yapılması mevcuriyetinin konulduğu; 

C) Eleme imtihanlarında her iki dersten 
5 ten aşağı numara almamak usulünün konul
duğu; 

D) Sözlü imtihanların bir günde yapılması 
mecburiyetinin kabul edildiği; 

E) imtihan haklarının azaltıldığı; 
F) Müktesep hakkın ihlâl edilmesi sebep

leriyle imtihanlarda ve sınıf geçmede muvaffa
kiyete imkân bırakılmadığından şikâyet edil
mekte ve yeni yönetmelik hükümlerinin 2 - 3 -
4 ncü sınıf öğrencilerine tatbik edilmemesini is-
tiyen Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Ali 
Yağcıoğlu ve arkadaşlarına ait Dilekçe Komis
yonumuzca incelenmiş ve 21 . IV . 1949 tarihin

de karar verilmişti. 
2228 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö

rüşülmesini istiyen Kayseri Milletvekili Sait 
Azmi Feyzioğlu ve Giresun Milletvekili Ahmed 
Ulus'un önergesi Komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve 
bu rapor hazırlanmıştır. 

Komisyonumuzca yeniden incelenen iş hak
kında verilen birinci kararın değiştirilmesini 
gerektirir bir sebep görülemediğinden keyfiye
tin Yüksek Kamutaya arzına ittifakla karar 
verildi. 

Dilekçe Ko. Baş. Sözcü Y. 
Sivas Aydın 

Oh F. Tirkes N. Akkor 
Kâtip 
Ağrı Sivas Çanakkale 

M. Aktan Ş. Uma N. Vnen 
Çanakkale Elâzığ Mardin 

A. Rıza Kırsever F. Karakaya A. Kalav 
Balıkesir Bolu 

O. İV. Burcu L, Gören 




