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Tahsilat ve vergi komisyonlarında bulunacak gayrimuvazzaf azaya huzur ücretr verilmesi
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23-V-333 toplanışında Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesilo birlikte arzolunmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe mazbatası
341 senesi muvazenei umumiye kanununun 48 inci maddesinde tahsilat tahmin ve tadil
komisyonlarına ve temettü ve emlâk ve müsakkafat, istinaf ve temyiz komisyonlarile harp ka
zançları merkez komisyonlarına tayin olunan muvazzaf ve gayrimuvazzaf heyet azasına Maliye
vekâletince tayin olunacak ücreti huzur verilir.
Denilmekte olmasına mebni gerek tahsilat ve tadilât komisyonları ve gerek kazanç , hay
vanlar, veraset ve intikal ve muamele, eğlence ve hususî istihlâk vergilerile sair vergi mevzu
atımızda yazılı komisyonlar azasının ücreti huzurları Maliye vekâletince tesbit ve ita olunmak
tadır.
Ancak mezkûr maddede zikir ve tadat olunan vergilerin yeni mevzuatımızda mühim bir
kısmının isimleri değişmiş veya bir kısmı da ilga edilmiş olduğu veraset ve intikal , muamele
ve eğlence ve hususî istihlâk gibi yeniden tesis edilmiş vergilerde bulunduğu ve ayni zamanda
madde, muvazzaf azaya da ücret verilebileceğini tazarnmun ettiği halde muvazzaf azaya huzur
ücreti verilmesi Devlet memurları maaşaiınııı tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanunla
menedildiği cihetle mezkûr madde bugünkü ihtiyaca tevafuk edememektedir.
Filhakika her sene bütçelerine gayrimuvazzaf aza ücreti huzurları içinVahsisat konulmakta
ve bütçe formüllerile bu azaya ücret itası temin olunmakta ve 755 numaralı kazanç vergisi
kanunu mucibince teşkil edilecek komisyonlar azasına ücret verileceği ve bu ücretlerin Maliye
vekâletince tesbit olunacağı mezkûr kanunda tasrih edilmekte ise de diğer vergi kanunlarında
bu hususta sarahat olmadığından komisyonların gayrimuvazzaf azasına verilecek huzur ücret
lerinin tayin ve tesbiti için yeniden ve ihtiyaca muvafık olacak şekilde bir kanun tedvini hal
ve icaplara uygun görülmüştür.
Bu esbap ve mülâhazaya istinaden tanzim olunan lâyiha takdim olunmuştur.
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Tahsilat ve vergi komisyonlarında bulunacak muvazzaf olmayan azaya huzur ücreti ve
rilmesi hakkında hazırlanan ve Başvekâletin 25 mayıs 1933 tarih ve 6/1003 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik ve müza
kere olundu:
Kanunlarına göre tahsilat ve vergi komisyonlarında bulundurulan ve muvazzaf olmayan
azalara verilmekte olan huzur ücreti tahsisatları dahilinde olarak teamüle göre Maliye vekâle
tince tertip ve tevzi edilmekte idi. Bütçeden sarf edilecek paranın kanunî mesnedi olması da
ha muvafık olacağından Hükümetin tanzim ettiği esbabı mucibeye encümenimiz de iştirak et
mekle 1 inci maddeyi aynen kabul etmiştir.
Yukarıda yazılı komisyonlarda vazifeleri icabı kanunen bulunmağa mecbur olan muvazzaf
memurlara bu komisyonlar için huzur ücreti verilmemesi hakkında 1933 malî senesi muvazenei
umumiye kanununa bağlı (H) cetvelinin 1931 malî senesi bütçe kanunundan devren gelen 16 ncı mad
de, taallûku itibarile ve daimî hüküm mahiyetinde görüldüğünden bu lâyihaya ikinci madde
olarak aynen nakil edilerek (H) cetvelinden tayyedilmiştir.
Yüksek Heyetin tasdikına arzolunur.
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Tahsili emval ve vergi kanunları muci
bince teşkil edilecek komisyonlara tayin
edilen gayrimuvazzaf azalar ile ehli vu
kufa verilecek huzur ücretleri hakkın
da kanun lâyihası
MADDE 1 — Gerek tahsili emval kanunu
ve gerek vergi kanunları mucibince teşkili lâzımgelen bilûmum komisyonlar gayrimuvazzaf
azalarile ehli vukufa Maliye vekâletince tayin
olunacak miktarda huzur ücreti verilir.

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLİ

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2 — Umumî ve mülhak bütçelerden
maaş veya ücret alanlardan bir dairenin her
hangi bir işi için teşkil olunan komisyonlar ile
muhtelif vekâlet veya idarelerin işleri için teş
kil olunan komisyonlara memur edilenlere ve
ücretli daimî müstahdemlere maaşatm tevhit ve
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 15
inci maddesinin son fıkrası hükmü tatbik olun
maz. Ancak bu komisyonların bulundukları
mahallin gayri yerden celbedilecek olanlara har
cırah ve îcra Vekilleri Heyetince tayin oluna
cak miktarda masarifi zaruriye verilir.
Dil heyeti bu hükümden müstesnadır.
MADDE 3 — 1931 malî senesi bütçe kanu
nunun 16 ncz maddesi 1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 19 uncu maddesine
bağlı (H) cetvelinden tayyedilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye
vekili memurdur.
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MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye vekili memurdur.

