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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sıhhi muayeneler sonucunda tekaüt edile
cek subay ve askerî memurlara verilecek tazmi
nat hakkındaki Kanun tasarısı ile İş Kanunu
nun çerçevesine girmiyen iş yerlerinde çalışan
ların iş kazalariyle meslek hastalıklarının taz
minine dair olan Kanun tasarısı, Başbakanlığın 
isteği üzerine geri verildi. 

Açık bulunan Danıştay Birinci Başkanlığı 
seçimi için oylar toplandı. 

Sibirya'da vefat eden Binbaşı Bilâl'in eşi 
Hikmet Ateşyavuz'un dul maaşına dair olan Di
lekçe Komisyonu raporu okundu. Üzerinde ya
pılan görüşmelerden sonra raporun görüşülmesi, 
Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine, başka 
Birleşime bırakıldı. 

Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci madde-

Teklif 
1. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Ko

nuk'un, Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci 
maddesinin, değiştirilmesine, 51 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine ve 5 Nisan 1298 tarihli 
İcarı Akar Nizamnamesi ile bu Nizamnameyi ta
dil eden 1 Şubat 1329 tarihli Kanunun kaldırıl
masına dair kanun teklifi (2/164) (içişleri Ko
misyonuna) ; 

Raporlar 
2. — Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Ocak 

ve Şubat ayları hesabı hakkında Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/103) 
(Gündeme); 

3. — Konya Milletvekili Mitat Şakir Al-

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanarı teklifinin 
birinci görüşülmesi bitirildi. 

İstiklâl Mahkemeleri Kanunu ile tadillerinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun tek
lifinin birinci görüşülmesi, tamamlandı. 

Danıştay Başkanlığına, Salâhattin Odabaşı-
oğlu'nun seçildiği bildirildi. 

29. IV . 1949 Cuma günü saat 14,30 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R Karadeniz C. Aksu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. At alay 

tan'm, Memurin Kanununun 86 nci maddesi hü
kümlerinin belediye memurları aylıklarına da 
teşmili hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komis
yonu raporu (2/15/0 (Gündeme); 

4. — Rize Milletvekili Dr. Saim Ali Dileni
re'nin, Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin (C) fık
rasının 8 nci bendinin değiştirilmesine, Malatya 
Milletvekili Şefik Tugay'in, Millî Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 
ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine, Bolu Milletvekili İhsan Yal
çın ve beş arkadaşının, Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (2/97, 
.160 ve 163) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

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

* 
BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçi
ci Komisyon raporu (1/171) [1] 

BAŞKAN — Yüksek malûmunuzdur ki 10 
neu madde okunmuş, görüşülmüş yalnız ikinci 
fıkrası komisyona geri verilmişti. Bu fıkra 
şimdi komisyondan gelmiştir. Evvelki fıkra ile 
yeni gelen şeklini okuyoruz. 

Eski şekli : 
2. — îş yerlerinin senelik kira yekûnu 720 

lirayı aşmamak (Kira gayrisâfi irattan aşağı 
olamaz. Kira bulunmıyan hallerde gayrisâfi 
irada itibar olunur. İratları 1 . I . 1940 tarihin
den evvel konmuş olan binalarda, gayrisâfi ira
dın bir buçuk misli alınır.); 

BAŞKAN — Şimdi de Komisyondan gelen 
yeni şeklini okuyoruz: 

2. İş yerlerinin yıllık kira yekûnu 720 li
rayı aşmamak. 

(Kira gayrisâfi irattan aşağı olamaz. İş ye
rinin, iş sahibine ait bulunması veya bedelsiz 
olarak kullanılması hallerinde kira yerine gay
risâfi irat esas tutulur). 

BAŞKAN — 10 neu maddenin heyeti umu-
miyesi üzerinde görüşülmüş, yalnız bu fıkra 
Komisyona gitmiştir. Bu fıkra hakkında mü
talâa var mı? (Yok sesleri) O halde 10 neu 
maddeyi bu fıkra ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 10 neu madde bu değişik
likle kabul edilmiştir. 

Şimdi Komisyona verilen ve yeni şekliyle 
gelen 13 ncü maddeyi okuyoruz : 

Esnaf muaflığı şartlarını yılı içinde kaybedenler 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 10 neu maddede 

[1] 147 ye ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

yazılı umumi şartlardan her hangi birini tak
vim yılı içinde kaybedenlerin esnaf muaflığı 
ertesi takvim yılı başında kalkar. 

11 nci maddede yazılı şartlardan her hangi 
birini takvim yılı içinde kaybedenlerin muaflığı 
o takvim yılı başından itibaren kalkmış olur. 
Şu kadar ki, 11 nci maddede yazılı alım, satım 
ve ücret hadleriyle diğer ölçülerde vukua gelen 
fazlalıklar yüzde elli nispetini aşmıyorsa muaf
lık yıl sonuna kadar devam eder. 

Bu suretle yıl içinde mükellefiyete girenler 
muaflık, şartlarının kalktığı tarihten itibaren 
Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesinde 
keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye ve defter 
tutmaya ve buna ilişkin ödevleri yerine getir
meye mecburdurlar. Bu mükellefler muaflık 
devresine ait kazançlarını elde bulunan vesi
kalara müsteniden tesbit, buna imkân bulama
dıkları takdirde tahmin ederler. 

Vergi tetkikleri sırasında muaflık devresine 
taallûk eden muamelelerden dolayı matrah far
kı tesbit edilirse bu farklara ait vergi cezası 
alınır. 

Esnaf muaflığı şartlarını haiz olanlardan 
muaflıktan faydalanmak istemediklerini yazı 
ile bildirenler taleplerini takip eden takvim 
yılı başından, yeni işe başlıyanlar işe başlama 
tarihinden itibaren Gelir Vergisine tâbi tutulur. 

BAŞKAN — 13 ncü maddenin Komisyondan 
gelen şekli hakkında mütalâa var mı? Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

17 nci maddenin Komisyondan gelen yeni 
şeklini okutuyorum. 

Göçmen ve Mülteci muaflığı 
ON YEDİNCİ MADDE — İskân Kanunu 
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B : 78 29 .4 . 
hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayılan
larla yerleştirilenlerin mezkûr kanunda Ka
zanç Vergisi muaflığı için konulan kayıt, şart 
ve sürelerle bir takvim yılı içinde elde ettikle
ri kazanç ve iratların altı bin lirası Gelir Ver
gisinden müstesnadır. 

Bu istisnanın menkul sermaye iradı üzerin
den alınacak verginin tevkif yoliyle kesilen kıs
mına şümulü yoktur. 

YUNUS MUAMMEE ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, komisyon günlerce bunun üzerinde 
durdu, çalıştı. Meclisi âlide tebellür eden birçok 
fikirleri tetkik edip yeni şekille geldi. Fakat bu
rada, kâtibin okumasiyle, komisyonun yapılan 
değişiklikleri bir türlü takip edemiyoruz. Bina
enaleyh bunun, yine geçen sefer olduğu gibi, ta
bedilip Meclise dağıtılması yerinde olur zanne
diyorum. (Dağıldı sesleri) Yapılmış olan deği
şiklikler dağıtılmadı. Biz görmedik, yerlerimizde 
bulamadık. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu madde de komis
yondan gelmiştir. Bu sabah basılı şekli dağıtıl
mıştır. Esasen geçen defa uzun uzadıya üzerinde 
tartışmalardan sonra tertip için komisyona git
mişti. Komisyondan gelmiş ve basılarak sabahle
yin de dağılmış bulunmaktadır. Esasen arkadaşı
mın bu hususta yazılı bir teklifi de yoktur. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bir 
önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon değişikliklerinin dağıtılmasından 

sonra müzakeresini teklif ederim. 
Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Dağıtılmasın
dan sonra denmesi doğru değildir. Okuyamadık, 
mühlet verin desinler. Yoksa vaktinde dağıtılmış
tır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız okuyamadığı için 
tehirini istiyor. Bunun mânası budur. 

Arkadaşımızın önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
memiştr. 

(Komisyondan gelen 17 nci madde tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Yeni gelen, madde hakkında mü-
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talâa var mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabu] edilmiştir. 

Telif kazançları istisnası 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Müellif, müter

cim, heykeltraş, ressam ve bestekârların kitap, re
sim, heykel ve nota halindeki eserlerinden bir tak
vim yılında elde ettikleri kazançların 5 000 lirası; 

(Yazılı eserlerin tefrika halinde satılması; 
temsil, ^icra, teşhir gibi suretlerle değerlendiril
mesi mukabilinde alman bedel ve ücretler istis
naya dâhildir.) 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Evvelâ 
sözcüden bâzı şeyler soracağım. 

Arkadaşlar; bir gazetede veya mecmuada sü
rekli olarak çalışan bir yazar kitap yazdığı tak
dirde, makale neşrettiği takdirde bundan Gelir 
Vergisi alınacak m i l Veyahut 5 000 liraya ka
dar bir gelir elde ederse bu istisna olunacak mı
d ı r ! 5 000 liradan fazla bir gelir temin ederse 
yalnız fazladan mı vergi alınacaktır?. 

Sonra bir akademide profesör bulunan bir 
ressam veya heykeltraş, resmin ve heykel yaptık
ları ve kazançları 5 000 lirayı aştığı takdirde ver
giye tâbi olacaklar mıdır?. 

Sözcü arkadaşım bu noktaları aydınlattıktan 
sonra ayrıca mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Fazı] Ahmed Aykaç. 
FAZIL AHMET AYKAÇ (Diyarbakır) — 

Arkadaşlarım, muhterem heyetinizin bu esaslı 
konu. üzerinde ittihaz'edeceği nihai tedbir ve 
karara müessir olacağını zannettiğim bir nokta 
üzerinde dikkatinizi tesit' etmek lüzumunu duy
dum. 

Arkadaşlar, bütün dünyada bu müellif de
nilen insanların kendilerine has betbaht bir va
ziyeti hususiyeleri vardır. Çünki bu adamlar 
bir defa en ciddi esıaslar vücuda getirmek için 
uzun seneler kafalarını, kabiliyetlerini na mu
tenanı çalıştırırlar, sarfederler ve onların sar-
fettikleri zamanlarda maalesef kendilerini ^öv-
miyen cemiyet bir müddet sonra bunların mah
sulü mesaisi olan büyük eserleri zapteder. Evet 
cemiyet hiç kimsenin vaporuna, bahçesine, 
apartmanına elini uzatamaz, herkesin evlâdı, 
ebeveyninin mahsulü mesaisi olan servetinden 
istifade eder. Fakat ne vakit müellife sıra gelir
se cemiyet ona bir kere hali hayatında cemi
yetin şeyine mâruz kalır." Yani adeta bir suç 
.yapmış gibi, bir cinayet işlemiş gibi musadara-
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B : 78 29 . 
ya mâruz kalır, tdealist insanlar kendi menfa
atlerinden ziyade içinde yaşadığı cemiyetin 
amaline hizmet etmekten zevk alır. O sebeple 
feragati hayrı memleket bildiği için daima hoş 
göre gelmişlerdir. Fakat bu eserlerin bazan bir 
tanesi 10 - 15 senede meydana getirirler, kendi
lerinden nakdi ceza tah~sil etmek vaziyetinde 
hareket edilmesin. Gerek muhterem komisyonun 
gerekse aziz heyetinizin takip etmek istediği 
adalet kaidesi, adalet gayesiyle kaabili telif 
görmüyorum. Oriu arzetmek için huzurunuza çık
tım. 

Ben bu mülâhazayı yalnız burada değil, 
Brüksel'de, Lahey'de, hakkı telif meseleleri mü
zakere edilirken enternasyonel âlimlere söyle
dim. Hepsi, memnuniyetle kabul ettiler ve alkış
ladılar. 

Binaenaleyh .fazla tafsilatla başınızı ağrıt
mak istemiyorum. Heyeti muhteremenizin bu 
nokta üzerinde nazarı dikkatini celbederim. 

BAŞKAN — îsmail hakkı Baltacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe

hir) — Heykeltraştan, ressamdan, vergi alın
ması fikri üzerinde durmak istiyorum. 

Şu dakikada düşünüyorum; merhum Meh
met Emin Yurdakul; şair miydi, değil miydi? 
bilmem. Fakat «Ben bir Türküm, dinim cinsim 
uludur. Sinem özüm ateş ile doludur» diyen 
o mudur? Odur. 

Yunan harbini hatırlıyorum, çocukluğum
da bu beyti okuduğum zaman benliğim sarsılı
yordu, heyecanın en sonuna beni götürüyordu. 
Şimdi bundan vergi mi alacağız? 

Atatürk'ün heykelini yaptırdık, bir Avus
tu rya l ı ecnebiye. Benzedi mi,Atatürk denilen 
mânevi varlığı ifade etti mi? 

Bir Türk heykeltıraşı çıktı, Beşiktaş'da Bar-
barus'un heykelini yaptı. Şaheser midir bilmem ? 
Fakat Türktür, onun gibi kafa tasları Kara-
caahmet de çoktur. Şimdi buna beş bin bir 
lira verdik, vergi mi alalım? 

Arkadaşlar, biz kültür Devletiyiz, biz o Dev
letiz ki, liselerinde, ortaokullarında bunlar için 
sarfettiğimiz para bütçemize göre değildir, faz
ladır. Bereket versin ki, böyledir. 

İnönü armağanı demiş, mükâfat koymuşuz, 
parti mükâfatı demişiz, piyes, beste teşvik edi
yoruz, 4 - 5 bin lira veriyoruz. Sonra da vergi 
alıyoruz, almayıverelim. Bu memlekette kaç ki-
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şi tablosundan, bestesinden beş bin lira almış
tır ? Yoktur. Almayıverelim. Bu sanat işi biraz 
aristokrat bir iştir. Sanatkâr teşvike çok muh
taçtır. Sanatkârlar biraz nazlı insanlardır. Bu 
hayırlı varlığın işte . . . dilim varmıyor . . . 
söyliyene bakmayın, söyletene bakın. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Sayın arka
daşlarım, bu kanun tasarısı müzakere edilirken, 
telif hakkında konan 5 bin lira için, su komisyon
da bendeniz do itiraz da bulundum. Sebebi şuy
du : Kitap telif etmek, kitap yazmak, diğer ti
caret erbabının meşgalesi ile kabili mukayese de
ğildir. Ben tatbikat bakımından arzedeceğim, 
Sanat bakımından hocam güzel söyledi. Acaba 
bir tüccar fabrikasında imal ettiği eşyanın bir 
kısmını teberru edebilir mi? Parasız diğer birine 
hediye edebilir mi? Hediye ederse masraf defte
rinde bu hediye ettiği eşyanın hesabını Maliye 
memuru sorar mı? Sormaz mı? Bunu bilmiyo
rum. Tatbikat bakımından sözcüden bunu rica 
edeceğim, bunu izah etsinler. Günkü bunun 
ehemmiyeti şuradadır. İlim adamlarının hazır
ladığı kitaplar, yazdığı kitaplar ekseriyetle te
berru edilir; kitap mübadelesine gider; en büyük 
ilim adamlarının eserlerinin yarısı kitap mübade
lelerine. gitmektedir. 

Şimdi Maliye memuru gelir, sen bu kitaptan 
kaç tane bastın, şu kadar nereye gitti diye Uesap 
sorarsa, bu hediyelerden, satılan kitapların hesa
bından dolayı müellifin durumunu iyi görmü
yorum. Ben kanunun hüsnü niyetine inanıyo
rum. Fakat bu kanun öyle ellere geçecektir ki, 
bunların teker teker hesabı sorulması ihtimali var
dır. Bu memlekette kitap yazarak beş bin lira 
kazanacak ve nefsini geçindirecek bir ilim adamı 
da yoktur. Sonra beş sene çalışıp bir kitap yaz
dı, beş senelik mesaisi ne olacak? Binaenaleyh; 
bunu ticaret erbabı ile mukayese etmek hatalı 
olur. Binaenaleyh, ınükeleflerin beş bin lira had 
ile takyit edilmemesini rica ederim. İlmî çalış
maların bu vesile ile tergip edilmesini istirham 
ediyorum, karar Yüksek Heyetinizindir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
—• Mevzuubahs olan foıı 18 nci maddenin fikir er
babına, kalem erbabına, sanat erbabına, tâyin et
tiği muafiyetler vardır. Bunlar, senede 5 000 
liraya kadar kazançlarından Gelir Vergisinden 
muafiyete tâbidir. Güzel, fakat bunlar arasında 
arkadaşlar, fikir hayatına, memleketin irfan ha
yatına büyük fedakârlıklarla hizmet etmekte olan, 
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B : 78 29. 
gazete ve mecmuaların daimî yazarları ithal edi
lememiştir. Halbuki bunlar, hakkalinsaf işi 
muhakeme edecek olursak; gazete ve mecmualar
da çalışan yazarlar, diğerf hizmetlilere ve me
murlara nazaran bir çok mahrumiyetlerle karşı 
karşıyadır. Bunların tekaüdiyeleri yoktur, te
minatları yoktur, istikrarlı bir hayatları yoktur. 
Bu sene 5000 lira kazanır, gelecek sene 3000 lira ka
zanır ve en nihayet siyasi hayaıtm, Matbuat Kanu
nunun, Ceza Kanununun, farkına varılmaz kü
çük birf ihmal ve lâkaydi ile, bu kanunların ağır 
cezalarına çarpılmaya mâruz bir durumdadır
lar. Bu arkadaşların dahi fikir ve sanat erbabı 
olarak ve böyle telâkki edilerek aynı muafiyetten 
istifade ettirilmeleri, memleket irfanı ve matbu
at hayatı için hak ve adalet bakımından lâzım
dır, Zaruridir. Bu hususta bir takrir hazırla
dık, Makamı Riyasete sunuyoruz. Komisyon bun
dan evvel izah edilen temennileri yerinde gör
medi, asıl hüküm B. M. Meclisinindir. B. M. Mec
lisinin yüksek kararma önergemizi sunuyoruz. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim; hey-
keltraşlara ve ressamlara, sanatkârlara Devlet 
düne kadar para yardımı yapıyordu. Ne oldu? 
Hayret içindeyim, birden bire bu heykeltraş-
lar ve sanatkârlar çoğaldı mı? Heykeltraşlar şe
hirlerimizi süsledi, ressamlar tablolarını doldur
du tnu? 

Bu kış Maarif Bakanlığı, ressamları teşvik 
için sergi açtı, ve onlardan tablolar satmaldı. 
Geçen sene Güzel Sanatlar Akademisine gittim. 
Heykeltraşlarm çalıştığı yeri gördüm. Çocuk
ları ümitsiz, istikballerinin ne olacağı belirsiz, 
bir halde gördüm. Hevesli çalışıyorlar, fakat is
tikballerinden ümitleri yok. Böyle bir vaziyette 
çalışıyorlardı. Bu vaziyet hakikaten acıklıdır. 
Bunun mânası şudur: Memlekette heykeltraş he
nüz cemiyet tarafından himaye görmemektedir. 
Devlet müstesna, 25 seneden beri heykeltraş ve 
sanatkârları Devlet beslemektedir. Kitap çıka
ran bir müellif Millî Eğitim Bakanlığına biraz 
kitap satmak ister, fakat yazdığına yazacağına 
bin kere pişman olmaktadır. Bizim memleketi
mizde nerede heykeltraş, hani şu şehrin süsü, 
nerede ressam, hani evlerimizde güzel tablolar, 
hangi güzel binalarımızın içini süsliyen eserler ? 
Nerede bu adamlar ki, onlardan vergi almaya 
kalkıyoruz? Meçhulden vergi almaya kalkıyoruz. 
Müsaade buyurursanız, muharrir yetiştirelim de 
para verelim, ressam yetiştirelim de para vere-
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Um, heykeltraş yetiştirelim de para verelim. Biz 
daha bu devirdeyiz arkadaşlar, böyle kanun ol
maz. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, bu Komisyonda bendeniz de bulun
dum. Müdafaa ettim, fakat kabul ettiremedim. 
İki nokta var. Bir kerre bunların içinde beş 
bin lira kazanan yok ama kazanmak ihtimaline 
binaen bunlar sene sonunda mal memurlarının 
takibatına mâruz kalacaktır. Nihayet bunlar bel
ki de yaptıkları sanat eserlerini kaça sattıklarını 
inkâra kadar gideceklerdir. Bendeniz Komisyon
da da arzettim. Bugün Güzel Sanatları teşvik için 
çalışıyoruz; buna mukabil evlerimizde hâlâ fotoğ
raf asıyoruz. Bunlar 10 bin 20 bin liraya tablo 
satmalıdırlar ki, rağbet artsın, gerçi beş bin lira
sını muaf tutuyoruz ama fazla kazanıp kazan
madıklarını tahkik içinde takibata mâruz bıra
kıyoruz. Bu güzel sanat müntesipleri hayat 
adamı değildirler. Hayal adamıdırlar, mal me
muru gelip de hesabına bakalım dedi mi tuhaf-
laşacaklardır. Bunlar kendi âlemlerinde, mâ
nevi âlemlerinde yaşıyan bir zümredir bunlara 
dokunmıyalım. 

ASIM US (Çoruh) — Efendim, şimdi Varın
ca arkadaşımız çok haklı bir söz söyledi. Gazete
lerde ve dergilerde çalışan arkadaşların çok para 
kazandıklarını zannedenler var. Niçin telâş edi
yorlar, mademki az kazanıyorlar, istisnai bir va
ziyet ihdas etmeye niçin çalışıyorlar gibi mütalâa 
serdedenler de var. Varınca arkadaşımış çok iyi 
söyledi. Mesele takibat zorluklarından kurtul
maktır. 18 nci maddenin birinci fıkrası okununca 
yazı yazanlara, güzel sanatla meşgul olanlara 
büyük bir iyilik yapılıyormuş gibi görünüyor. 
Halbuki ikinci fıkra okununca görülecektir ki., 
sağ elle verilen sol elle alınmaktadır. Birinci fık
radan istifade edecek muharrir bulunmaz, çünkü 
telif yapan bütün muharrirler eserlerini kendi
leri neşretmezler, muhakkak ki bir kitapçıya bağ
lanırlar. Binaenaleyh birinci fıkra kabul edilecek 
olursa ikinci fıkrayı muhakkak kaldırmak lâzım
dır. 

Sonra gazetelerde çalışan küçük muharrirler 
hiç nazarı dikkate alınmamıştır. îkinci fıkranın 
yerine konmak üzere arkadaşlarca bir fıkra ha
zırlanmıştır. Bu önergeye ben de imza ettim. «Ga
zetelerde, dergilerde yazı işleriyle sürekli olarak 
çalışanlar yukarki fıkranın hükümlerinden fay
dalanırlar » denirse cok verinde olur. Birinci 
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fıkranın mânası olabilmesi için muhakkak bu 
fıkranın ilâvesine lüzum vardır. Burada belki 
muhterem komisyonun bir endişesi olabilir, his
sini taşıyorum. 

Komisyon âzasiyle temas ettiğim zaman bana 
dediler ki, bir istisnai vaziyet ihdas etmek iste
miyoruz. Halbuki burada istisnai bir vaziyet 
yok. Muhterem arkadaşlar, bunu nazarı dikkate 
alınız. Gazetelerde ve dergilerde yazı yazan mu
harrirlerin hiç birisi bununla geçinemezler. Bun
ların bir kısmı ya yüksek tahsil talebesidir, ki 
yaşayamadığı için bir taraftan tahliline devam 
etmek, bir taraftan da boş vakitlerini kıymetlen 
dirmek ve bir az para kazanmak için yazarlar. 
Diğer bir kısmı muallimlerdir. Bunlar da aldık
ları maaşla geçinemedikleri için buralardan bir 
parça birşey alıp yaşamaya çalışırlar. 

Denebilir ki başka yerlerde devamlı işleri 
olanlar nasıl oluyor da gazetelerde çalışıyorlar ? 
Gazeteler 24 saat çalışan müesseselerdir. Bunlar 
sabahın yedisinde başlar akşamın 9-10 una ka
dar çalıştıktan başka gece yarısından sonra da ça
lışanlar vardır. Binaenaleyh gündüzün başka bir 
yerde çalışan bir kimse bir gazeteye giderek bir
kaç saatlik iş almak suretiyle çalışabilir. 

Bunlar eğer muallimse zaten vergi verecek
tir. Eğer bir yerde müstahdemse yine ayrıca ver
gi verecektir. Bu sebeple istisnai bir vaziyet de
ğildir. Hakikaten istisnai bir vaziyet ihdas etmek 
lâzımgelirse yine yeridir. Çünkü muharrir, mü
tercim nihayet güzel sanatlarla meşgul olanlar 
memleketin ilim ve irfan hayatının ilerlemesine 
çalışan insanlardır. 

Başka memleketlerde bu ciheti anayasalarına 
kadar koymuşlardır Meselâ italya Anayasasın
da böyle bir madde vardır 

Sonra bizim Basın ve Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Kanunu - ki yakında Heyeti Aliyeni-
ze sunulacaktır - Tasarı geçenlerde Komisyon
dan geçti. Tasarının ikinci maddesinde Basın 
ve Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün gayesi 
şu suretle tarif ediliyor : «Basın ve Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünün gayesi, Türkiye'yi dı
şarıda tanıtmak, içerde Cumhuriyet esaslarını ve 
Türk Demokrasisinin gelişmelerini yaymak, iç ve 
dış turizmi gliştirmek ve yerleştirecek tedbirleri 
almak, basın ve yayın mesleğinin icrasında ko
laylıklar sağlamaktır.» 

işte bu kanun ile basın ve yayın mesleğinin 
icrasında kolaylıklar sağlamak Hükümet tara-
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fından bir vazife olarak tnınmıştır. Muharrirler 
ve mütercimler hakkında istediğimiz bu kolaylı
ğın gösterilmesidir. Bu ikinci fıkra yerine ika
me edilmek üzere, verilen önergenin kabulünü 
rica ederim. 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Şimdi 
arkadaşlar; bir adam kitap yazar, filan. Erbabı 
kalemdir; o yolda bir köşk yaparsa, bir çiftlik 
edinirse, bir tarla parası kazanırsa elbet vergi
sini alırsınız. Ama ne bileyim ben, bu kanunu 
yapan arkadaşlardan elbet birisi kitap çıkartmış
tır, içlerinde belki böyle insanlar vardır. Bu 
kitap işinde bir çoğumuzun emeği vardır, biz de 
kitap çıkardık, hattâ adedini unuttum, bunlar
dan aldığını bütün paralar bir iki bin lirayı aş
maz Ama kimse de almamıştır, o başka. 

Sonra, heykeltraşlar, Emin Soysal'm dediği 
gibi, ne kadar çok ki bundan birşey umuyoruzl 
Lâfı uzatmakta mâna yok, bu gayri müstahsen 
bir maddedir. Bunun ifadesi biçimsizliktir, işte 
bu kadar. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Yalçın. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; bu 18 nci maddenin yukardaM fıkrası 
hakkında, mükellefler, heykeltraşlar, ressamlar 
hakkında arkadaşlarımızın birçok kıymetli mü
talâalarını dinledik, Haklıdırlar. 

Fakat şimdi bâzı arkadaşlarımız okadar ileri 
gittiler ki, bir matbaadan bir kimse 200 - 300 
lira para alsa, menfaattar olsa, bundan vergi 
almıyalım dediler. Yani işi bu kadar ileri götür
düler. Hlbuki biz akşama kadar ömrünü sarfe-
den, bir işçiden muayyen bir miktardan sonra 
vergi alacağımız halde bunları istisna etmek doğ
ru olur mu? 

Arkadaşlar; işi insaf ile mukayese etmek lâ
zımdır. Çünkü arkadaşlarımız işi buraya ka
dar getirdiler, ben bunu doğru bulmuyorum. 

BAŞKAN T— Evvelâ Suut Kemal Beyin sua
line cevap veriniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BÎRSEL (izmir) •— Sayın Başkan evvelâ Suut 
Kemal Yetkin 'in sualine cevap vermemi arzu edi
yorlar. Onu arzedeyim, ondan sonra arkadaşla
rımızın mütalâalarına karşl Komisyonun noktai 
nazarını arzetmiş olayım 

Şimdi; Suut Kemal Yetkin arkadaşımızı te
reddüde düşüren noktayı anlamadım. Müellif, 
mütercim, ressam, heykeltraşların eserlerinden 
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bir takvim yılında elde ettikleri kazançlarından 
beş bin lirası verdiye matrah teşkil etmez. Bun
da tereddüdü mucip bir nokta var mı? 

SUUT KEMAL YETKİN (ürfa) — Sürekli 
olarak çalışan insanlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Sürekli olarak çalışmaya 
ait bir istisna yoktu t*. Sualiniz bu şekilde değil
di. O noktaya diğer arkadaşlar temas ettiği için 
cevap arzedeceğim. 

Efendim, işi geçirdiği safhalariyle arzede-
yim ki, takdirinizi tamam o o aydınlanarak isti
mal buyurun. 

Bu madde Komisyonda ilk konuşulduğu ilk 
müzakereyi yaptığımız zaman biz memleketteki 
meslek teşekkülleriyle temas ettiğimiz gibi İs
tanbul ve Ankara'daki gazeteci arkadaşlar, 
matbaa işleriyle meşgul arkadaşlarla da gö
rüştük. Konuşmamızın neticesi de şuraya vardı: 

Memlekette eser olarak kitap telif ve tercü
me etmek tablo, heykel yapmak, nota yazmak 
gibi faaliyette bulunanların gerek sene içinde 
elde ettikleri kazançları takibetme, bilhassa kü
çüklerini, takibetme müşkülâtı, gerek bunların 
devamlı gelir mahiyetinde olmaması, gerekse 
eserlerin demin de bir kısım arkadaşlarımızın 
izah buyurdukları gibi, bir senenin mahsulü 
olmaması mütalâalarına dayanarak, bu yoldaki 
kazançların hepsini yani umumi şekilde en 
ufak kazancı dahi vergiye tâbi tutmanın doğ
ru olmıyacağı neticesine vardık. Ve ozaman gelen 
arkadaşlarla da mutabık olarak beş bin liraya 
kadar bu gibi kazançların vergiden muaf tutul
ması esasına dayandık ve o zaman meslek teşek
küllerine mensup arkadaşlar da memnun ola
rak ayrıldılar. 

Bu maddenin Kamutayda müzakereleri sıra
sında Sayın Adnan Adıvar bu maddenin ikinci 
fıkrasına itiraz ettiler. Dediler ki birinci fıkra
sı devamlı olmıyan gelirler için mevzuubahistir. 
Ama ikinci fıkrasında yazılı şekilde bir müesse
seye, bir gazeteye mukavele ile bağlı, aylık 
alan veya devamlı çalışanların da yukardaki 
fıkradaki istisnadan istifade etmeleri doğru 
olur teklif bu şekilde nazarı dikkate alınarak 
madde Komisyona verildi Komisyon da şimdi 
gördüğünüz maddeyi arzetti. 

Şimdi bugünkü müzakere safhası birinci 
fıkraya intikal etti. Anı a tabiî madde müzakere 
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edildiğine göre Yüksek Kamutayın bu hakkı
dır. Madde üzerinde konuşma cereyan etmekte
dir ve madde kabul edilmedikçe, madde hak
kında bir karar verilmedikçe her fıkrası hak
kında konuşmak caizdir. Bu şüphesiz. 

Şimdi, arzettiğimiz gibi bu istisnanın tesis 
edilmesi, tıpkı arızi kazançlarda olduğu gibi 
devamlı bir gelir mahiyeti arzetmiyen ve yalnız 
bir senenin mahsulü değil de, mütaaddit sene
lerin mahsulü olması itibariyle yalnız bir sene
nin kazancı gibi vergiye tâbi tutulmasının âdil 
olmaması, ve 'diğerlerine nazaran teknik bakım
dan bunlar da küçük kazançlar takip etmenin 
müşkül olması itibariyle biz fikir mahsulü olan 
kitapları, tablo, heykel ve nota gibi eserleri 
gerek kendisi tabetsin satsın, gerek bir tabie 
versin satsın ve gerek bir gazeteye satsın ve ga
zete de ister onu bir çırpıda neşretsin, isterse 
tefrika yaparak neşretsin 5 000 liraya kadar 
gelirini vergiden muaf tutmayı kabul etmiş bu
lunuyoruz. Şimdi bu gibi kazançları tamamen 
muaf tutalım 500 liralık bir hadle takyit et
in iyelinı. Arkadaşlar evvelâ bu yolda mütalâa
lar arasında söylenen bâzı sözlere meselâ. Sayın 
Baltacıoğiu üstadımızın dediği «fikir beni ren
cide etti» sözüne ve sayın Dilem re'nin burada 
tekrar etmiyeçeğim sözlerine cevap vermiyece-
ğim. Müsaade buyururlarsa komisyon arkadaş
larımızın lâyık olmadığı bu şekildeki hitapları 
her halde kendilerinin de doğru bulmalarını is
terdim. 

Şimdi arkadaşlar memlekette kitap halinde 
eser yazmak, telif etmek ve tercüme etmek, bir 
resim yapmak bir nota yazmak ve bir heykel 
yapmak hakikaten çok iyi şeylerdir. Bunlar 
birçok işlerle mukayese edilemez ama fikir mah
sulü, sanat mahsulü denilen şeyler yalnız bun
dan ibaret değildir. Bir profesörün mesaisini 
fikir mahsulü ad buyurmayacaklar mı? Bunla
rın aldığı aylık vergiye tâbidir. Böyle bir tef
rik, takdir meselesidir. Komisyonum uzdaki ar
kadaşlar böyle bir tefrik için bir sebep mütalâa 
etmediler. Fikir mahsulü yalnız kitap yazmak, 
veya eser tercüme etmek şeklinde tecelli eder 
demek doğru olamaz. Bir hocanın mesaisi, bir 
memurun mesaisi hattâ birçok zaman bir işçinin 
mesaisi neticeleri fikrî, zihnî ve daimî çalışması 
neticesinde elde edilen birer mahsuldür. Bunla-
ların hiçbirinde vergi muafiyeti kabul 'etmiye-
rek yalnız gazete makaleleri için bir muafiyet 
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kabul etmek için hiçbir sebep yoktur. Umumi
yet itibariyle her vatandaşın her türlü geliri
nin vergiye tâbi olması hakkındaki kaidenin bu
rada da tatbik edilmesi lâzımdır ve edilmemesini 
mucip bir sebep yoktur diye mütalâa ettik. 

Bâzı saym hatipler, bu işin tatbikına temas 
buyurdular bir arkadaşım; hediye ve mübadele 
olunan kitapların hesabı nasıl olacaktır, ondan 
da mı Gelir Yergisi alınacaktır? Buyurdular. 
Ben zannediyorum ki, tatbikat hakkındaki bâzı 
tereddütler, arkadaşlarımızın esas kaide hakkın
daki fikirlerine müessir olmaktadır. Elbette bir 
kazanç matrahı tesbit edilirken matraha girmesi 
veya girmemesi icabeden şey tâyin edilir ama 
Sayın Asım Us'un ifade buyurduğu gibi böyle 
bir istisna mevzuubahis olunca, buna bir kısım 
vatandaşlar güya takibe mâruz kalırlar sebebine 
istinaden istisna düşünmek nasıl olur? Her va
tandaş kanuna müsteniden vergi verecektir ve 
bu bakımdan kontrol edilecektir. 

Böyle bir mükellefiyet ve bu mükellefiyetin 
kontrolünden bâzı vatandaş zümrelerinin mâ
ruz olmaması yolunda bir imtiyaz mı aramakta
dır. Kaldı ki, bir gazete ve müesseseye verilen 
bir yazı için alman para ücret sayılacağına göre 
parayı veren müessese, vergiyi tevkif edecek 
ve maliyeye yatıracaktır. Bunun yapılmaması 
halinde takibe mâruz kalacak olan da müesse
sedir. 

Bir Gelir Vergisi esasını ele alırken bütün 
vatandaşların gelirinin tâbi olacağı vergiden 
bunların gelirinde nasıl bir istisna kabul ede
biliriz. Bence bu konuda vergi muaflığına git
mek doğru değildir. Efendim telif ve tercüme 
ve sanat işlerinde kâr yoktur kârı ve zararı da 
meçhuldür. Vergi alınmaması icabeder şeklinde 
de bir mütalâa da ileri sürüldü. Efendim kâr 
olmazsa vergi yoktur. Meçhulden vergi almak 
mevzuu da yoktur, önceden her şey meçhul ola
bilir. Herkesin ne kazanacağı, ne vergi verece
ği esasen malûm ve muayyen değildir. Malûm 
olan şey, kâr elde edildiği takdirde vergisinin 
verilmesinden ibarettir. Efendim, bir arkadaş 
kazanmış ve irat yapmışsa ondan alın, yapma
yınca "almayın gibi sözler söylediler. Bu arka
daşın dediğini kabul edecek olursak her vatan
daş irat getirecek bir bina veya servet temin 
etmedikçe ondan vergi almamak İâzımgelecek-
tir. Geçimini ancak temin eden mesai erbabı 
vatandaşlar vergiye tâbi olur da telif ve tercü-
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me yapanın vergiye tâbi olması için başka irat 
ve servet sahibi olması mı lâzımgelir? Böyle bir 
şey düşünülemez. 

Şimdi arkadaşlar, bizim arzımız şudur: Fi
kir mahsulü ve sanat eseri kitap, resim, hey
kel, kitap halinde, tablo halinde veya heykel 
halinde ister kendisi tarafından satılsın ister 
bir editöre verilsin ister bir gazeteye satılsın. 
5 bin liraya kadar olanını arzettiğim sebeplerle 
vergiden muaf tutuyoruz. Ondan fazlasının vergi 
mevzuu haricinde kalmasını sebepsiz bir istisna 
sayara. Bunun haricinde şimdi temas etmek 
icabeden bir tek mesele kalmıştır. O da devam
lı olarak bir müessesede çalışan muharrirlerin 
muafiyetidir. 

Saym arkadaşlar; biz bunu tetkik ederken 
gazetecilerden mürekkep bir heyeti eksper ola
rak dinledik. Bu arkadaşlar bize dediler ki siz 
kitap yazan müellif veya mütercimleri istisna 
diyorsunuz. Ama gazetede makale ve fıkra ya
zanları istisna etmiyorsunuz onları da ediniz. 
Kendilerine sorduk; muhabirleri de istisna et
mek lâzımgelir mi? Hayır dediler, onlar aylıklı 
insanlardır, onlar için muafiyete lüzum yoktur 
dediler. Kendilerinden sorduk; onların sizden 
farkı nedir ? Onlar da diyorlar ki, bizim tek far
kımız onlar imzalı? biz imzasız yazı yazarız. 
Bu mu sizin aranızdaki fark, kıstas bu mu ol
sun? Aranızdaki fark nedir? Dedik. Muhabirler 
aylıklıdır cevabını aldık. Yine sorduk. Yazı 
işleri müdürünüz vergiye tâbi olsun rau? Olsun. 
îdare müdürünüz vergiye tâbi olsun mu? Ol
sun. Kapıdaki hademeniz, mürettibiniz, mnsah-
hihiniz vergiye tâbi olsun mu? Olsun. Pekiyi, 
kim olmasın? Başmakale yazanlarla, fıkra ya
zanlar tâbi olmasın, iş buradan başladı. Saym 
Adnan Adıvar'm arzuları da buydu. Arkasın
dan muhabirler müracaat ettiler. Bizim güna
hımız nedir? Bizim yazdığımız da yazı değil 
mi? Onlara-da dedik ki, efendim, sizin müret-
tipleriniz, musahhihleriniz de vergi vermesin
ler mi? Versinler. Versinler ama onlarla sizin 
farkınız nedir? Siz de aylık alıyorsunuz, onlar 
da aylık alıyorlar. Hocalar da, memurlar da ay
lık alıyorlar? Binaenaleyh fikrî mahsul itiba
riyle ne fark vardır? Onlar da vermesinler mi? 

Şimdi bir arkadaş, matbaada kim çalışıyor
sa vermesin, mürettip de vermesin, işçi de ver
mesin, idare memuru da, kâtip de vermesin bu
yurdu. 
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Arkadaşlar, bunları istisna etmenin diğer 

ratandaşlara nazaran bunlar için bir fark gözet
menin sebebi nasıl izah edilir ve hunun hududu 
nereye kadar gider? En ufak bir kazancı olan 
vergi verir de, yalnız bir matbaada hizmet et
mek sebebiyle para kazanan vergi vermez. 
Biz bunu düşünemeyiz. Bizim teklifimiz, tek
rar arzediyorum, devamlı halde birçok senele
rin mahsulü mesaisi olarak meydana gelen ki
tap tablo, heykel, nota ve saire gibi eserlerden 
elde beş bin liraya kadar kârı, eseri (ister ken
disi tabı etsin, ister satsın, ister tefrika ettir
mek suretiyle gazeteye'satsın), vergiden müstes
na tutulmaktır. Bunun haricinde kim olursa 
olsun, ne yaparsa yapsın bütün vatandaşlar 
gibi bunlardan vergi alnacaktır. 

Bir yazı yazan adam beyanname versin, 
böyle bir şey yoktur. Her hangi bir zatın gaze
teden, mecmuadan alacağı paradan bunu ödi-
yeıı, tediye sırasında, vergisini kesecek ve Ma
liyeye verecektir. Bunlar yani parayı alanlar, 
istisna haddi içinde beyannameye tâbi değildir. 
Beyannamenin ne gibi hallerde verileceği ma
lûmdur. Bu ancak, muayyen mesleklere ve irat
ları yalnız ücretten ibaret kalmayıp gayrimenkul 
iradı gibi iradı olanlar, gelirleri muayyen miktar
dan fazlaya çıkınca beyanname vereceklerdir. 

Şimdi biz size, vergi kaidesinin umumiyet 
esasları dairesinde olduğunu ve memleketin ih
tiyacına yararlı olduğuna kaani olarak noktai na
zarımızı arzediyoruz. Takdir sizindir. (Kâfi, 
kâfi sesleri). 

ASIM US (Çoruh) — Arkadaşlardan birisi 
buyurdular ki, matbaaya uğrıyan her keşten ver
gi mi alacağız diyenler var. Ben böyle birşey söy
lemedim, tertipte, makinede çalışanları kaste
derek teklifte bulundum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (Devamla) — Zatı âlinizin söyledik
lerini arzedeyim. 

Dediniz ki, dışarda az kazancı olup da ihtiya
cını temin etmek için gazete ve matbaalarda 
çalışan bu gibi kimselerin beş, on kuruşundan 
vergi alınmalı mı dediniz. 

Bir adam aldığı paradan vergi verir, eğer 
ikinci bir yerde de çalışırsa oradan da tabiatiyle 
vergi verecektir. Ama bu gibilerden gazetede 
çalışanlarla yine bu gibilerden her hangi bir 
ticarethanede oranın muhasebesini tutan beş, on 
para alan ve ihtiyacını temin etmek için göz nuru 
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akıtan bir kimse arasında ne fark vardır? Ama 
bir fark görülüyorsa, bir sebep bulunuyorsa bun
lar hakkında diğer vatandaşlardan ayrı ve imti
yazlı bir muamele yapmak icabediyorsa Kamu
tay takdir eder. 

BAŞKAN — Bir sual daha var. 
NlYAZl AKSU (Antalya) — Demin arzet-

üğim gibi; bir hoca, bir müellif bir" kitap çıkarır
sa, bu kitapların yarısını diğer memleketlerdeki 
üniversitelerle mübadele ederse, bir kısmını da 
satarsa, acaba kitabın matbaadan çıktığı zaman 
ki adedi bir vergi matrahı teşkil eder mi, etmez 
mi'? 

GEÇİCİ KOMİSYON Bx\ŞKANI MÜNlR 
BÎRSEL (Devamla) — Sayın arkadaşım, kazanç 
olarak elde edilmiyen bir şeyin vergsi mevzuuba-
his değildir. Bir adam bir kitap neşredip de 
bunu parasız dağıtsa hiçbir vergi memuru ne di
ye bedava dağıttın diye birşey soramaz. Ancak 
varsa sattığının hesabından vergi alınır, isterse 
hediye eder, isterse bedava dağıtır, bundan 
mesul olamaz. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Bir adam bir 
oyuncak fabrikası açsa ve imal ettiği oyuncakları 
hediye etse, sağa, sola dağıtsa, vergi memuru he
sap sormıyacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Sormaz efendim. Gerçek 
olarak gelir temin etmiyen vatandaşı mal memuru 
sorguya çekmek değil, başka birşey sormak hak
kına dahi malik değildir. Bu verginin matrahı 
gerçek gelirdir, gerçek olarak cebine giren pa
radan kâr olarak kendisine kalandır. Herkesin 
tasarruf hakkına mal memurunun müdahale sa
lâhiyeti yoktur. 

SUUT KEMAL YETKlN (Urfa) — Sayın 
arkadaşlar; 18 nci maddenin birinci fıkrası, zik
redilen fikir ve sanat adamları beş bin liraya 
kadar bir kazanç temin ettikleri takdirde, bu
nun vergiden muaf olmasını âmirdir. 

Şimdi hatıra şu geliyor : Acaba devamlı ola
rak vazifeli olmıyan bir muharrir, heykelci veya 
ressamın memleketimizde senede 5 bin lira kazan
dığı görülmüş müdür? Böyle bir şahıs var mıdır? 
(Mesele yok sesleri). 

Mesele var efendim, maddenin birinci fıkrası 
haddi zatında mevcut olmıyan fikir ve sanat 
adamlarının hakkını koruyor. Çünkü yılda böyle 
beş bin lira kazanan yoktur. Bizde kalemiyle, 
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eseriyle para kazanan insanlar, sattığı eserlerden 
para kazanan insanlar, bir yerde sürekli olarak 
vazife gören insanlardır. Ya Akademide resim 
profesörüdür, yahut da bir gazetede yazardır. 
Aldıkları maaşla hayatlarını kazanmaktadırlar. 
Ancak senede birkaç tablo veya eser satarak ma
aşlarına eklerler. 

EKREM ORAN (İzmir) — Birleşmez ikisi. 
SUIJT KEMAL YETKİN (Devamla) — Ay

nı şekilde muharrir için de bunu söyleyebiliriz. 
Üniversitenin bir fakültesinde profesördür maaşı 
vardır, ders okutuyor. Bir kitap yazarsa bu kitap 
vergiye tâbi olacaktır. 

EKREM ORAN (İzmir) — Beş bin liraya 
kadar olmıyacaktır. 

SUTJT KEMAL YETKİN (Devamla) — Ola
caktır. Çünkü sürekli olarak bir vazife görüyor. 
Mesela Hukuku Esasiye profesörüdür, ders oku
tuyor. Aynı zamanda bir kitap yazıyor. Sürekli 
olarak vazife görüyor. Beş bin lirası falan yok 
bunun, bu vergiye tâbi, ben böyle anlıyorum. 
Bir yerde vazifesi olmıyan, serbest çalışıp da 
5000 lira kazananlar parmakla gösterilecek kadar 
azdır, belki de hiç yoktur. O halde muharrir ol
sun, sanatkâr olsun, gazeteci olsun, cemiyet ha
yatında yazıları ile asıl hizmet görenler, sürekli 
vazifeleri olduğu için, bunlar 5000 liralık mua
fiyete tâbi olmadan vergi vereceklerdir. Çünkü 
yukardaki birinci fıkra sürekli olarak vazife gö
renleri derpiş etmiyor. 

Bâzı arkadaşlar mürettipleri, makinistleri, 
ileri sürdüler, onlardan vergi alınsın da, neden 
bir gazeteciden vergi alınmasın, dediler. 

Şimdi arkadaşlar, burada iki noktayı dikkate 
almak lâzımdır. Bileği ile çalışan insan Kanunun 
teminatı altındadır. Halbuki yazarlar böyle bir 
teminat altında değildir. Bunların tekaütlükleri 
yoktur. Sonra yazarların, üniversitedeki hocala
rın yazarları ile cemiyet hayatında oynadıkları 
müspet role hususi bir ehemmiyet vermemeye 
imkân var mıdır ? Eğer fikrin kuvvetine inanı
yorsak, fikrin ve zevkin cemiyet içinde yayılması 
lüzumuna inanıyorsak, fikir adamlarını, sanat
kârları himaye etmemiz lâzımdır. İçimizden birisi 
çıkıp da, bu Gelir Vergisi Kanunudur, himaye 
kanunu değildir. Derse, böyle bir mütalâaya be
nim cevabım şu olacaktır : 

Bir Gelir Vergisi Kanunu cemiyetin mânevi 
tarafını ihmal edemez. Bir Gelir Vergisi Kanu
nu, diğer kanunlardan müstakil, mücerret olarak 

mütalâa edilebilir mi ? Devletin hizmetlerini kalv-
şılıyacak maddî imkânlar hazırlarken, bu imkân
ların cemiyetin mânevi tarafına zarar vermeme
sine çalışmalıyız. Binaenaleyh maddi ve mânevi 
kalkınmada muvazeneyi gözetmiye daima mecbu
ruz. Hulâsa sürekli olarak Üniversitelerde, Yük
sek Okullarda vazife gören, gazetelerin ve der
gilerin yazı işlerinde çalışan fikir ve sanat adam
larının korunmaması cemiyetimizin fikir sağlığı 
bakımından zararlıdır. Bu itibarla 18 nci mad
denin 2 nci fıkrasının kaldırılarak yerine, arzet-
tiğim hususları sağlıyan bir fıkranın ilâvesini 
teklif ediyoruz. Eğer maddeye fikir ve sanat 
adamlarını muaf tutan fıkrayı koymazsak ka
nundan beklediğimiz müspet neticeyi elde edeme
yiz. Binaenaleyh bu' maksatla ikinci fıkranın 
kaldırılıp yerine şimdi arzettiğim mânada bir 
fıkranın ilâvesi maksadiyle 51 imzalı bir takrir 
vermiş bulunuyoruz kabulünü Yüksek Kamutay
dan rica ederim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ben bu 
madde biçimsizdir dedim, kabahat oldu. İhsan 
Yalcın arkadaşım diyor ki; herkes çalışıp muka
bilinde vergisini veriyor, fikir adamları da ver
sin. 

Arkadaşlarım, köylü buğdayını çıkarttığı za-
ban ondan vergi almıyorsunuz, üzüm çıkartan 
adamdan vergi almıyorsunuz ,üzümlerinden bun
ları değerlendirenlerden vergi almıyorsunuz. Son
ra fikri mahsuller veren adamlardan vergi alırım 
sanıyorsunuz. Bu nominaldir, bunu söyledik, ka
bahat mi yaptık?. Vazifemdir, söyliyeceğim. Son
ra Trabzon 'da bir gazete çıkar, Rize 'de de çıkar, 
emin olun 20 senelik kazançları 5 bin lirayı bula
maz. Şimdi bunların hesabını tetkika memur tâ
yin edeceksiniz, tahkikat yaptıracaksınız, intizar 
edilecek. Buna da mı kızacaksınız?. Lâf söylemi
ydim mi?. Sonra (emrazı dâhiliye) okutan hoca
nın aylığından kesiyorsunuz da kitap çıkarınca 
niçin kesmiyorsun dediler. Vallahi münasebeti 
yoktur. Hocaya aylık veriyorsun, dersaneye geli
yor, okutuyor. O dersi okutmazsa aylığmı keser
sin. Fakat ben evde oturup bunun için ayrıca 
çalışmışım, bir eser meydana getirmişim. Kazan
cım beş bin dünyada olmaz ya, iki bin de olmaz. 
(O halde telâşa lüzum yok sesleri). Mesele yok
tur, nominaldir. Biçimsiz dedimse affedersiniz, 
gayrimüstahsen dedimse kusur dilerim. Fakat 
azizim, ben şimdi meselâ birşey yazıyorum. Ça-
lışıpda arazi mahsulü yetiştiren ye memleketin gı-
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dasmı temin eden adamlardan vergi almıyoruz. 
Nasıl alırız?. Buğdaydan almayız. Buğdaydan un 
yapılır, simit yapılır, çörek yapılır. Gazete işi 
biraz komplikedir. Gazeteci muharrirler tutar bir 
mecmua çıkarır. İdarehane açtığı zaman vergi ve
rir. O vakit de mükerreren görülmüştür ki, mese
lâ bir mecmua çıkar, mecmuayı çıkaran adam 
benden senden bedava alacağı yazılan mecmuası
na kor. O mecmuadan 1 000 lira kazanmalı, ki, 
bu işi devam ettirebilsin. Aksi takdirde hepsi ka
panmaya mahkûm olur. Bu işi güzel lâflarla hal
ledenleyiz. Ancak doğru yolu görerek bu işi hal
ledebiliriz. Onun için bendeniz bunu söyliyorum. 
Bu madde fuzulidir. Aman dokunmayın, aman 
kalsın. Neden?. Bu da bir prensiptir, böyle bir 
madde bulunsun. Taraftar varsa kabul eder. Be
nim de nihayet bir reyim vardır. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bi
zim memleketimizde muharrir, sanatkâr, ressam 
azdır. Bu tabaka gayet zayıftır, bunların himaye 
edilmesi lâzımdır. Bu bakımdan bendeniz Hükü
metin bu teklifine taraftar değilim. Bu 5 bin 
lira olarak konan muafiyet haddinin kaldırılma
sını istirham ederim. 

Bundan sonra; muafiyet bu memlekete faydalı 
eser yazanlar için kabul -edilmiştir. Kaldı ki, son 
zamanlarda ve bilhassa İstanbul matbuatında bu 
memleketin içtimai hayatını kemiren, ahlâkını 
rencide eden, çolukların ve halk tabakalarının 
zaafları istismar eden ve onların cinsî taraf
larını gıeıklıyan insanlar büyük kazançlar sağ
lamaktadır. Bu memlekette ilmî eser, teknik 
eser az okunmaktadır. Kazanan mecmualar da
ha çok hissî zaafları istirmar eden mecmualar
dır. Bu itibarla bu gibi mecmualar ve Türk 
ananesine ve Türk ahlâkına mugayir neşriyat 
yapan mecmuaların kazançlarının böyle bir mu
aflığa ve istisnai bir muameleye tâbi tutulma-
malarmı rica ediyorum. Bunun için de bir tak
rir veriyorum, Yüksek Meclisin kabul buyurma
sını rica ederim. 

Dr. AHMET HÂMİT SELGÎL (Ankara) — 
Sayıp arkadaşlarım, Münir Bey arkadaşım bu 
maddenin, Gelir Vergisi bakımından ne suret
le mütalâa edildiğini gayet güzel bir şekilde 
ve vazıh pir surette anlattılar. 

Buna mukabil fikir söyliyen arkadaşların 
sözlerinde bir nevi kaçamak var. Diyorlar ki ; 
beş bin liraya kadar olanlar vergi vermesin. 
Bunda bal gibi muafiyet meselesi var. Biz ver-
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| ginin fikir adamlarından alınmasını istemiyor 

ruz, şeklinde mesele açık ve vazıh olarak konuşı-
mak lâzımdır. Gelir Vergisi Kanununu bugün 
mütalâa ederken yalnız vatandaşları Gelir Ver
gisini mütalâa ederken. Memleketin umumi se
viyesini, ahvalini, kültürünü önümüze koymı-
yacak mıyız? Vergi alınacak diye. Bütün bu 
noktaların göz önünde tutulmaması mı lâzım
dır? 

Arkadaşlar; İstanbul gazetelerinde çalışan 
yüzlerce muharrir vardır, bunların içinde 15 
seneden beri üniversiteden çıkmış olan -ancak 
yedi tanedir, diğerleri ise yüksek mektep me
zunu değildir dersem vaziyeti daha iyi kavra
mış oluruz, biz memleketin seviyesini yükselt
meye çalışan adamlarız. Bugün bunu düşünme-
yip de Gelir Vergisi ile beş on lira vergi arta
cak diye muafiyet temin etmiyelim mi? 

Arkadaşlar vaziyet tamamen meydandadır. 
Biz fikir mahsulü verenlerden, hocamın da söy
lediği gibi üzüm, buğday, yetiştirenden vergi 
almıyorsak fikir mahsulünden de hiç vergi 
alınmasın diyoruz. 

Bizim arzumuz; önergede söylediğimiz söz
lerden ibarettir. Açıkça ifade etmişizdir. Hep
sini cesaret edip getiremediğimiz için yalnız 
beş bin liraya kadar olanları getiriyoruz, bunun 
için rica ediyoruz arkadaşlar. 

Önerge kabul edilmekle bunlara vergi im.ua-
I fiyeti temin edilirse yerinde olacağı tabiîdir. 

Bizim fikir mahsulü veren elimizde kaç müellif 
vardır; bunların Avrupaca tercüme edilmiş 
eserleri kaç tanedir? Biz bunlardan kalkıp ver
gi alacak olursak nasıl teşvik etmiş oluruz? 

I Biz bunları teşvik etmekle mükellefiz. Hattâ 
I bunlardan hiç vergi almamamız lâzımdır. Res

samdan, heykeltraştan vergi almamalıyız. 2. 
Diyeceksiniz k i ; ressamla amele ayrı mıdır? 

Efendim; evet amele çok çalışıyor, fakat ame
lenin çalışması mekaniktir, bedenîdir. Fikir 
amelesi, içinden geleni, kafasından geleni verir. 
Bunu da tefrik etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Dr. Adnan Adıvar. 
Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Arka

daşlar; bütün bu müzakerata verdiğim takrir 
sebep olduğu için, on beş günlük vukuatın, 
müsaade ederseniz, tarihini yapacağım. Uzun 
değil, sizi fazla rahatsız etmiyeceğim. 

I Gerçi Münir Beyefendi vakıayı izah ettiler. 

/ 
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Bendenizin verdiğim takr i r ; kanunun 18 nei 
maddesi üzerindedir. 18 nci maddenin birinci 
fıkrası üzerinde bir diyeceğim yok. Diyeceğim 
yok dedim, yalnız burada demedim, komisyon
da da dedim. Çünkü bendeniz Gelir Vergisinden 
istisnanın tamamen aleyhindeyim. Fakat gör
düm ki, bu aleyhindelik bir şey ifade etmiyor. 
Çünkü arkasından gelen 19 ncu maddede, bu is
tisna yalnız bizim müelliflerde kalmıyor, çiftçi
ler müstesna, sonra hiratkım zevat daha müs
tesna. 

Binaenaleyh bendeniz burada ikinci fıkra
nın kaldırılmasını rica ediyorum, ikinci fıkra 
da şudur: 

Yukardaki istisnanın, bu işleri, memur ve
ya müstahdem olarak veyahut bir daire veya 
müesseseye mukavelename ile veya mukavele
name olmamakla beraber devamlı mahiyet ar-
zeder şekilde yapanların bu yönden kazançla
rına şümulü yoktur. 

Yani bu demek ki, bir adam ilmî, sınai bir 
müessesede, bir gazetede, bir mecmuada - zaten 
bütün sözler burada toplanıyor - böyle bir yerde 
aylıkla çalışıyorsa, beş bin lira kaydına tâbi 
değildir. Yani ne kazanıyorsa ondan vergi ve
recektir. Hem maaşından vergi verecek, hem de 
makale diye yazdığı şeyden vergi verecektir. 
Esasen vergi vermesin demedik. Muharrirler 
zaten vergi veriyorlar. Bizim dediğimiz bu idi. 
Encümen sonra bunu aldı, tay teklifini kabul 
etmemiş. Bendenizin maddesi o suretle yazıl
mış ki, güleceksiniz. Müellif, mütercim, ressam, 
heykeltıraş kelimelerini kabul buyurmuşlar, hal
buki maddedeki heykel ve resim yapan baş
kadır, bunlar heykeltıraş ve ressam değildir. 
Resim ve heykel yapan adam ressam ve hey
keltıraş değildir. Ressam ve heykeltıraş güzel 
san*t erbabıdır, tashih etmelerine çok teşekkür 
ederim. Bunu tashih buyurmuşlar. «Ressam ve 
bestekârların kitap, resim, heykel ve nota ha
lindeki eserlerinden bir takvim yılında elde et
tikleri kazançların beş bin lirası» 

Şimdi efendim, burada bir defa «Müstesna» 
kaydı nasılsa unutulmuş. «5 bin lirası» demiş, 
cümle bitmiş. İleride gerçi hir «Müstesna» ke
limesi var ama, buna istinaden bunun da istis
nası çıkıyorsa, bu, kanun tekniği bakımın
dan çok mahzurludur; sakattır. Rica ederim 
buraya «Müstesna» yi ilâve edelim. 

Şimdi bu madde konulmuş, ikinci fıkrası yok. 

Yok olunca, bendeniz ve arkadaşlarım, bizim işi
miz kaibul edilmiş, çıkalım, gidelim, dışarda kah
ve içelim dedik. 

Şimdi Münir Beyin izahından ânlaşıldıki, sü
rekli surette çalışanlar, hem maaşlarından hem de, 
yazdıkları yasalardan vergi verecekler. 

« Sürekli surette » ne demektir? Vazıı Kanun 
böyle bir şey söylerse, yarın, tahakkuk memuru 
bunu istediği gibi tatbik edebilir. 

Bakınız bir üniversite profesörü sürekli bir 
surette çalışıyor. Hattâ sürekli surette kitap çı
karır, haydi kitap çıkarır demiyelim, sürekli su
rette Fakülte Mecmuasına yazı yazan vardır. 
Şimdi Fakülte Mecmuasından aldıklaırı 25 lira
nın beş lirasını alacak mıyız? Zaten bunlar o 
kadar güç yazılardır ki, bunları yazmak için in
sanın çektiği emek hesaba gelmez. Yalnız tabiî 
hakikî fakülte mecmuası ise, Binaen.ale.yh, mer 
selenin birisi budur. 

Ondan sonra ikinci safha geliyor, yüksek mek
teplerde de böyledir, onların da birer mecmua
ları var, şu var, bu var. Onlardan da alacak mı
yız? 

Ondan sonra üçüncü vaziyete geçiyorum; ga
zete ve mecmualara geliyorum. Gazetedeki mu
harrirler de iki türlüdür. Geçende de söyledim, 
başınızı ağrıtıyorum ama, zannediyorum ki; bu
radaki heyette de bir değişiklik vardır, aynı he
yet değildir, dalga halinde değiştiği için biraz 
izah edeyim. 

Gazetelerde bâzı muharrirler maaşla çalışır, 
bâzıları da maaşsız, dışardan makale gönderir. 
Şimdi sürekli makale gönderen ile, maaşla çalı
şanın vaziyetini tefrik etmek hakikaten çok güç
tür. 

Sürekli tâbiri; haftada bir gün yazı verir, 
ertesi hafta vermez. Ondan sonra on. beş günde 
bir verir. Bunu tâyin etmek hakikaten çok güç
tür. 

Sonra muhabirler, biz imza koymadık diyor
lar, fakat muhabirler esasen aylıklıdırlar. 

Bir de çekecekleri telgraflardan mı para ala
cağız? Böyle bir vergi mevzuubahs değildir. Müs
tesna kelimesini buraya da ilâve etmek lâzımdır. 

Ondan sonra Suut Kemal arkadaşımızın ver
dikleri takrir vardır ki, burada tasrih ediyorlar. 
Bendeniz topyekûn olarak mevzuubahs ettim. 
Onlar filân filân diye tasrih etmişlerdir. Onlar 
da, yani bu gibi yazarlardan ve ressamlardan pa.-
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ra alınmaz demişlerdir. Bunun Üniversite ve 
yüksek okullar diye tadilini teklif ediyor. Ben
deniz onun da tadilini rica ediyorum. Yüksek 
okullar ve üniversiteler demektense, ilim müesse
seleri demek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, bir arkadaşımız bu madde gayri-
müstahsendir, lüzumsuz dediler. Bunu Komis
yon veya Hükümetin senet ittihaz edip de biz 
maddeyi geri alıyoruz diye bir şey yapması ica-
bederdi. Bunu yapmadılar. Bu ciheti yüksek 
huzurunuzda tebarüz ettirmek istiyorum. Müs-
tahsen veya gayrimüstahsen... Ne ise. Fakat 
muhakkak ki pek az muafiyetler temin eden 
bir maddedir. Bu maddede Meclisi âliyi tatmin 
edecek hüküm yoktur. Söz alan hatiplerden 
Suut Kemal Yetkin ve diğer arkadaşlar vo ge
rek biz bu maddenin ikmali cihetini iltizam edi-
yrouz ve muhtelif muafiyetler hakkındaki ar
kadaşların tekliflerini memnuniyetle kabul edi
yoruz. Bizim yaptığımız teklif, gazete ve mec
mualarda daimî yazarların muafiyeti babında 
idi Niçin bunları idare memurlarından, müret-
tiplerden, musahhihlerden tefrik ediyoruz? On
lar, bir gazetecinin, bir mecmuanın yaşaması 
ile doğrudan doğruya alâkadar olmıyan meslek
lerdir bir gazete kapanır matbaa yine vardır, 
mürettip yine mürettiptir, idare memuru yine 
idare memurudur. Ama bunlar hakkında mua
fiyet teklif edilirse aleyhinde bulunacak deği
liz. Onun haricinde muharrirler, demin de söy
lediğim gibi, diğer mesai erbabının birçok hak
larından mahrumdur, tekaüdiyeleri yoktur, mes
lekte garantileri yoktur, istikrar yoktur, ihti
yarlıktaki vaziyetleri müşküldür. Bu sene 5 bin 
on bin lira kazanır 3-5 ay gazete kapanır bu 
5-10 bin liralık kazanç 2-3 bin liraya düşer. Bi
naenaleyh kazancı 1000 lirayı 1200 lirayı geç-
miyecek muharrirlerin ensesine mecmuanın, ga
zetenin sahipleri yapışacak % 15, veya % 20 
olarak kazancından Gelir Vergisini vereceksin 
diyecektir, bu takdirde o gün kazandığı mik
tardan ilerisi için belki ayırabileceği beş on ku
ruşu da elinden almış olacağız. Bu itibarla mu
harrirler, bu daimi yazarlar, matbuat sanayiin
de çalışan arkadaşlara benzemediğinden onlar
dan ayırmak ve bunları muaf tutmak lâzımdır, 
verdiğimiz teklifin mucip sebepleri bunlardır. 
Biz bunda ısrar ediyor ve Yüksek Meclisin hak-
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ki takdirine önergemizi sunmuş bulunuyoruz. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
Gelir Vergisi Komisyonunda çalışırken avukat
lar müracaat ettiler, biz adaletin tecellisi için 
çalışıyoruz; büyük bir âmme hizmeti yapıyoruz, 
binaenaleyh bizi bu vergiden muaf tutun. 

Bunlar âmme hizmeti yapıyor, hakikaten yap
tıkları hizmet bu memlekette ihmal edilebilir bir 
hizmet değildir; fakat ne yaparsınız ki, gelir 
Vergisinin umumi prensipi nihayet memlekette 
nimet kazanan herkesin Devlet hissesine iştiraki
ni icabettirdiği içindir ki, bunlardan vergi alın
masına karar verildi. 

Doktorlar müracaat ettiler, dediler ki, biz 
memleketin sağlığına hizmet ediyoruz, biz ol
mazsak birçok avakıp meydana gelir, bizden 
Gelir Vergisi almayın dediler. Hakikaten dedik
leri doğru, onlardan vergi alınırsa bu gibi ava
kıp meydana gelir. Ama Devleti idame ettirebil
mek için her vatandaşın bir iştirak hissesi olması 
lâzımdır. Komisyon bu bakımdan onlardan 
vergi almaya karar verdi. 

Hakikaten, müellifleri, muharrirleri, mü
tercimleri, heykeltraş ve ressamları himaye et
mek lâzımdır. Muhterem Suut Kemal Yetkin 
arkadaşımızın buyurdukları gibi bir vergi kanu
nu yaparken o memleketin bünyesinin umumi 
icapları içersinde bâzı şartların mütalâa edilmesi 
lâzımdır. Fakat maddeye dikkat buyursanız bun
lar için beş bin liralık muafiyet kabul edilmiş
tir. Ben bin liradan fazla olarak 8 - 10 bin lira 
kazanan muharrir ve müellif sefalet içinde de
ğil, hizmetinin karşılığını almış demektir. O 
halde memleketin masraflarına o da iştirak etsin. 

Sonra, gazeteciler meselesi; muhterem arka
daşlar bir Gelir Vergisi koyarken o verginin esas 
nizamını göz önüne almak lâzımgelir. Bu memle
kette kim kazanıyorsa, kim bu memleketin ni
metlerinden faydalanıyorsa o nizamın içinde yer 
alması zarureti vardır. Evet gazete muharrir
leri, başmuharrirler hakikaten bu memlekete 
hizmet etmektedirler. Fakat demin de arzettiğim 
gibi memlekete her hizmet eden zümreyi vergi 
dışında bırakacak olursak vergiyi kimden alaca
ğız? Falan yerde sabahtan akşama kadar kürek 
çekerek bir lira kazanan bir vatandaştan vergi 
alırken doğrusu, binleri kazanan muharrir, me
mur, kim olursa, olsun, vergiden muaf tutmaya 
taraftar değilim. 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, sayın 

arkadaşımız, madamki işçilerden vergi alınıyor, 
bunlardan da alınmalıdır şeklinde bir başlangıçla 
yürüdüler, avukatların, doktorların müracaat
larını ileri sürdüler 

Arkadaşlar; bana bir müellif gösterebilirler 
mi ki bir kasabada tutunmuş, bir avukat kadar, 
bir doktor kadar para kazanmış? 

Bir ressam gösterebilirler mi ki, şu yuvarlak 
küre üzerinde bizim memlekette tutunmuş, ka
zanmış, mesut olmuş? 

Ve yine bir heykeltraş gösterebilirler mi? 
Hattâ karnını doyurmuş ressam, heykeltraş var 
mı bizim memlekette? 

Başta da arzettiğim gibi; bunlar bugüne 
kadar Devletin yardımı ile geçinmiş, tutunmuş 
adamlardır. Heykeltraş diye bugün önümüze çık
mış kaç sanatkâr vardır? Devlet sergilerinde eser
lerini iftiharla gördüğümüz ancak birkaç heykel-
traşımız vardır. Bunlar da Millî Eğitim Bakan
lığının yardımları ile geçinmektedirler. Bunlar, 
doktorlarla, avukatlarla mukayese edilebilir mi, 
bu mukayese bizi doğru bir yola sevkeder mi? 
Avukatlar Komisyona bir zümre namına müra
caat etmişlerdir, doktorlar bir meslek zümresi 
namına müracaat etmişlerdir. Bizde bir heykel
traş, bir ressam zümresi yoktur. Doktor da, avu
kat da, her hangi bir vatandaş da müellif olabilir. 

Biz diyoruz ki; bu adamlar memleketimizde. 
çok azdır. Himayeye muhtaçtır. Kütüpaneler-
deki eserleri tetkik edin; ciddî eserlerden % 95 î 
telif eser değildir. Ciddî eser yazmış müellif
lerimiz kaç tanedir? Bu memlekette bunları işçi, 
amele, mürettip, köylülerle mukayese etmek doğ
ru olur mu? Bunda adaletsizlik vardır diyoruz. 

Arkadaşlar; adalet odur ki; memleketi müte
madi inkişaf ve terakkiye sevkeder. Memlekette 
inkişaf ve terakkiyi temin etmiyen bir mefhum, 
hiçbir vakit adalet sayılmaz. Asıl adalet, mem
leketin terakki ve inkişafmdadır. Kuru adalet 
nedir? O geçmiştir. 

Halbuki diğer taraftan birtakım muafiyetler, 
şu kadar olursa muaf, bu kadar olursa şu, yuka
rısı falan, falan demiyor. 

Arkadaşlar; düpedüz sanatkârlardan, müel
liflerden vergi almamak yoluna gitmeliyiz, bu 
memleketin terakki ve inkişafı namına. Başka 
türlü olamaz. Bu memleketin terakki ve inkişa
fı malmüdürü zihniyetiyle olamaz arkadaşlar. 
(Bravo sesleri). 
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İSMAİL AHKKI BALTACIOĞLU (Kırşehir) 

— Efendim niçin bu insanlardan vergi alın
masın deniyor. Sebebi nedir? Mesken her mem
lekette vardır, vergi alınmazsa meşru mudur? 
Meşrudur. Alınmalıdır, alınmaktadır. Dünyada 
vergi almmıyan meskenler de vardır. İtalya'
dan bir misal veriyorum. Bataklık civarında 
2000 haneli köyler var. İtalya'nlar bataklık 
kurutma diye bir şey yapmadılar, bataklığı şen
lendirme siyasetini kabul ettiler. Hâttâ bir de 
tâbir kullanmışlar. Bunun İtalya 'ncasım bilmi
yorum Fransız'casmı söyliyeceğim: «Bonifikas-
yon Entegral.» Bataklığa gidiyor, bu ne olabi
lir, burada kurutmadan başka ne yapılabilir? 
Çiftlik mi, mesirelik mi, kasaba mı Toprağın
da ne eksiktir? .Tahlil ediyor, fosfor mu, kirec
ini, kum mu? Onu tamamlıyor. Entegral bir po
litika takibediyor, orayı kasaba yapıyor, sine
masına, kilisesine, okuluna kadar, sıcak su tev
ziatına kadar düşünüyor, parsellere ayırıyor, 
2ü sene vergi almıyor, o adamlardan. 20 sene
de borcunu ödetiyor. Ne oldu? Sıtmadan ölen, 
nüfusu kırılan iki bin haneli köyler, 45 bin nü
fuslu modern kasabalar oldu. 

Bizde güzel sanatların durumu budur. Hi
mayeye muhtaçtır. Mesele budur. Himaye etme
li miyiz, etmemeli miyiz? Bu durumda sürünen 
o sanatı teşvik etmeli miyiz, etmemeli miyiz? 
Varidatın zararına olarak güzel sanatları, gü
zel sanat yaratıcılarını himaye etmeli miyiz, et
memeli miyiz? Deyip geçecek insan yoktur. 
Bunlar o cins sanatlardır ki bazan erbabı bütün 
bir milletin tarihi mukadderatını yögurabilir. 
Bir mefkure vücuda getirebilir. Korunmaya 
muhtaçtır. Bununla makinistin, tesviyecinin 
kadrini alçaltmıyoruz. Onların da şuurlu, fikir
li işler olduğunu biliyoruz. 

Evet güzel sanat erbabı son derece müreffeh 
olur, zengin olur, o zaman alınsın. 

Hayrı âlâ artisti himaye etmektir. Mâruzâ
tım budur. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, bu mevzu hakkın
da maddenin birinci defa müzakeresinde ben
deniz mütalâamı arzetmiştim. Bu maddeyi, en
cümenle mutabık olarak getirmiştik. Bugünkü 
konuşmalar sonunda yüksek heyetinizin en sa
lim yolu bulacağına şüphe yoktur. 

Şimdi söz almama Emin Soysal arkadaşımın 
bir ifadesi sebep oldu. Emin Soysal arkadaşım; 

- t » -



B : 78 29.4 
bizi müellif ve mütercimlerden, heykeltıraşlar
dan vergi almak mevzuunda Hükümet tasarı-. 
sından daha ileri gidilmiştir. Malmüdürü zih
niyetiyle bu iş halledilmez dediler... 

Arkadaşlar biz zaman zaman bu tarzda itap
lara mâruz kalmaktayız. Nitekim, benimle bu 
mevzuu konşurken, bu meslekle alâkalı bir ar
kadaşım, kıymetli bir meslek adamı da bana 
söz arasında yine böyle bir itapta bulundu, bu
nun üzerinde parmağımızı basmalıyız. Vergi 
mevzuu ile uğraşmamış bir arkadaş burada sa
lâhiyetle mütalâa beyan edebiliyorlar kendile
riyle huzurunuzda bu mevzular münakaşa edi
lemez. 

Bir arkadaşımız soruyor. Vergide prensip 
nedir? Vergi karşısında vergi,mevzuunda neyi 
tetkik etmişlerdir? Verginin bâzı prensipleri 
vardır, o prensiplere riayet etmek lâzımdır. 
Vergi âmme hizmetine iştiraktir. Hâdiseyi bir 
tarafa bırakıyorum. Yalnız bâzı noktaların bu 
memlekette bilinmesi lâzımdır, o da her vatan
daşın kazancı ile, yahut da geliri ile, Devletin 
masraflarına iştiraki zaruretidir. 

Vergi zümre tanımaz. Verginin tanıdığı üç 
şey vardır. Emek, sermaye, ve emekle sermaye
nin birleşmesinden elde edilen kazanç ve irat
lardır. 

Vergi karşısında bunun aksini iddia et
mek vergi mevzuunda üç dört yüz seneden beri 
geçen mücadeleyi, görmemek demektir. Mal 
Müdürü zihniyeti yoktur.' Bu uğurda kafasını 
yormuş insanlar kitaplara mâruz kalabilir ve 
harcanabilir. Harcanmaya razı olacağız ama 
demagoji yapmıyacağız, (Alkışlar) Mesleğinde 
muayyen prensipleri müdafaa eden insanlara 
mal müdürü zihniyeti atfedilmesi doğru değil
dir. Devleti idare ediyoruz. Güzel sanatları teş
vik için icap ederse Maliye Bakanı olarak bu 
imkânsızlık içerisinde imkân ararım fakat teş
vik başka şeydir, teşvik gayesiyle vergi karşı
sında eşitliği ihlâl ettiğiniz gün bunun sonunu 
getiremezsiniz. Verginin gayesi teşvik değildir, 
vergi bitaraf olmalıdır. Teşvike muhtaç zümre
leri ise zemine, zamana, şahıslara, siyasi hâdi
selerin inkişafına göre daima tahavvül arzeder, 
kıstası, kreteryumu yoktur. Teşvik mi? Düşü
nelim süpvansyon, prim verelim, mükâfat vere
lim bu başka mevzudur. Ama vergi karşısında 
müsavat lâzımdır, bunu diğeriyle karıştırmıya-
lım, arkadaşlar. (Alkışlar) 
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(Kâfi, mesele tavazzuh etti. sesleri) 
Dr. SAÎM ALÎ DlLEMRE (Rize) — Tavaz

zuh etmedi, müsaadenizle söz istiyorum. 
ÎSMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe

hir) — Maliye vekili açık söylesin, kim dema
goji yapmıştır? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, mahiyeti tamamen halledil
miş bir mevzuu, vuzuh itibariyle küçük bir fark 
arzeden halledilmiş bir mevzuu, ele almış halle
dilmemiş bir mevzu gibi üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz. Bizzat Hükümet ve bizzat aramız
dan seçilmiş komisyon, Yüksek Meclisin bu 
kürsüsünde söz alarak konuşan arkadaşlar da 
muayyen bir noktada az çok birleşmiş bulunu
yorlar. 

Müellif, mütercim, heykeltraş, ressam ve 
bestekârların bir takvim yılınde elde ettikleri 
kazançların beş bin lirası vergiden müstesna
dır. Bunu Hükümet de kabul etmiş Meclis de te
zahürleri itibarîyle temayül etmiş ve mesele bit
miş.. Konuşan arkadaşlardan hiç birisi beş bin 
liradan yukarı olsun demiyor, kaldıralım diyen 
de yok. O halde bu konuşma nereden çıkıyor? 
Sundan çıkıyor : Şimdi elimizde bulunan, tabı 
ve tevzi edilmiş olan kısım, asıl Gelir Vergisi 
için basılmış olan büyük 147 ye ektir. Bu oku
nan parça ise 18 nci maddenin tamamı değil, bi
rinci fıkrasıdır. îşte bu konuşmalara sebep olan 
kısım - Adnan Adıvar ortaya koydular, iyice 
anlaşılmadı, tavzih edeyim - asıl maddede bu
lunan ikinci fıkranın şu vergideki muafiyetinin 
gayrikabîli tatbik olmasıdır. 

G. K. BAŞKANI MÜNÎR BİRSEL (izmir) 
— İkinci fıkra tamamen kalktı. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ta
mam. Bu mevzu halledildiğine ve şimdi 5 bin 
liradan fazla olsun veya beş bin liralık mua
fiyeti de kaldıralım diyen arkadaş da olmadığı
na göre anlaşamamazlık nereden çıkıyor? Me
sele şundan ibarettir: Hakikaten Gelir Vergisi 
istisnaiyet kabul etmiyen bir vergidir. Fakat 
bizim şimdi müzakere ettiğimiz Gelir Vergisi 
Kanunu, kabul buyurunuz ki, ideal bir Gelir 
Vergisi Kanunu değildir. Gelir Vergisi için is
tikbalde yapacağımız ideal kanunun mukad-
demesidir. Bu mukaddemenin içinde cemiyet 
bünyesinin zaruretleri olarak zirai istihsal ya
pan vatandaşları muaf kılmışsak Türkiye'de 
hiçbir zaman fikir amelesi olarak, fikir işçisi 
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olarak çalışıp karın doyurmaya kalkışan vatan
daşları da müreffeh hale gelecekleri kazançlara 
varıncaya kadar istisna etmek tabiî telâkki 
edilmelidir. O halde, bana kalırsa Hükümetin 
getirdiği ve komisyonun kabul ettiği bu mad
deyi bizim verdiğimiz takrirle beraber kabul 
ettik mi, mesele kendiliğinden halledilir ve ce
miyetin kültürüne, istikbaline ait olan sanat 
ve fikir hayatına hayırlı bir iş yapmış oluruz. 
Onun için meseleyi mahlul telâkki ettim. 

BAŞKAN — Efendim; bir kaç arkadaşımız 
Maliye Bakanı arkadaşımızdan «Kim demagoji 
yaptı» diye, soruyorlar. Bendeniz yüksek adını
za daima görüşmeleri dikkatle takip ediyorum. 
Her hangi bir arkadaşımıza böyle bir hitapta 
bulunulsaydı bendeniz derhal müdahale eder
dim. Yalnız, vergi mevzuu haddi zatında cemi
yet için demagojiye müsait bir mevzu olduğu
nu, Hükümetin bundan daima kaçınarak, Dev
let hizmetine göre hasrı mesai ettiğini, sadece 
Emin Soysal arkadaşımızın (Mal müdürlüğü zih
niyeti ile) sözüne ; karşı, bundan azadedir. 
Maliye zihniyeti, diye cevap veriyor. 

Bununla beraber arzu ediyorsanız Maliye 
Bakanına söz vereyim. (Lüzumu yok sesleri, kâ
fi sesleri) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Müsaade eder 
misinizi 

BAŞKAN — Bu nokta üzerinde değil mi? 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Evet. 
BAŞKAN — Buyuran. Diğer hususlar için 

yeterlik önergesi vardır, yalnız bu nokta üzerin
de konuşunuz. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Büyük 
Millet Meclisinde her hangi bir Milletvekilinin fi
kir beyan etmesi için her halde bir mesele üzerin
de mutlaka mütahassıs olmasına dair şart ve ka
yıt yoktur zannederim. 

Nerede kaldı ki, bendeniz de malî işleri an-
lamıya yeltenmiş arkadaşlarınızdan biriyim, se
nelerce aç çok meşgul oldum. 

Maliye Bakanı arkadaşımızın, vergi karşısın
da zümre menfaati düşünülmez sözü doğrudur. 
Kabul ediyorum, aklım eriyor. 

Bu mevzular ürerinde her hangi bir vatanda
şı harcamak mevzuubahls değildir, böyle bir ni
yetimiz yoktur. Bahusus ki, dürüstlüğüne, çalış
kanlığına, gayretine inandığımız ve kndjsine gü

vendiğimiz arkadaşlarımızı, her hangi bir mevkide 
olursa olsun; onu desteklemek ahlâki borçlarımız
dan, prensiplerimizden toridir. 

Demagoji meselesine gelince; bu mesele dema
goji meselesinden çok uzaktır. Memleketin, 
cemiyetin terakkisi, bilhassa fikrî terakkisi 
bahsinde, arzettğim nekta, meyzuubahis olan 
mesele, cemiyetin fikrî terakkisi meselesidir, 
Bu millî prensipin karşısında.... 

Dr. SAlM Ahi DlLEMRE (Rize) — O da 
prensip, bu da prensip. 

EMÎN SOYSAL (DevamU) — Millî prensi
pin karşısında daima cemiyetin {fikren terakkisi 
mevzuubahistir. Biz diyoruz ki; birtakım hu
kuk prensipleri var, birtakım malî prensipler 
var, bütün bu prensipler toplandığı zaman hep
sinin hedefi, bu cemiyetin terakki ve tekâmülü 
prensipine gelir dayanır ve bu prensipi tak
viye etmezse onlar prensip değildir. (Bravo 
sesleri) 

Asıl demagoji orada olur. 
Malmüdürü zihniyetinden kastetdiğim 

nokta şudur: Malmüdürlerimiz, maliyecileri
miz İm memlekete hizmet etmiştir, bunların 
memleket hizmetindeki çalışmalarını takdir et
memek imkânsızdır. Ancak terakki ve tekâ
mül prensipi karşısında Hazineye sadece beş 
kuruş temin edeceğiz diye bir zihniyete kapıl
mak doğru olmaz. Bu noktadan arzettim. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bir 
şey de temin edeceği yok. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Evet, bundan 
da Maliyenin bir şey temin edeceğine kani de
ğilim. İsterse Maliye Vekili öğrenebilir, bu 
memlekette kaç müellif vardır? Bir senede 
kaç tane kitap çıkmıştır? Ne.kadar vergi alma
ları mümkündür, veya değildir? Bir haftada 
istatistiğini çıkarayım. Mesele, cemiyetin terak
ki ve tekâmülü meselesidir. Kimseyi harcamak 
emelinde ve fikrinde değiliz. Ana gayemiz, 
memleketin terakkisine ve nef'ine hizmet et
mektir, ana prensip ve büyük dâva budur, bu 
prensip her dâvanın üstündedir. 

AgLM US (Çoruh) — Bir iki kelime müsaa
de edermisinif? 

(Kâfi kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır okutu
yorum, 

737 



Yüksek Başkanlığa 
Müzaker» kâfidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. 
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izmir Bolu Bolu 

Yücel H. C. Çambel Cemil özçağlaır 
Trabzon Zonguldak Denizli Ordu 

A. R. Işıl S. Koçer Dr. B. Uz Y. Z. Ortaç 
Yozgad Gazianteb Gazianteb 

Celâl Arat B. Kaleli Dr. A. Melek 
Seyhan Kastamonu 

A. Yüregir T. Coşkan Niğde 
H. Ulusoy 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Görüştüğümüz madde hakkında önergeler var
dır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifaıhen arzettiğimiz sebeplerden dolayı 18 nei 

maddenin 2 nci fıkrasının kaldırılarak yerine 
aşağıdaki fıkranın konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

« Üniversitelerde, yüksek okullarda, gazete ve 
dergilerin yazı işlerinde sürekli olarak çalışan
lar da yukarıki fıkranın hükümlerinden fayda
lanırlar 5». 

Urfa Kars Tokad 
S. K. Yetkin Tezer Taşkıran Refik A. Sevengil 

Niğde Trabzon Seyhan 
V. Sandal Zekiye Molaoğlu Gülek 

Balıkesir Afyon Karahisar İstanbul 
Esat Altan Şahin Lâçin Cihad Baban 

Maraş Malatya Çorum 
Emin Soysal Ş. Tugay E. Alpsar 
Kütahya Tokad Ankara 

Asım Gündüz N. Poroy N. C. Akkerman 
Tokad Kırşehir Amasya 

R. Güreli N. Erdem K. Yiğitoğlu 
Kırşehir Bolu Denizli 

S. Kurutluoğlu H. Ş. Adal Cemil Çalgüner 
İstanbul Manisa Çoruh 

F. Köprülü M. Alakant * Asım Us 
Konya Konya Muğla 

M, Altan N. H. Onat Dr. M. Sakaroğlu 
Rize Malatya 

Dr. Fahri Kurtuluş M. Sadık Eti 
Ankara Bilecik 

Dr. Ahmet Selgil M. Ş. Esendal 
Diyarbakır Ankara İsparta 

O. Ocak H. O, Bekata Kemal Turan 
izmir Diyarbakır Kastamonu 

E. Çınar Fazıl Ahmet Aykaç Dr. F. Ecevit 

Yüksek Başkanlığa: 
18 nci maddedeki (5000) lira kaydının kaldı

rılmasını gazetelerde çalışan, kitap telif eden, 
tablo, resim ve heykel yapanların istisna edilme
sini teklif ederiz. 

Antalya! Giresun Seyhan 
N. Aksu E. Dizdar A, Yüregir 

Yüksek Başkanlığa; 
18 nci maddede gösterilen muafiyetler nıeya-

nına, gazete ve mecmualarda çalışan, daimî ya
zarlarında ithalini teklif ederiz. 

Manisa Zonguldak 
Muammer Alakant Ali Rıza ince Alemdaroğlu 

Yüksek Başkanlığat 
Suut Kemal Yetkin ve arkadaşlarının takririn-

deki üniversiteler ve yüksek okullar yerine ilim 
müesseseleri tâbirinin ikamesini teklif ederim. 

istanbul 
Di". Adnan Adıvar 

Yüksek Başkanlığa! 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Gelir 

Vergisinin 18 nci maddesinin 
(inkılâp ve ahlâka mugayir yayın yapan ve 

eser yazanlar bu muafiyetten faydalanamazlar). 
Denizli 

Kemal Cemal Öncel 

(Suut Kemal Yetkin ve arkadaşlarının tak
riri tekrar okundu). 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 
Adnan Adıvar'in « ilim müesseseleri » tâbirine 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye « İlim müesseseleri » 
tâbirini koyarak bu tashihle oyunuza sunuyorum. 

(Hangi önergeyi sesleri). 

BAŞKAN — Suut Kemal Yetkin ve arka
daşlarının önergesini, önerge şu şekli alıyor: 

«Şifahen arzettiğimiz sebeplerden dolayı 
18 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
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konulmasını arz ve teklif ederiz: 

«Üniversitelerde, yüksek okullarda, gazete ve 
dergilerin yazı işlerinde sürekli olarak çalışan
lar da yukarıki fıkranın hükümlerinden fayda
lanırlar.» 

BAŞKAN — Maddenin (Yazılı eserlerin...) 
diye başlıyan ikinci fıkrası kaldırılarak, bu 
Önergede teklif edilen fıkranin konulması tek
lif edilmektedir. 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Eski 
metinden kaldırılmış bir şey yoktur. 

ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efendim, 
mevzuubahis olan maddenin iki fıkrası vardır. 
Birinci fıkraya itiraz yoktur. İkinci fıkra kal
dırılarak, deniliyor. Buraya ilâvesi istenilmek
tedir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir de Ni
yazi Aksu ve arkadaşlarının önergesi var. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Biz de iştirak 
ediyoruz, 

BAŞKAN — Hep iştirak edildiğine göre 
Adnan Adıvar'm önergesini tekrar okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm 

önergesi tekrar okundu) 
BAKSAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri.) Bu 
okunan önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Muammer Alakant'm önergesi de reddedil
miş demektir. 

Kemal Cemal Öncel'in ikinci önergesini oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Gelir 

Vergisinin 18 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini rica ederim: 

«Yayınları suç teşkil eden yazı ve eserler bu 
muaflıktan faydalanamazlar.» 

Niğde Denizli 
H. Ulusoy K. C. Öncel 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bunun tatbiki mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum: Önergeyi 
kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Ohalde komisyondan gelen ve görüşülen fık
ra ile beraber 18 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum: 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — «Gelir Vergisinden müs
tesnadır» kelimesi ilâve edilecek. 

BAŞKAN — «Gelir Vergisinden müstesna
dır» kelimelerini de ilâve ederek maddeyi oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda ya
zılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 

1. İki gözü kör veya dilsiz veya mefluç ve
ya el veya ayaklarından ikisinden veya birinden 
mahrum veya el veya ayaklarını kullanamıyacak 
derecede sakat bulunan hizmet erbabının ücret
leriyle yukarda yazılı şekillerde veya çalışamıya-
cak derecede malûl olanların malûllük, emekli, 
dul ve yetim aylıkları (Sakatlığın ve malûllüğün 
heyeti sıhhiye raporiyle tevsiki şarttır.) 

BAŞKAN — Komisyondan gelen fıkra hak
kında söz istiyen var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Sayın Başkandan özür dili-
yerek arzediyorum; böyle olacağı kabildir, Ko
misyondan gelen fıkra ile birlikte maddenin eski 
ve tadil edilmiyen kısımlarının da okunması icap 
eder. 

BAŞKAN — O kısımları da okutuyoruz : 
2. Kazancı Gelir Vergisinden müstesna olan 

zirai işlerde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri; 
3. Kazancı Gtelir Vergisinden müstesna olan 

kara ve su avcılığı işlerinde bilfiil çalışan işçi
lerin ücretleri; 

4. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan ma
denlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer 
bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltında çalıştık
ları zamanlara ait ücretleri; 

5. Esnaf muaflığından faydalananlar yanın
da çalışan ve 18 yaşını doldurmamış veya 60 ya
şını doldurmuş olan hizmet erbabının ve iş sa
hibinin eşinin ücretleri; 

6 Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler husu
si fertler" tarafından evlerde, bahçelerde, apart-

. inanlarda ve ticaret mahalli olmıyan sair yerler
de orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, dadılık, 
mürebbiyelik, bahçıvanlık, kapıcılık gibi hususi 
hizmetlerde çalıştırılanlardır); 
7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitü

lerde, ceza ve ıslah evlerinde, darülacezelerin 
atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tu-
tuklul a ra ve düşkünler* verilen ücretler; 
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£. Hizmet erbabına iş yerinde bedava yemek 

vermek suretiyle temin olunan menfaatler (Bu 
yemeklerin iş veren tarafından hazırlatılması 
partiyle); 

9, Aleİûmüm maden işletmelerinde ve fabri
kalarda çalışan işçilere ve hususi kanunlarına 
j>öre barındırılması gereken memurlarla müstah
demlere mesken tedariki vfe bunların tenviri, tes
hini ve suyunun temini suretiyle sağlanan men* 
faatler; 

10. Hizmet erbabının toplu olarak iş yerle
rine gidip gelmelerini sağlamak maksadiyle iş 
verenler tarafından yapılan taşıma masrafları. 

İBRAHİM REFÎK SOYER (Niğde) — Efen
dim; bendeniz bu maddenin yalnız ilk kısmına 
dokunacağım. Bundan evvelki görüşmemizde 
I »endeniz bir takrir vermiştim ve takririmde : 
(İki gözü kör veya dilsiz veya mefluç veya el ve
ya ayaklarından birisi yok veyahut mevcut olup 
da uzvi vazifesini tam olarak ifa edemiyecek de
recede sakat olan hizmet erbabının ücretleri ile 
ayrıi derecede malûl olan mütekaitlerin maaşları 
demiştim. Şimdi bakıyorum, Komisyon bunu 
aynen almamış, tadil etmiş. Halbuki bendeni
zin takririm Heyeti Umumiyenizîn oyuna sunul
muş ve kabul edilmiş, redaksiyonunun yapılması 
iein Komisyona verilmişti. Şimdi Heyeti Celi-
lenin bu kararı değiştirilmiş şekilde arzediliyor. 
Rica ediyorum. Bunu Komisyon alsın ve evvel
ki kabul edilen şekilde düzelterek yeniden getir-
v"n. Çünkü kabule iktiran etmiş bir şeyin Ko
misyonca değiştirilmesine salâhiyet görmüyorum. 

GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (îzmir) — Sayın arkadaşımın önerge
leri nazarı itibara mı alınmış, kabul mu edilmiş. 
TIsul meselesini Sayın Başkanım halleder. Yal
nız şunu arzedeyim ki; bu metin İbrahim Re
fik arkadaşımızın önergesinde derpiş edilenden 
daha geniş olarak hazırlanmıştır. Biz çalışa
nı lyacak derecede malûl olanların emekli, dul ve 
yetim maaşlarını dahi istisna ettik. Hâlbuki 
kendilerinin takriri kabul edilseydi muayyen ve 
mahdut bir takım sakatlıklardan başkası istisna 
edilmiş olmazdı. Bu, hakkı daha ziyade himaye 
eden bîr şekildir. Takdir sizindir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergeniz nazarı itibara alına
rak Komisyona gönderilmişti. Komisyon bu si
zin teklifinizi esas tutarak daha geniş bir halde 
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bunu getirdik: diyor. Zatı âlinizi tatmin etmi
yorsa buyurun izah edin; Komisyon ya iltihak 
eder yahut vaziyeti izah eder. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ben
deniz demin de arzettim; benden evvel bir ar
kadaşım da teklif etti; aynı şeyi ben de teklif 
ettim. Bu vaziyette onunki kabul edildikten 
sonra benimki tamamlayıcı olarak kabul edil
mişti. Zabıtlara bakılırsa Komisyona nazarı dik
kate alınmak üzere gitmiş değildir, bilâkis ka
bul olunmuştur ve redaksiyon için o madde Ko
misyona gitmiştir, benim takririm de o suretle 
gitmiştir. Zabıt tetkik buyurulsun. Eğer öyle 
ise ondan sonra tekrar maruzatta bulunurum. 
Söyledikleri şekilde benimki mahdut idi de on
lar daha genişletmişler değildir. Onlar daha 
daraltmışlardır. Bir tek misal olarak, söyliye-
yim, «el veya ayaklarından ikisinden» ne demek
tir arkadaşlar? Birisi kabul edildiği takdirde 
ikisi tabiî kabul edilir. Bu ifade bendenizi şa
şırtmıştır. Gayet tabidir ki, birisi kabul edi
lince, ikisi evlâ bittarik kabul edilmiş demektir. 

Sayın Başkandan rica ediyorum, zabıt okun
sun. Bizimki kabul edilerek, diğerleri de şimdi 
konuşulan hususlardan dolayı Komisyona git
miştir, 

BAŞKAN — İbrahim Bey müsaade eder 
misiniz? 

Arkadaşlarımla da görüştük önerge geçen 
celsede nazarı itibara alınarak buna göre maddede 
tadilât yapılması için Komisyona gönderilmiş
tir. Verilen önergede kelime ve madde aynen 
kabul edilmiş, buna göre redaksiyonu yapılmış 
değildir. Eğer bu sizi tatmin etmiyorsa, birşey 
ilâvesine dair bir teklifiniz varsa, Komisyon ilti
hak edip etmediğine göre ayrıca bir muamele 
yapılır. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ben 
bunun Öyle olhıadığını iddia ediyorum. Mu
hakkak böyledir ama, ısrar ederseniz belki öy
ledir. 

BAŞKAN — Keyfiyet böyledir. Bu suretle 
Komisyondan gelmiş olan bu fıkra sizi tatmin 
etmiyorsa, birşey ilâve etmek istiyorsanız, Ko
misyon buna göre ya evet der, yahut hayır der, 
Heyeti Umumiye de hakemliğini yapar. 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — 
Efendim; demin de arz ettiğim gibi, bu tadil, 
bu malûlleri tatmin edici şekilde değildir. 
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Bendeniz takririmde ısrar ediyorum. Heye

ti Celileden teklifin kabulünü rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, yeni bir teklifiniz 

varsa oya arz ederim. Başka türlü tâyini mua
mele yapamam. Yani, fikriniz ne ise onu tav
zih ediniz. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — is
tediğim şudur, (iki gözü kör veya dilsiz veya 
mefluç veya el veya ayağının birinden mahrum 
veyahut da uzvi vazifesini tam olarak ifa ede-
miyecek ederecede malûl olan hizmet erbabı ile 
bu derecede, bu şekilde malûl olan mütekait
lerin Gelir Vergisinden istisna edilmesini) isti
yorum ve bekliyorum. 

GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (izmir) — Arkadaşım teklifini izah 
buyurdular. 

Biz diyoruz ki, istisna için el ve ayaktan 
mahrum olmak veya bunları kuUanamıyacak 
derecede sakat bulunmak şarttır. Halbuki arka
daşımız umumi olarak vazifesini tam göremiye-
cek olanlar da girsin diyorlar. Meselâ bir par
mağı kesilmiş bu adam tam olarak vazife göre-
miyecektir, binaenaleyh onlar da muaf olsun is
tiyorlar. 

Halbuki biz, arzettiğim gibi, el ve ayaktan 
mahrumiyet veya onu kuUanamıyacak halde 
bulunması bu istisnaiyeti istilzam eder diyoruz. 
Yoksa bir parmağının kesilmesi veyahut biraz 
sakat olması gibi tam vazifeyi tam görmemek 
tarzında bir şekil kıstas olmamalıdır diyoruz. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ma
ruzatım yanlış anlaşıldı. Arkadaşlarım ben par
mağı kesik adamdan bahsetmiyorum, iki gözü 
kör, dilsiz, mefluç veya el ve ayaklarından biri 
yok veya kuUanamıyacak derecede sakat olan 
iş; erbabı ve bu şekilde malûl olan mütekaitleri 
söylüyorum. 

El ve. adaklarından birisi yok olacak veya 
kuUanamıyacak derecede sakat olacaktır, yok
sa parmak mevzuubahis değildir. 

MÜNİR BlRSEL (izmir) — Şimdi arkada
şımızın mütalâası demin ki ifadelerinden baş
kadır, maddede bunların hepsi vardır; eğer 
noksan ise sayın ibrahim Refik Soyer tavzih et
meye amadeyiz. Sizin şimdi söylediklerinizde 
mutabıkız, «iki gözü kör», bu var, Maddeyi 
okuyorum. 

«Mefluç veya el veya adaklarından iMsin-
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den veya birinden mahrum». (Malûm sesleri) 

Efendim, sarih olsun istedik, fazla mal göz 
çıkarmaz. «Veya el veya ayaklarını kuUanamı
yacak derecede sakat olan» Burada bizim mak
sadımız el veya ayakların «İkisi» değildir, bun
lardan birisini kuUanamıyacak derecede sakat 
olması bizim için kâfidir. Fakat siz bu fikre iş» 
tirak ediyorsanız, «El veya ayaklarının birisini 
kuUanamıyacak derecede sakat olması» nı da 
kabul ediyoruz. 

«El ve ayaklarından birini veya ikisini kul-
lanamıyacak derecede sakat bulunan». 

SINAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Bir gö
zünü kullanamazsa. 

MÜNlR BlRSEL (Devamla) — Bir gözünü 
kullanmamak için istisnalık kabul etmedik, iki 
göz olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — «El veya ayaklarından birini ve
ya ikisini» kaydını ilâve ederek, yeni fıkra ile 
beraber 24 ncü maddeyi oyunuza arzediyorum ı 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

indirim hadleri 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Aşağda yazılı 

hadleri aşmıyan gelirler vergiye tâbi tutulmaz : 
I. Grup - Bekâr mükellefler : Günde 1,5 lira. 

ayda -37,5 lira, yılda 450 lira; 
II. Grup - Çocuksuz evli mükellefler : Günde 

2,5 lira,, ayda 62,5 lira, yılda 750 lira; 
III. Grup - Bir veya iki çocuklu evli mükel

lefler •: (Hinde 3 lira, ayda 75 lira, yılda 900 lira; 
IV. Grup - Üç. veya dört çocuklu evli mükel

lefler : Günde 3,5 lira, ayda 87,5 lira, yılda 1 050 
lira; 

V. Grup - Dörtten fazla çocuklu evli mükel
lefler : Günde 4 lira, ayda 100 lira, yılda 1 200 
lira; 

Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mü
kellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tâbi 
geliri bulunmıyanlar bu maddenin tatbikmda öz 
çocuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tâbi gelirler yukarda yazılı hadleri 
aştığı takdirde gelirin bu kısımları matraha alın
maz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bu maddenin 
birinci görüşülmesinde en az geçim için indfrinı 
yapılırken, günlük indirimler aylık hesap edilir
ken ayın 25 gün ve senenin 300 gün olarak sa
yılmasını doğru bulmadığımı arzetmiştim ye ayın 
30 gün olarak, yılın da 12 ay üzerinden 360 gün 
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olarak hesap edilmesini haklı bir dâva olarak 
huzurunuza arzetmiştim. Ayrıca bir de önerge 
vermiştim, önergem 'Kamutayda büyük bir ço
ğunlukla nazarı dikkate alınmak suretiyle komis
yona gönderilmişti. Komisyondaki müzakereler
de de hazır bulundum. Bu müzakerelerin netice 
sinde, arkadaşlarımın aflarma güvenerek arze-
diyorum, bu hususun müzakeresine katılmış olan 
14 komisyon üyesinin bulunduğu toplantı' da, 
tarafımdan gerekli izahat verildi. Bâzı arkadaş
lar, karşı düşüncede bulundular. Bâzı arkadaş
lar da benim noktai nazarımı teyit ettiler. Ondan 
sonra. Hükümetin noktai nazarı üzerinde konu
şuldu. Ve kendilerinden izahat alındı. Nihayet 
oya sunuldu, benim reyim yoktu, çünkü komis
yona da üye değildim, çoğunlukla benim öner
gem kabul olunmadı. Burada çoğunluk sözünden 
şunu kastediyorum. Aradaki fark 1 - 2 kadardı 
Yani komisyonda bulunan arkadaşlardan beş al
tısı benim önergemin lehinde ve nihayet altı ye
disi de aleyhinde bulundular. Vaziyet tamamiyle 
böyledir. 

Şimdi Komisyonun bize getirdiği ek tasarı 
ve bu tasarıya taallûk eden gerekçe ve gerekçe
nin altında Komisyon üyelerinin imzaları vardır. 
Fakat yine samimî olarak aflarını rica ederim. 
Komisyonunun konuşmalarına katılmış olan arka
daşlarımız, imzalarını koyarlarken kendi noktai 
nazarlarını, yani önergenin kabulü reyinde bulu
nan ve ekalliyette kalan arkadaşlarımız ret kara
rma neden iştirak etmediklerini tasrih etmemiş
lerdir. Okunduğu vakit görülecektir. Komisyon 
sanki oy birliğiyle benim talebimi yerinde bulma
mıştır gibi bir mâna çıkıyor. Bu vakıayı Kamu
tayın huzuruna arzetmeyi bir vazife bilirim 

Şimdi gelelim dâvaya; malî bakımdan düşün
meyi bir tarafa bırakacak olursak hükümet Ge
lir Vergisi denilen ve ıslah dâvası güden tasarıyı 
Meclise sunduğu zaman şüphesiz ki birçok mat
rahlardan alınacak vergilerin azalacağı ve bir-. 
çok matrahlarda da bu vergilerin çoğalacağını 
düşündüğü aşikârdır. Kazanç Vergisi sistemi 
içinde 270 milyon lira vergi ödemekte olan hiz
met erbabının vergileri yeni Gelir Vergisi tasa
rısına göre, 150 milyon raddesine inecektir. Ve 
bu verginin hayırlı bir semeresi olmak üzere 
hizmetlilerin vergisinde 120 milyon liralık bil
indirme hâsıl olacaktır. Bunu inkâr etmiyoruz. 
Bu 1951 senesinden itibaren hizmet erbabının 
lehine tecelli edecektir. Buna mukabil beyanna-
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meli veya beyannamesiz türlü adlarla Kazanç 
Vergisi vermekte olanların da verecekleri ver
giler 1951 senesinden itibaren artmış olacaktır. 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Esnaf Vergi
si adını taşıyan vergilerden, şöyle yuvarlak bir 
tahmini hesapla 1951 senesi sonunda maliyemiz 
350 milyon lirayı mütecaviz gelire ulaştıracak
tır. Tasarıyı hazırlayan Hükümetimiz bu tasa
rı ile bize yeni bir müesseseyi hediye ettiler; 
en az geçim için indirim haddi... 

Bir mükellef gerek hizmet erbabından olsun, 
gerek diğer mükelleflerden olsun, hattâ yüksek 
kazançlı ticaret erbabından olsun, her mükel
lef için günde şu, ayda şu, yılda şu kadar gelir 
miktarı bu yeni vergi için matrah sayılmaya
caktır. Bu indirim müessesesinin vergi sistemi
mize ithal edilmesi hayırlı bir teşebbüstür. Ma
kalelerde yazıldığı ve konuşmalar arasında mü
nakaşa edildiği gibi, belki bu indirim miktar
ları hakikaten tam maişet haddi asgarisi değil
dirler. Bekâr için günde 1,5 lira, evli için 2,5 
lira ve katagoriler arttıkça 3 lira, 3,5 lira. Ve 
nihayet 4 lira. Bunlar belki maişet haddi asga
risini sağlıyan miktarlar değildir. Bununla be
raber ben miktarlar' üzerinde duracak değilim. 
Sadece en az geçim indiriminin kabulü bizim. 
malî hayatımızda Hükümetimiz adına şükran
la kabul edilecek bir teşebbüstür. B. M. M. bu 
müesseseyi kabul ettiği takdirde hakikaten en 
yerinde ve. sosyal bir hüküm koymuş olacaktır. 

Asıl dâvam şudur; nitekim Kamutayda da 
büyük bir çoğunlukla kabul edildi ama bizim 
İçtüzüğümüz hükümlerine göre bu kabul, kabu
lü katî değildir. İşin bir kere daha komisyon
da görüşülmesi mahiyetindedir. Komisyonun ço
ğunluğunu kazanamadım. Komisyonun çoğun
luğu, bir iki oy farkı ile bu dâvaya taraftar ol
madılar. Dâva şudur: Maddede günde bir buçuk 
lira 25 günde 37.50 lira deniliyor. Ben diyo
rum ki; 30 günde 45 lira. Benim dâvamın mes
nedi şudur: Biz neyi indiriyoruz? Biz'im istedi
ğimiz mükellefin istihlâkinde bir indirme yap
maktır. Velevki temsilî mahiyette, velevki ka
nuni bir atıfet mahiyetinde olan, nasıl telâkki 
ederseniz ediniz. Neden bekâr "bir mükellefin 
ayda eline geçen para ile 30 gün yaşıyacak olan 
adamın günde bir buçuk liradan 30 günde 45 
lira kadar Gelir Vergisi matrahı olmaz diyelim. 
Yoksa bunun 5 günlüğünü kesmek o mükellefi 
6/1 fazla mükellefiyete tâbi tutmak demektir. 
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Çünkü 25 le 30 arasındaki fark 6/1 dir Yani 
37.50 indiririz 45 lira indirenleyiz. Aradaki 
7,50 liranın vergisini isteriz deniliyor. Niçin 
maliyemiz böyle düşündü? Ve niçin komisyon 
bunda ısrar etti? 

Seneye geliyorum. Seneyi 300 gün hesap et
mişler, ayı 25 gün hesabiyle. Arzım şudur, sene 
360 gün olmalıdır, Kamutayda da bu tasvip 
edilmişti. Bu meselede, komisyon üyelerinin kâf-
fesiyle değil belki bir iki oy farklı bir çoğun
luğu ile aramızdaki fark şudur: Efendim; evet 
memurlar aylık alır, pazar günleri dairelerine 
gitmezler, çalışmazlar. Ücretli her memur ay 
sonunda ücret alırlar ve pazar günleri yine ça
lışmazlar. Onları da 30 gün hesap edersek ücret 
almakta olan amelenin aleyhine olur. Çünkü 
pazar günleri amele çalışmaz ve ücret almaz di
yorlar. Evet amele bizde pazar günleri çalışmaz, 
hafta tatilinden istifade eder ve istifade ettiği 
hafta tatili günü, henüz kanun çıkmadığı için 
yevmiyesini almaz, 25 günlük yevmiye almış 
olur. Bu böyle olunca memura ameleden fazla 
atıfet temin etmek doğru olmadığı için, amele
nin 25 gününü memurlarda da kıstas olarak ka
bul ederiz ve memuru da amelenin derecesine 
indiririz; Komisyon dâvası budur. Bu konuda 
şunu arzedeceğim: 

Bir kerre hizmet erbabı deyince şu katagori-
ler mevcuttur: 

1. — Maaşlı Devlet memurları, 
2. — Aydan aya ücret alan çeşitli memur

lar. 
3. — Ücretlerini aydan aya alan ameleler, 

fabrikalarda ücretlerini aydan aya alan amele de 
vardır. Bunların yanı başında ücretlerini 15 
günden 15 güne alan amele, ücretlerini haftadan 
haftaya alan amele de mevcuttur. Demek ki, 
aşağı yukarı beş türlü hizmet erbabı vardır. 

Bunun dışında daimî çalışmıyan, bâzı gün
ler çalışan, bâzı günler çalışmıyan ve gündelik 
suretiyle ücret alan işçiler de vardır, bundan 
başka götürü ücret alan işçiler vardır. Bu son 
iki kısmın gündeliğinde esas itibariyle indirim 
kabul edilmiştir. Haftada kaç. gün çalışıyorsa, 
okadar gün için, indirim yapılacaktır ve bunlar 
sürekli çalışmıyan amelelerdir. 

Sürekli çalışan, ücretini haftadan haftaya, 
hafta sonunda altı günlük para alan, yine 15 
gün çalışan ve bu 15 gün sonunda 13 günlük 
para alan işçiler vardır. Bunlar altı günlük pa-
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rasını 7 gün yer, 13 günlük ücretini 15 gün için 
harcayacaktır. Burada kanunun indirim yapmak 
istediği şey harcama gününe ait indirimdir. 
kabul etmek istemiştir. Şu halde bir fark hâsıl 
olmaz. Maaşlı memurlar ve işçiler arasında 
memurlar için olsun, ücretli memurlar için ülsnn, 
devamlı ve aydan aya para adan işçiler için ol
sun ay otuz gün sayılır. Çünkü aldığı para ile 
30 gün geçinecektir. 15 gün çalışan bir adam 
on beş günden on beş güne parasını aldığı zaman 
onun indirimini on beş gün üzerinden yaparız. 
On üç gün üzerinden yapmayız. 

Haftalık ücret alan işçiler için de indirimi 7 
gün üzerinden hesap ederiz. Bu suretle işçi ile 
memur arasında bâzı arkadaşların mülâhaza et
tikleri , îşçi aleyhine olmak dâvası da ortadan 
kalkmış olur. Onun için ben tasanda I nci 
grupta1 gösterilen, ayda 37,5 liranın 45 liraya ve 
senede de 540 liraya çıkarılmasını. İkinci grupta
ki günde 2, ayda 625 lira nın 75 liraya ve yılda 
900 e çıkarılması ve diğer gruplarda da böyle ya
pılması hakkında tekrar bir tadil önergesi arze-
diyorum ve ayrıca bir fıkra da ilâve edilmesini 
rica ediyorum. Fıkrada şudur; (15 günlük tedi
yelerde indirim on beş gün, haftalık tediyelerde 
indirim 7 gün üzerinden yapılır.) Bu şekilde ay
lıklı, haftalıklı işçiler arasında bir fark kalmaz. 
Şimdi komisyon huzuru âlinize çıkacak diyecek 
ki, bu suretle belki Sarıdal'ın teklifi yerine geti
rilirse belki eşitlik tahakkuk eder, buna hayır di
yemezler, ama diyecekler ki, ben, sarih olarak 
söyliyeyim de kabul ve ademi kabul yüksek tak
dirinize aittir. Ama, bu bize yılda 18 - 20 mil
yon liraya oturur, onu da söyliyeyim. Çünkü 
hesap edilmiştir, bu indirim miktarlan benim de
diğim şekle, hakiki ve âdil şekline getirilirse bu ta
sarıdaki rakamlarla 18 - 20 milyon arasında bir 
vergi indirimi tahassul edecektir. Ama, şunu da 
rica ederim; hizmet erbabı olsun, memurlar ol
sun, Kazanç Vergisinin yükünü senelerden beri çek
mişlerdir. % 30 - 40 a varan nispetlerde bu ağır 
vergiyi senelerce maişetlerinden, nafakalarından 
keserek ödemişlerdir. Her sene kendilerinden 
270 milyon lira vergi alıyoruz, şimdi 150 küsur 
milyon lira yerine. Bunlardan 130 milyon lira 
almayı kabul edersek vergi sistemimizde yapmak 
istediğimiz ıslâhatı tam ve âdil bir ıslâhat şeklin
de yapmış olmaz mı yız? Bu ciheti bilhassa ar-
zettim. 18 - 20 milyon liralık farka rağmen, ay
ların 30, yılların 300, haftanın 7 ve 15 günlük 
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ücretlerde 15 gün olarak hesap edilmesinde tam j 
bir madelet, içtimai bir madelet vardır. Esasen I 
Gelir Vergisini niçin, yapıyoruz biz? Bu sosyal 
madeleti, bu eşitliği sağlamak için değil mi? Faz
la tasdi etmemek için önergemi sunuyorum, ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, komisyo
nun bir mütalâası var mı? 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, 
bendeniz tekrar rahatsız etmek istemezdim. Fa
kat komisyonunuzun gerekçesini okuyunca si
zin de komisyonunda aynı ruh ve zihniyeti taşı
dığını ve sizlerin de taşıyacağınızı bulacak ve 
taşıyacaksınız bakınız nedir? 

Okuyorum : 
(Her ne kadar Komisyonumuz da indirim 

hadlerinin yükseltilmesine taraftar ise de). 
Bu sosyal adaletin, komisyonca ittifakla ka

bulüne delâlet eder. 
Burada bir sene olmadı, asgari geçim had

dini en fakir tabaka olan işçiler üzerinde ölç
tük, Yüksek Meclis bunu ölçtü ve iki lirayı esas 
kabul etti. Bugün bu hayat şartları değişmiş» 
hattâ geçim zorluğunun biraz daha ilerlemiş 
olduğunu bilmiyen kimsemiz yoktur. Filhakika 
bu asgari geçim indirimi hayatı mutlaka koru
mak için bir kıstas kabul edilmiş değildir. Doğ
rudur, vergiden istisna edilmesidir yalnız. Bu
nu biliyoruz. 

Arkadaşlar, din bile zekâtı bir adamın ser
veti muayyen miktarı geçtikten sonra farz kıl
mıştır. O zamanki hukuka göre elbette bunun 
bir hikmeti vardır, bugün de böyledir. 

Sonra yine gerekçede; sayın komisyon, bu
nu, diyor, yapamamamızın sebebi malî zaruret
tir. Fakat içtimai ihtiyacın karşısında sayın 
Vehbi Sandal 'm söylediği gibi 14 - 15 milyon 
lira bir bütçe geliri noksan racih bir sebep ola
rak kabul edilmesi 500 000 i bulan k i ; bunun 
250 bini memur 250 bini, halen müseccel olarak 
iş yerlerinde çalışan ve stopaj usulü ile maa
şından, ücretinden vergi kestiğimiz zümredir. 
Hizmet erbabının (Hakikaten fikir ve beden 
işçisi denilmekte pek yerindedir.) Geçim zorlu
ğu üzerinde hepimiz âdeta ittifak etmiş bulunu
yoruz. Bunda ne memurların terfihi ne de işçir 
lerin durumlarının tanzimi temin edilmiştir anr 
cak geçimlerini kolaylaştırmak içindir. Biz bu^ 
nü nazara alarak, bu memlekette yepyeni bir 1 
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istikamet almak üzere ve memleketin kaidesini 
teşkil eden bir zümre daha doğrusu ekseriyetin 
geçim şartlarına yarımşar lira zam suretiyle 
olsun biraz daha refaha doğru gidişi sağlamak 
için bu önergeyi verdik. Onları bu ıstıraplı du
rumdan birazcık kurtarıştır. Böyle bir aile ca
miasının, barınması ye vergi verme kabiliyetin
de fikrî ve bedenî inkişafını sağlıyacağımıza 
hiçbir şüphe götürmez iken, bunun portesi büt
çe gelirinde 1 0 - 1 5 milyon tutuyor diye bu ka
dar milyarlık bir bütçe içerisinde yüksek gör
mek, dün kabul ettiğimiz bir kaidei içtimaiyenin 
bozulmasını icabettiren sebep yokken o yola git
mek demek olur. Tahmin ederim, komisyonun da 
kabul ettiği bir zarureti Yüksek Meclis şayanı 
kabul gördüğü takdirde yarnnşar lira zam; iki, 
iki buçuk, üç, üç buçuk, dört bu gruplar içeri
sinde biraz daha refah sağlamanın memleket bün
yesindeki hayat şartlarındaki olan tesirini iyi ne
ticelere doğru götürmüş olacaktır. Sayın Baka
nın çok güzel söylediği gibi verginin esası, vatan
daşın âmme hizmetlerine iştirakidir. Vatan hiz
metinin esas hakkı hayattır. Sayın Emin Soysal 
arkadaşım, adalet, adalet diye bağırdı. Vergi ada
leti işte budur. Vergi, vatanda intifa «denlerin, 
vatanda çalışanların, vatanda vazifedar olanla
rın, vatanda hak istiyenlerin kendi kudretiyle 
âmme hizmetine iştirakidir. O halde benim, senin 
şunun veya bunun gibi geliri çok olan birisiyle 
öbür tarafta ancak hayatını kazanabilen, hayat 
şartlarını ona göre tanzim eden yaşamak istiyen 
bir insan ayni vergiyi ödeyemez. Bunun artık 
dünya içerisinde adalet olmadığını kabul etme
dik millet kalmadı. O halde vergi adaleti şu veya 
bu fikir işçisinin memlekette bir sanat âlemi
ni teşvik, beri taraftan herhangi bir zümrenin 
durumu dolayısiyle parayı almak kolaydır diye 
böyle bir fikirle vergi adaletinin tesis edileceğini 
bendeniz kabul edenlerden değilim. Güzel cevap 
verildi, bu teşvik kanunu değildir diye doğrudan 
dbğruya bir prensipe, bir kaideye, bir sisteme ve 
iktisadi, içtimai, hukuki bir kaideye istinad et
mesi iktiza eder. Evvelâ karnın doyması haya
tın korunması ve* hayat korunduktan sonra artan 
kısımdan vergi alınması asıl olacağına göre Sa
yın Meclisten takdim edeceğim önergenin kabu
lünü rica ederim. 

Bendeniz Sayın Vehbi Sarıdal'ın önergesiyle 
müşterekim, 30 günü bendeniz de teklif etmiştim. 
Fakat aramızda şöyle bir fark hâsıl oluyor, müsa-
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adenizlc onu da arşedeyim. Halen komisyonu
muzda bulunan ücretli hafta tadili tasarısında, 
henüz kabul edilmiş olmamakla beraber sene 
içinde senenin 290 gününü iş yerinde bilfiil ça
lışmış olmak ve yer altı işçilerinin 156 gün çalış
masını - belki iki seneye belki üç seneye iner bil
miyorum - bir takım kayıt ve şartlara tâbi olarak 
geldiğine göre, bunun üzerinde durmakta belki 
mahzur telâkki edilebilir, fakat kabul edilecek şek
le uygun olacak surette esas aylık tutarı 45 de
ğil, 50 ye -doğru yaklaşmak suretiyle hayat şart
larını ona göre vergiden indirmeye tâbi tutmak ı 
suretiyle tanzim etmek yerinde olur zannediyo
rum. (1,5 tan 25 gün 37,50) (2 den 25 gün 50.) 
(bir buçuktan 30 gün 45) (ikiden 30 gün 60 lira.) 
Bunnn en doğrusunu beyan etmek lâzmıgelirse 
kabul edilen 25 üzerinden fakat 50 şer kuruş zam-
suretiyle gidecek olursak hem bugünkü kanun 
hükümlerine hem de yarın ücretli hafta tatili 
kabul edildiği takdirde orada kabul edilecek esas 
dâhilinde gene 2 lirayı günlere çarpmak sure
tiyle neticeye varabileceğiz. Binaenaleyh bu zam 
keyfiyetinin sosyal bir dâva olduğunu ve geçimin 
hayat icaplarının ve zaruretlerin neticesi oldu
ğunu arzediyorum. Bendeniz de 30 günü, tekli
fimde esasen vardır, rica etmekle beraber aslolan 
yarımşar lira zam keyfiyeti için de Yüksek Mec
listen bir karar alınmasını rica ediyorum. 

Şunu da ilâve edeyim; komisyonda teklifim 
altı reye karşı yedi reyle reddedilmiştir. Sayın 
reisin iltihakiyle zannederim. 

Q. K. BAŞKANI MÜNÎR BÎKSEL (îzmir) 
— Komisyonda rey adetlerinin sayılması, adedin ı 
b'arada mevzu bahsedilmesi âdetini bilmiyorum, i 
Ama biz biliyoruz ki raporların sonuna arkadaş- j 
lar imza ederler. Bir mesele hakkında noktai na- j 
zarını muhafaza etmek isfiyenler imzalarımı 
üzerine meşruhat koyarlar. Bunu yapmış olmı- ı 
yanlar çoğunluğa iltihak etmiş olur. Komisyon 
konuşmalarında oy adedini söylemekte fayda 
yoktur, tsmimi söylediler de onun için buna 
temas ettim. 

.Müsaade buyurursanız sayın Hulusi Oral ar
kadaşınım sözlerine cevabı arzedeyim. Bu mev
zuu komisyona aldığımız zaman birtakım yeni 
indirimlerle huzurunuza geldik. Bugün kabul et
tiğiniz en az geçim indirimi bir buçuk lira ile 
4 lira arasında ve aile efradına göre değişmek 
tedir. I 
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Sayın Hulusi Oral arkadaşımızın arzusu, her 

dereceye yarımşar lira ilâve edilerek indirim 
miktarım iki liradan 4,5 liraya kadar çıkarmak
tır. 

Efendim, şunu arzetmek lâzımdır ki, bu tâbir. 
hakikaten insana tesir yapıyor, en az geçim indi
rimi diyoruz. En az geçim indirimi elbette hakiki 
olarak 2,5 lira ile 4,5 lira arasında da değildir. 
Bu miktarı daha yukarıya çıkarmakta ve hattâ 
Salamon Adato'nun teklifi gibi, 4 lira ile 8 lira 
arasında yapmak da mümkündür, ama her mem
leket malî muvazenesine göre ve gelir kaynakla
rına göre bu işi ayarlarlar. Bu itibarladır ki biz 
hem malî kaynaklarımızın takatini ve hem de 
bir buçuk lira ile dört lira arasındaki indirimin 
umumi bakımdan az gelirli vatandaşlar üzerinde 
yapacağı tesirleri göz önünde tutarak bu miktar
la iktifa etmeyi doğru bulduk. Burada tekrar 
arzediyorum; Hulusi Oral arkadaşımızın teklifi 
kabul edilecek olursa yapacağı vergi farkı 25 
milyon liradır. Biz bu hükmü âdil, bugünkü icap
larına uygun ve mümkün olduğu kadar az gelirli 
vatandaşlara yardım edebileceğine kaani olarak 
tasvibinize arz ediyoruz, takdir sizindir. . 

Şimdi Sayın Vehbi Sandal 'm mütalâalarına 
geçiyorum. Sayın Vehbi Sandal teklifleri, malî 
porte bakımından mütalâaya şayan olmakla be
raber, işi adalet bakımından mütalâa etmekte.. 
Bizim için esastır. 

Şimdi Sayın Vehbi Sandal diyorlar ki, gün
delik alan işçilerden şu kadar gündelik alırsa 
o kadar indirim yapalım. Aylık alanlardan da 
30 günlük indirim yapalım. Birinci tekliflerinin 
esası bu. 

Şimdi biz şu neticeyi tesbit ve izhar ettik; 
yevmiye ile çalışan bir insanın, hafta tatili 
mecburi olduğuna göre, bir ay için 25 günlük
ten fazla bir ücret almasına imkân yoktur. 25 
gün çalışmış ve bir ay geçinmiştir. Bunun gibi 
tıpkı aylık alanlar da hafta tatili yapacaklarına 
göre 25 gün çalışacaklar aylık ücretlerini ala
caklardır. 

Biz alman ücretten indirim yapıyoruz, is
tihlâkten bir indirim mevzuu yoktur. Alman 
ücretten indirimdir. 

Şimdi işçinin bir ay geçinmek için 25 gün 
çalışarak elde ettiği kazancından 25 günlük in
direceksiniz, yirmi beş günlük çalışarak yalnız 
aylık alan ve ücret alan kimseden 30 günlük 
indireceksiniz, niçin1? 
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VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — öyle değil, 

arzedeceğim. 
MÜNİR BÎRSEL (Devamla) — Bunun he

sap ve muvazenesi bundan ibarettir. 
Şimdi biz alman ücret tutarından bir in

dirim yapıyoruz, Alınan ücret tutarından in
dirim yapılacağına göre gündelikle, aylıkla ça
lışanların ancak iş günlerindeki mesailerine mu
kabil aldıkları parayı nazarı itibara alıyoruz. 
ona göre indirim yapmak adalet icabıdır. Fil
hakika hesap ettik ki. böyle bir fark yapmakla 
ancak aylık alanların lehine, bütçede husule ge
tireceği noksanlık 18 milyon liradır, bu da na
zarı dikkate almanız lâzım bir olaydır, ama 
adalet bakımından bizim teklif şekli dahi doğ
rudur. İşçinin tâbi olduğu rejim ve muaflığa 
aylık alanları da aynı şekilde tâbi tutmak daha 
doğrudur. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bir 

türlü Komisyon Başkanı ile anlaşamıyorum. 
Ya ben anlatamıyorum, yahut kendileri anla
mak istemiyorlar. 

Ben diyorum ki, aylık alanlar da aldıkları 
maaştan veya ücret alanlar da ay sonunda al
dıkları ücretten yapılacak indirimi 30 günlük 
olmak icabeder. Çünkü o para ile kendisi ve 
ailesi 30 gün yaşıyacaktır. 

Gündelik üzerinden çalışan işçilere gelince: 
Bunların ücretleri ya 15 günden 15 güne 

ödenir, ya haftadan haftaya ödenir. 
önergemde şimdi arzettim, Komisyonda da 

söyledim. 15 günlük tediyelerde 15 günlük, haf
talık tediyelerde 7 günlük indirim yaparsak iş
çi ve memur arasında bir adaletsizlik katiyen 
mevzuubahis olmaz. Çünki ay dört haftadan 
mürekkeptir, 28 gün eder. Kalan iki gün de öbür 
haftaya geçer. Sene 52 haftadır 7 kere 52 
bir sene eder. Bu itibarla sene sonunda hiçbir 
fark kalmamış olur. 

Ancak olsa olsa gündelik üzerinden çalışan 
yani üç gün çalışıp da beş gün çalışmıyan, tek
rar gelip iki gün daha çalışan işçilerden gün
delik üzerinden indirim yapılır. Vâzıı kanunun 
maksadını teemmül etmek lâzımdır. Vâzıı kanu
nun maksadı bir adamın, bir ailenin, bir aile 
reisinin eline ayda geçen paradan bir indirim 
yapmak değil midir? Ve bu indirimi gün üze
rinden gruplarda 1,5 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 olarak ka-
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bul etmedik mi? Bunu ay üzerine hesap eder-. 
ken niçin 25 gün üzerinden hesap etmeli? Bit 
kere hakkımız var mı, memurun maaşını, ücret
li memurun ücretini ay üzerinden ödemiyor mu
yuz, ücretlerini aydan aya alan amelenin de üc
retlerini aydan aya ödemiyor muyuz? Bunun 
beş gününü indirmeye hakkımız varmıdır? Ben 
bunu yapmıyalım, diyorum. 30 gün üzerinden 
indirme yapalım diyorum. 

Efendim, bir de şunu söyliyeyim; ben 32 
nci maddede indirim için kabul edilen rakamlar 
üzerinde konuşmadım. Fakat konuşabilirdim. 
Burada bir buçuk lira bir indirim yapıyorsunuz, 
demin bir arkadaşını bundan bahsettiler. 

İki sene evvel çıkan bir kanunla maı-
denlerde çalışan bir işçinin aldığı yevmi
yenin iki lirasını Kazanç Vergisinden muaf 
tutmuştuk. O zamanki iki liranın iştira kabiliye
ti ile bu günkü iki liranın iştira kabileti bir 
midir? Bunu şimdi hiç olmazsa dört lira
ya çıkarmak lâzım değil midir? Tasarıdaki had
lere biz pekâlâ dedik, bunun üzerinde bir şey 
söylemedik, fakat, bir de aylan yirmi beş gün
lük hesap edince ne olacak? O zaman indirim 
müessesesini ihlâl etmiş olmaz mıyız? Tekrar edi
yorum, Yüksek Kamutaya arzediyorum. 

Böyle mühim bir dâvada arkadaşlarımın ço
ğunluğunun Mecliste bulunmasını çok isterdim. 
Verecekleri reyler çok isabetli olacaktı. Bakıyo
rum arkadaşların çoğu yoktur. Biz Gelir Ver
gisi Kanununu yapıyoruz. Bununla Bütçeyi dü
şünmek meselesini bir birine karıştırmamalıyız. 
Hayırlı bir iş yapmak istedik, adaleti yerine ge
tirmek istedik mükelleflerin birinden indirece
ğiz, birine bindireceğiz. Hakikatte bir ihtimal 
demek olan 1 8 - 2 0 milyon liralık bir farkı orta
ya sürmek mâkul değildir. Bu gelir Vergisi Ka
nununu yaparız, 1951 senesinde bu Verginin ve
rimi Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Esnaf Ver
gisi adları ile aldığımız paralaırın, yekûnuna ba
karız, o zaman ya dedikleri gibi 300 milyonun çok 
üstünde bir meblâğa erişiriz, veyahut, o kadar 
muafiyetler ve yersiz istisnalar yapmışızdır ki, 
300 milyonu bulamamışızdır. Bu o zaman düşü
nülecek bir şeydir. Şimdi düşünülecek bir şey 
değil. 

Bir indirim müessesesi yapıyoruz, meseleyi 
kendi içinde mütalâa edelim, ayda 25 gün indiri
liyor, 30 gün indirelim diyorum. Mesele budur, 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim, evvelki maruza
tımı tekrar etmiyeceğim yalnız bir nokta açık 
kaldı onu arzedeceğim; Sayın Vehbi Sandal, 
gündelikle çalışan bir işçi parasını haftadan 
haftaya alıyorsa yedi gün, 15 günde bir alırsa 
15 gün, ayda alırsa 30 günlük indirim yapılsın 
diye buyuruyorlar. Bu suretle ödeme esasına 
bağlarsak şimdi bu suretle ödeme esasına bağ
larsak lütuf buyururlar mı işçi ile iş veren ara
sındaki akit münasebeti mi nazara alınacak.. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Yok efendim. 
G. Ko. Bş. MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Gün

delikle çalışan işçi çalıştığı günler için ücret 
aldığına ve haftada 3 gün çalıştığı takdirde 
alacağı üç ^günlük ücrette 7 günlük indirim mi 
yapılacak? Ücretler farzedelim ki 16 günde bir 
tediye ediliyor halbuki işçi bu müddet içinde 
4 gün çalışmıştır 15 günü mü esas alıp indirece
ğiz; ödeme zamanına göre indirim hesabında 
mebdei hareketinin yanlışlığı buradadır. Bu 
indirim gelirden indirimdir. Geliri kaç günlük 
çalışmanın mukabili ile o kadar günle darp 
edilerek onu indiririz, yoksa indirim istihlâki 
gelirin ne kadar zaman karşılıyacağı düşünüle
rek ve hesap edilerek yapılmaz. Gündelik üze
rinden çalışan işçi de 25 gün çalışır, aylık alan 
da 25 gün çalışır, haftalık alan da.. İndirim 
çalıştığı gün mukabili geliri içindir. Matrah ve 
indirim bunun üzerindedir. Bunun hilâfına bir 
muvazene bulmayı düşünemiyoruz. Takdir si
zindir. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Efen
dim, bu indirimin adı asgari geçim haddi indi
rimi midir? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Geçen gün 
Hatay Milletvekili Sayın Asım arkadaşım da 
buna iliştiler. Biz de hakikaten bunun üzerin
de durduk. Fransızcada buna (Esasta indirim) 
derler. 

Bu düşüncenin esas membaı az geçimli olan
lar için bir vergi muafiyeti sağlamak ve geçi
mi kolaylaştırmaktır. Ama dünyanın hiçbir ye
rinde geçimi temin edecek kadar bir indirim ya
pılmaz. Biz bunun adını umumi indirim diye 
koysaydık bu ihtilâflar olmıyacaktı. Ama değiş
tirmedik. Mesele budur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Huzurunuza 
üçüncü defa çıkıyorum. Affmızı rica ederim. 
Dâvayı kaybetmemek lâzımdır. Onun için çıkı-
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' yorum. Dâvanın kaybedilmemesi de kıymetli 

reylerinizle tezahür edecektir. 
Ben hesaplarımda hiç yamlmadım. Bir kere 

bizim memleketimizde, bu bahis hizmet erbabın
dan alınacak vergilere taallûk ettiğine göre mü
kelleflerin büyük bir kısmı memurdur aylık alır; 

ı yine mühim bir kısmı aydan aya ücret alan me-
' murlardır. Bunların sayısı 100 binleri aşar. 

Onun yanında ameleye gelince; bunların bir kıs
mı aydan aya, bir kısmı 15 günden 15 güne ve 
bir kısmı da haftadan haftaya ücret alırlar. 
Muntazam işletmelerde, gerek hususi şahıslara 
ve gerek Devlete ait olsun muntazam işletme
lerde gündelik üzerine ücret tediyesi usulü yok
tur. Komisyon Başkanı arkadaşımız bir ayın 
3 . - 5 günü çalışan işçiler vardır diyor. Böyle 
şey yoktur. Realite budur. Bizim memleketi
mizde ücret tediyesi iş Kanunu hükümlerine göre 
haftadan haftaya veya 15 günden 15 güne ya
pılır. Bu kanuni bir hükümdür. On kişiden 
fazla işçi çalıştıran müesseseler iş Kanununa tâ
bidir. Ücretlerin bu şekilde haftadan haftaya 
veya on beş günden on beş güne verilmesi işçi
lere fayda sağlamak içindir. Yoksa bizim fab
rikalarımızda, maden ocaklarımızda, denizyol-
larımızda ve sair müesseselerimizde öyle gün üze
rinden ücret verilmez, üç gün çalışmış; beş gün 
çalışmış gitmiş işçi varsa bunlar enderi nadirat-
tandır, bunları mesnet ittihaz etmesinler. Ben 
asıl normal ücret tediyesinden bahsediyorum. Bu 
da on beş günden on beş güne veya haftadan 
haftayadır. Burada, aramızda iş hayatından 
gelmiş arkadaşlar vardır, söylesinler. On beş 
günden on beş güne yapılan ücret ödemelerinde 
tam 15 gün üzerinden, haftadan haftaya ödeme
lerde yedi gün üzerinden indirim yapalım de
mekle haksız bir dâvada mı bulundum? Görü
lüyor ki, bu noktada Komisyon Başkanı ile ara
mızda bir zihniyet farkı vardır. Komisyon Baş
kanı bu indirim en az geçim indirimi demek de
ğildir, hattâ ben bunun adım bile değiştirme 
yolunu aradım diyorlar, evet bu yola gittiler. 
Bu indirime başka bîr ad bulmak istediler. Fa
kat bu indirim esasında asgari maişet indirimi
dir. adını değiştirseler de değiştirmeseler de, 
asgari maişet indirimidir. Gün vahidi kıyasi ola
rak alınır ve günde bir lira indirim kabul edilir
se ay sonunda eline meselâ 60 lira geçen bir 
işçinin 30 lirası vergiye tâbi olmıyacaktır. 

Bu gelirden indirim değildir. Bir kimsenin 
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Ayda eline geçen paradan indirmedir bunun mâ- i 
n ası budur. 

Sayın Komisyon Başkanı ayrı bir zihniyette 
bulunur, ben de bu zihniyette bulunursam bu 
işin hakemi Yüksek Heyetiniz olacaktır. 

BAŞKAN — Faik Yılmazipek. 
FAİK YILMAZ i* İ T (Bursa) — Sayın ar- ] 

kadaşlarıni; iş o kadar karıştı ki, bende';*/; bir iş I 
veren ve bir mükellef olduğum halde mevzuu 
kaybettim. Vakit de geçmiştir, kısaca bir iki da
kika içinde fikirlerimi arz etmek isterim. 

Bendeniz de Komisyonda bulunuyorum. No 
Hükümetin ne de Komisyonun maksadı, bir mü
essesede geçim indirimi değildir, bu indirim yem 
kurulan bir müessesedir, günde 1,5 - 2 lira yani 
tâyin edilen tarife dairesinde, bir mükellefe o 
kadar miktarda geçimine yardım edilsin diye 
birşey yapılıyor, diğer bir deyimle gündelikten 
şu kadar miktarından vergi alınmasın demektir. 

Sayın Sandal arkadaşımızın buyurdukları 
gibi, mesele aylık ve haftalık meselesi değildir. 
hâdise işçinin çalıştığı günde aldığı paradan mu
ayyen bir miktarını vergiden muaf tutmaktır. 
Türkiye'de işçilere tediyat % 80-85 haftalık 
olarak yapılır. Hafta tediyatı şu demektir : 

Pazartesinden Cumartesi saat bire kadar 48 
saatte işçinin mesaisinin ödenmesidir. Binaenaleylı 
günlüğü iki lira olduğunu kabul edelim, su hal
de bir işçi haftada altı gün çalışırsa günde iki
şerden 12 lira bir indirim olacaktır. 15 gün çalı
şırsa, bunda iki Pazar vardır, iki Cumartesi ak
şamı da bir gün sayılır üç gün eder. Şu halde 
15 gününün üç günü çalışmıyor demektir geriy3 
kalan 12 gündür. Ona göre yevmiye verilecektir, 
memur 30 günde 24 gün çalışır ve kazancını 25 
günlüğü mukabili aylığını alır. Memurları Pazar 
günleri çalıştıramazsınız, çalıştırdığınız takdirde 
yevmiye vermek mecburiyetindesiniz, binaen 
aleyh hakikatte memur aylık alır fakat çalışma 
günü ayda 25 gündür. 

Biz komisyonda bulunan arkadaşların var
dığımız netice ve Hükümetin teklifi, işçinin 
çalıştığı günler için aldığı yevmiyeden meselâ 
iki lirasının muaf olmasıdır. Bu muafiyetten 
işçilerin şahsan faydalanamıyacaklarım Yük
sek Meclise arzetmek isterim. Nasıl? Çünkü iş
verene müracaat eden işçi, ben vergi filân ta
nımam, bu mükellefiyetleri müessese yerine 
getirecektir, bana net olarak ne vereceksiniz 
onu bildirin? Der, pazarlık eder. Bu pazarlık | 
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resmî müesseselerde de, hususi müesseselerle de 
yapılmaktadır, Sümerbank için de böyledir. Bu
nun aksi yoktur. Binaenaleyh müesseseler işçiyi 
müesseseye alırken her türlü mükellefiyet mü
esseseye ait olmak üzere net yevmiye ile alınır. 
Uç lira yevmiye ile işe giren işçiden bugün 
bu tasarı kabul edilirse iki lira da indirim ka
bul ediyoruz. Bundan işçi istifade etmez. Çün
kü işçinin vergisini ay başında müessese beyan
name verirken işçinin kaç gün çalıştığını göste
rir meselâ : Şu kadar gün şu kadar yevmiye ile 
yekûn şu kadardır der. Üç lira ile 20 gün ça
lışarak 3 kere 20, altmış lira eder. Altmış li
ranın yanına bugün muhtelif vergilerinde ye
kûnunu % 25 kabul edelim, bilfarz, vergi de 15 
lira eder. 60 + 15 •— 75. lira eder. Binaenaleyh 
müessese 75 lira üzerinden Maliyeye vergisini 
verecektir. Binaenaleyh işçinin eline geçen gün
de üç liradır. 

Bunu da böylece tebarüz ettirmek isterim. 
Sonra Sayın Hulusi Oral arkadaşım, Cumar

tesi ve Pazar günleri işçilerin çalışmasalar dahi 
yevmiyelerini alacaklarına dair kanunun yük
sek Meclise gelmek üzere olduğunu söylediler. 
Bendeniz böyle bir kanunun Yüksek Meclisten 
çıkacağını zannetmiyorum, bunun tatbiki imkâ
nı yoktur. Bizde işçi seyyar bir haldedir, evvel
emirde şu ciheti arzedeyim ki; bizde iş Kanunu 
denilen kanun tatbikatta işçi Kanunudur. Çün
kü iş Kanununun 30 veya 31 nci maddesinde 
aynen söyle der, bir işçi istediği anda «O mü
essesede istediği kadar kıdemi olsun, istediği 
kadar hakkı olsum» istediği anda o müesseseyi 
terkedebilir ve iş veren de derhal işçiye bonser
visini vermeye mecburdur ve bonservise işçi 
aleyhine 'bir şey de yazamaz, işçiden zarar ziya
nını mahkeme yolu ile ister. Mahkemeden ka
rar alınsa dahi işçinin nesini alacaksınız? Ver
diği zarar iş verenin yanında 'kalır. Bir de bu
nun aksini düşünelim, işçinin hakkını müdafaa 
eden Çalışma Bakanlığı müddeiumumiliğe mü
racaat ederek iş Kanununa göre hüküm aldırır. 
Tatbikat böyledir. Fakat iş verenin vaziyeti 
açıkta kalıyor. Evvelâ 'bu kanunu düzeltelim 
ondan sonra da hafta tatilini düşünelim. Mese
lâ müessesenin 500 işçisi vardır, fabrikanın ka
zanı yanar ve istim verilir bir bakarsınız 150 iş
çi noksan gelir neticede 500 işçiye iş vermek 
için hazırlanan fabrika 350 işçi ile işe baş
lar, gelmiyen 150 işçi için yapılan mas-
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ı raf maliyete tesir eder. Böyle bir vazi

yette pazar tatilinde işçi işlemeden, 'biz para
sını vereceğiz demesini ben doğru bulmuyorum. 
Yapılacak vergi tenzilâtı işçinin çalıştığı gün
den indirilecektir. Haftalığından değil.. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULÜSÎ ORAL (Denizli) — Sayın Komis

yon Başkanının, şahıslardan bahsetmenin doğ
ru olmıyacağı hakkındaki beyanlarına karşı bir 
diyeceğim yoktur. Yalnız bir memnuniyeti ih
tiva eden hükmünü bendenize gösterMerse da
ha memnun olurum. 

Sayın Vehbi Sandal'm istinat ettiği tş Ka
nunundaki maddeyi müsaade buyurursanız bir 
okuyayım, doğrudur : 

« işçi ücreti en geç haftada bir tedavülü mec
buri olan para ile ödenir, ancak işçinin muvafa
katiyle bu müddetin iki hafta veya bir ay olarak 
tesbiti caizdir. 

Devlet, vilâyet ve belediyelerle bunlara bağlı 
müesseselerde çalışan işçilerin ücretleri ayda bir 
verilir. » 

Arkadaşlar, âmir hüküm var. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 

BlRSEL (izmir) — Çalışmadığı günler de ve
rilir mi ? 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Burada aylık esastır, aylık esas olduğuna 
göre vatandaşın bir ay için hayatını tanzim me
selesi vardır. Binaenaleyh hesap edilirken biz, 
aldığı ücretin vergisini burada almıyoruz, biz, 
yaşama hakkını muhafaza ettiriyoruz. O halde 
yaşama hakkını muhafaza ederken vergiye mat
rah olanı değil yaşama kudretini muhafaza etme
sini temin edecek miktarı nazara alıyoruz, de
mektir. 

Vergiye matrah olacak miktar ücret veya o 
mahiyette olan gelirlerdir. Bu da esas kanunda 
ücretli, müstahdem veya gayrimenkul geliri şu 
veya bu denmiştir. İşte bu gelirden vergi alın
ması hususunda istinat ettiğimiz kısım geçim 
haddine kabul ettiğimiz esastır. Bu da içtimai, 
iktisadi duruma göre değişmesi ve bunların kıs
tas olması iktiza eder. Yoksa vergiye matrah 
olan kısım çalışılan kısma münhasır demek de
ğildir. Biz bu indirim haddinin yükseltilmesini 
istiyoruz Vehbi Sandal arkadaşımızla... Açıkçası 
budur. Bendeniz 1,5 yerine ikisinin kabulünün 
gerekçesini arzettim. Yeni Meclisten geçen bir 
kanun da vardır. Orada fikhakika 25 gün işçi-
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lik esası kabul edilmiştir. Burada asıl olarak 
aylık kabul edilmiş olması itibariyle kazancın 
senelik veya aylık vasatisini alırken aylığı esa» 
tutmak lâzımdır, işçiye kolaylık olmak için 
avans mahiyetinde haftada veya İS günde veri
lebilir. Esas müddet bir aydır. Ama işçilerin 
iki liraya kadar olan ücretlerinin ka:zanç, mua
mele ve buhran vergilerinden istisnası keyfiye
tinde Maliye ile Çalışma Bakanlığı arasında 
hâlâ devam eden bir ihtilâf vardır. Tefsir değil, 
tavzih edilmiştir. Nihayet orada 25 gün esası 
kabul edilmiştir. O da doğrudur. Ama burada 
kabul edilen, Vehbi Sandal 'in iddiasını müeyyit 
olan hükümdür. 

Arkadaşım Faik Yılmazipek, bendenizin üc
retli hafta tatili kanunundan bahisle müdafaada 
bulunmamı başka şekilde anlamışlar. Orada da 
işçi ücretlerinin birtakım kayıt ve şart altında 
hafta tatilinden istifade edeceği kabul edilmiş
tir. Yani bugün gün hesabında Komisyonun, Hü
kümetin ve Vehbi Sandal arkadaşımızın ihtilâf
ları 50 kuruş zamla ortadan kalkmış olacaktır. 
Ücretli hafta tatili kanununda 4 sene devamlı 
çalışmayı şart koşmuştur. 

Bugünkü kanuna göre ufak bir zammın, ye
ni kabul ettiğimiz iki lira istisna keyfiyeti ile 
tenazur ve taadül teşkil ettiğini, arzettim. Yok
sa o kanun kabul edilmiştir diye bir şey söyle
medim. 

îşçi vergi vermez, patron verir dediler. Doğ
ru. işçi nihayet net alacağını düşünür. Patron 
ise vereceği vergileri maliyete zam ederek müs
tehlike intikal ettirir. Bu gayet tabiîdir. Bu 
vergi veya istisnayı işçiden değil heyeti umu-
miyeden, inikas ettiği bütün halktan alır. 

Sonra iş Kanunu, işçi kanunudur dediler. 
Arkadaşlar, iş Kanunu iş veren kanunudur. 
Çünkü iş verenin işçinin kulağından tutup at
tıklarından bir tek işçinin dahi ihkakı hak et
mek için patron aleyhine dâva açanı gören 
yoktur. Çünkü 17 veya 18 nci maddeleri iyi 
okursak göreceğiz ki, işçi en uf ak hareketinde 
kolundan tutulup atılmak mevkiindedir. Ne 
mahkemelere müracat edecek durumdadır ve 
ne de iş mahkemeleri kurulmuştur. Kovulaca-

( ğım diye ileriye gidememektedir. Onun içindir 
ki, iş Kanunu bu cepheden tadil edilmek lâ
zımdır. Ancak bu suretledir ki işçi ve iş veren 
korunmuş olacaktır. Şimdi aslolan asgari geçim 
haddi bugünkü hayat şartlarının biraz daha 
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ilerlemiş olan ağırlığı için de 50 kuruş daha 
ilâvesini kabul etmektir. Evvelce kabul buyur
duğunuz kanunun bir hükmüne mütenazır ola
rak kabulünden ibaret bir şeydir. Bu suretle 
ne gün ve ne de ay ihtilâfı kalmıyacak ve iş 
esasından halledilmiş olacaktır. Bendeniz bunu 
tekrar ederek cevap arzetmiş oluyorum. 50 şer 
kui"uş zammetmekle Maliye Bakanı arkadaşı
mı temsil eden zat (15) milyon demişti halbuki 
gerekçede 25 milyon demişlerse de bu belki 
(15) milyon ancak tutar. Milyarların kaidesini 
teşkil eden ve onu veren fakir işçilerden, me
murlardan, ödenen ve zihnen çalışanlardan bu 
15 milyonu atfetmek ile hayatını kendisine ba
ğışlamak hiçbir zaman bütçeyi sarsmaz. Bilâkis 
bütçenin de, memleketin de yüzünü güldürür. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkın
da bir önerge vardır okutuyorum. Kabul edildi
ği takdirde diğer önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter. Maddenin oya sunulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplerden «32» nci mad-
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dedeki gruplara (50) şer kuruşun zammını ve 
aylığın da (25 değil; «30» gün üzerinden hesa
biyle seneliğin ona göre tesbitini teklif ederim. 

Denizli 
Hulusi Oral 

Yüksek Başkanlığa 
Şifalı en arzettiğim üzere : 
T - 32 nci maddedeki indirimlerde4 ayların 

30 ve yılların 360 gün sayılarak: 
t nci grupta ayda 45 lira, yılda 450 lira, 
i ! nci grupta ayda 75 lira, yılda 900 lira, 
III neü grupta ayda 90 lira, yılda 1080 lira. 
IV neü grupta ayda 105 lira, yılda 1260 lira. 
V nci grupta ayda 120 lira, yılda 1440 lira, 

denilerek düzeltilmesini. 
V nci gruptan sonra: 
2. — Maddedeki 
(Haftalık ücretlerde yedi gün ve 15 günlük 

ücretlerde 15 gün üzerinden indirim yapılır) 
fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Vehb'' Sandal (Niğde) — Efendim; reyine 
konulacak ekseriyet var mı? 

BAŞKAN — Görüşmeye devam için hiçbir 
mâni yoktur. Yalnız 15 dakika oturuma ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

>«?-<< 

Î K Î N C Î O T U E Ü M 
Açılma saati : 18,32 

BAŞKAN — Başkanvekiîi Cevdet Kerim Incedayı 

KATİPLER : Naim Atalay (Çorum), Cenap Aksu (Kocaeli). 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

4. —. YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluk var, oturura açılmış-

gesi tekrar okundu). 
(Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın önergesi 

tır. tekrar okundu). 
Verilen önergeleri, tekrar okutuyorum. j BAŞKAN — önergeler komisyondan gelen 
(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal 'm öner- J 32 nci maddedeki asgari kazançların vergiden mu-
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afiyeti hakkındadır. Malûmu etliniz bekâr mü
kellefler için konulan muafiyet, 45 lira aylık 
alanlar için ayda 37,5 lira çocuksuz evli olanlar
dan günde 2,5 liradan ayda 15 lira olması lâzım-
gelirken, Komisyonca ayın dört günü hariç tutu
larak 62,5 lira hesap etmiştir. 

Şimdi bu iki önergeden Hulusi Oral'm ki, hem 
bu 1,5 2,5 3,5 4 lira gündeliklere 50 kuruş zam-
medilmesi ve hem de ayın 30 gün olarak hesap 
edilmesi hakkındadır. 

Vehbi Sarıdal'ınki ise burada gösteririn gün
delikleri kâfi görerek yalnız aym 30 gün üzerin
den hesap edilmesine dairdir. Evvelâ Hulusi 
Oral'ın teklifini oyunuza sunuyorum. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Evvelâ mik
tarları koysanız. Hulusi Beyle diğerlerinde bi
riz. (Anladık, ayrı ayrı oya konsun sesleri). 

BAŞKAN — Hem gündeliklere yarım lira 
zamma hem de aym 30 gün hesap edilmesine dair 
olan Hulusi Beyin önergesini kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Vehbi Sarıdal'm önergesi Komisyon
dan gelen günlük miktarları kabul ediyor. Ay
lık için 30 gün olarak hesap edilmesini aynı za
manda haftalık ücretlerde yedi gün, 15 günlük 
ücretlerde 15 gün üzerinden indirme yapılması 
cihetini teklif ediyor. 

Bunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. Bu tadille 32 
nci maddeyi tekrar okutuyorum: 

İndirme hadleri 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 

hadleri aşmıyan gelirler vergiye tâbi tutulmaz : 
I. Grup - Bekâr mükellefler : Günde 1,5 li

ra, ayda 45 lira, yılda 540 lira; 
I I . Grup - Çocuksuz evli mükellefler : Gün

de 2,5 lira, ayda 75 lira, yılda 900 lira; 
I I I . Grup - Bir veya iki .çocuklu evli mü

kellefler : Günde 3 lira, ayda 90 lira yılda 1080 
lira; 

IV. Grup - Üç veya dört çocuklu evli mü
kellefler : Günde 3,5 lira, ayda 105 lira, yılda 
1260 lira; 

V. Grup - Dörtten fazla çocuklu evli mükel
lefler : günde 4 lira, ayda 120 lira yılda 1440 li
ra; 

(Haftalık ücretlerde yedi gün ve on beş gün
lük ücretlerde 15 gün üzerinden indirme yapılır). 

Âna ve babasını kaybetmiş torunlardan mü-
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kellefle birlikte oturan ve Gelir Vergsine tâbi 
geliri bulunmıyanlar bu maddenin tatbifeında 
öz çocuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tâbi gelirler yukarda yazılı hadleri 
aştığı takdirde gelirin bu kısımları matraha 
alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadille oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Medeni hal esası 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 32 nci maddede 

yazılı indirim hadlerinin tâyininde mükellefin, 
gelirin elde edildiği takvim yılı başındaki mede
ni hali ve aile durumu esastır. 

Şu kadar ki, takvim yılı içinde bu durumda 
mükellef lehine vukua gelen değişiklikler ayrıca 
nazara alınır. 

En az geçim indiriminin tatbikında her ne 
suretle olursa olsun evlilik bağı kalkmış olan
lardan : 

1. Çocuğu olmıyanlar I nci grupa; 
2. Bir çocuğu olanlar I I nci grupa; 
3. İki veya üç çocuğu olanlar n i ncü grupa; 
4. Dört veya beş çocuğu olanlar IV ncü 

grupa; 
5. Beşten fazla çocuğu olanlar V nci gru

pa girerler. 
İkisi de mükellef olan boşanmış eşlerden her 

biri hakkında yukarıki esaslar, nafakasını te
min ettikleri çocuk sayısına göre tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum/Kabul 
<?denler...Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Götürü usul 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ebeler, sünnet

liler, sağlık memurları, arzuhalciler ve muak
kiplerle gerçek kazançlarının tesbitinde zorluk 
Imlunmasmdan dolayı Maliye Bakanlığınca tâ
yin edilecek olan ve meskenlerinin ifası yüksek 
ahsili icabettirmiyen benzeri serbest meslek 

erbabının kazançları götürü olarak tesbit 
olunur. 

(Borsa acentaları, gümrük komisyoncuları, 
< lâvavekilleri ve müşavirler bu hükümden 
hariçtir.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
tnı? 
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ENVER KÖK (Sinob) — Dördüncü satırda 1 

bir yanlışlık vardır. «Mesleklerinden» olacak, 
«meskenlerinden» olmuş. 

BAŞKAN — Evet meslek olacak. 
Maddeyi younuza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Emsal kira bedeli 
ELLÎ YEDlNCl MADDE — Emsaline gö-

re düşük bedelle kiraya verilen veya bedelsiz ola
rak başkalarının intifama bırakılan mal ve hak
ların gayrisâfi hasılatı yerine emsal kira bedelle
ri alınır. Binalarda emsal kira bedeli, o binanın 
Bina Vergisine matrah olan gayrisâfi irattır. 

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esa
sı tatbik olunmaz: 

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları 
maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikâmetine 
bırakılması; 

2. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul 
veya füruunun ikâmetine tahsis edilmesi (Usul 
veya fürudan - her birinin ikâmetine birden faz
la mesken tahsis edilmişse bu meskenlerin yal
nız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplan
maz) ; 

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı 
evde veya dairede ikamet etmesi. > I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edildi. 

Bekârlık zammı 
DOKSANINCI MADDE — Bu kanuna göre 

alınacak Gelir Vergisine bekâr mükllefler için 
% 5 zam, yapılır. 

Bu zam, dar mükellefiyete tâbi mükellefler
le, 25 yaşım ikmal etmemiş olan kızlara, 18 ya
şından aşağı olan erkeklere (Tahsile devam eden
ler 25 yaşma kadar), malûllere, dul ve yetim maa
şı alanlara, çocuklu dullara ve evlenmesi kanun
ca yasak olanlara şâmil değildir. 

Bekârlık durumu 33 ncü maddeye, çocukluk 
ve malûllük halleri de 34 ncü maddeye göre tâ
yin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mil. 

Buyurun. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Fazla konuş-

mıyaeağım arkadaşlar, teklif im şudur: Saym ko
misyon ekserisini kabul buyurdu, bir nokta kaldı, I 
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o da ihtisasa deTam eden tahsildeki talbelerin de
vam ettiği müddetçe bunlardan da bekârlık zam
mı alınmaması hususudur. Mademki demin yük
sek tezahürlerinizle ilme ve ilmin neticesi olan 
eserlere ve memleketin ihtisasa büyük ihtiyacını 
takdir buyurdunuz. O halde yüksek tahsilini ik
mal eden ve ihtisas yapmıya devam eden, dok
torasını vermek için kendisinin normal bir şekilde 
tahsile devam etmesinin de lâzım olduğunu tak
dir buyuracağınıza eminim. Bu gibilerin de bekâr 
lık zammı muafiyetinden istifade etmeleri yerin
de olur kanaatindeyim. Bu hususa dair bir de 
önerge veriyorum. Kabulünü rica ederim. Zaten 
senede bu şekilde 50 - 60 talebe bile çıkmaz, çıksa 
çıksa 30 talebe çıkar. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
ZÎYA ARKANT (Yozgad) — Bunların dok

torasının senesi kaçtır? 
KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BÎRSEL 

(izmir) — Efendim;, evvelce de arzettiğim gi
bi Hulusi Oral arkadaşımızın noktai nazarına 
göre ömrünün sonuna kadar tahsile devam etse, 
yine bekârlkı zammı vermiyecektir. Diğer mü
kellef için bir had tâyin ettik. Askerlik ve ey
tam maaşlarında olduğu gibi. Ilânihaye tahsile 
de devam ederse bu zammı tafbik etmemek doğ
ru olmaz, bir had tâyin etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Sözle arzettiğim gibi sebepten 90 ncı mad

dedeki bekârlık zammı istisnasına «ihtisas yap
mak üzere tahsiline devam edenlere, devam et
tikleri müddetçe» kaydının konulmasını teklif 
ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Vergi cetvelleri 
DOKSAN BlRlNCl MADDE — Gelir Ver

gisinin 'hesaplanmasında bağlı cetvellerde yazı
lı gelir kademeleri ile bunların hizasında yazılı 
vasati meblâğlar esas tutulur. 

Vergi, bu meblâğlardan 32 nci maddede ya
zılı indirimler yapıldıktan sonra hesaplanır. 

a) Gelirlerini yıllık ve münferit beyanname 
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ile bildirmeye mecbur olan mükelleflerin vergi
leri (1) numaralı cetvele; 

B) Ücretlerden ve ücret sayılan ödemeler-
den alınacak vergiler: 

1. Aylıklar için (2) numaralı cetvele; 
2. Haftalıklar için (3) numaralı cetvele; 
3. Gündelikler için (4) numaralı cetvele; 
Göre hesaplanır. 
Muhtelif ücret ödemelerinde, vergi cetvelleri 

her ö4eme ayrı ayrı nazarı dikkate ajınmak su
retiyle tatbik olunur. v 

Yıllık olarak ödenen ücretlerin vergileri (1) 
numaralı cetvele göre hesaplanır. 

Yıllık verginin hesaplanmasında, 50 kuruşa 
kadar olan kesirler indirilir, 50 kuruş ve daha 
fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Aylık vergilerin hesaplanmasında, 5 kuruş
tan aşağı kesirler nazara alınmaz. 

Haftalık ve gündelik vergilerin hesaplan
masında, 50 santimden aşağı kesirler atılır, 50 
santim ve daha fazla olan kesirler kuruşa çı
karılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

AHMED VEZÎRO&LU (Afyon Karahişar) — 
Sayın arkadaşlar, biraz evvel sayın Sandal ar
kadaşımızın teklifi üzerine 32 nci maddedeki 
indirimlerde bir değişiklik yapılmış olduğu için, 
şimdi müzakeresi yapılan 91 nci madde cetvel
lere dairdir, 32 nci maddeye göre cetvellerin 
değişmesinden sonra reyinize konulması lâzım
dır. Bunu arzetmek istedim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BÎRSEL (izmir) — Geçen defa da arzettiğiın 
gibi vergi cetvellerinden vergi miktarlarına ait 
olan kısımları çıkardık. Yalnız, kademe vasati
leri bıraktık. Bu suretle verginin hesaplanma
sı kabul buyurduğunuz esaslara göre olacaktır 
ve o vergi miktarları ayrıca Maliye Bakanlığı 
tarafından yapılarak hazırlanacak ve Maliye 
dairelerine tevzi olunaeak. Vergi miktarları 
maddenin metnine dâhil değildir. Bu vaziyette 
düşündüğümüz mahzur yoktur efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur bu 
maddeye bağlı cetveller evvelce dağıtılmıştır, 
cetvellerle beraber maddeyi reye sunuyorum : 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler., Kabul edil
miştir. 

4.194& 0 : 2 
Q&ÇM MAPÖE 4, -~ Bu. İJ&nunun yürür

lüğe girdiği tarihten e.yyel yergjye tâbi .tutul-
madaj*. ayçıluuş olan ihtiyatlar, sermayeye ilâ
ve e d i l d i , m#te^ebtbis ta,ı?aİiAdlan işletmeden 
çekildiği veya teşebbüşü.u, terk veya tasfiye 
edildiği hallerde banların vâki olduğu yılın ti
cari kazancına. Uâve ecjilir, 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur; kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kalsul e4üw$tİT. 

GEÇÎCt MADDE 7. — Millî Korunma Ka
nuniyle kiralar üzerine konulan takyitlerin kal
dırıldığı yılı takip eden ikinci yıl sonuna kadar 
bu kanunun 10, 57 nci maddelerinde sözü edi
len gayrisâfi iratların hesabında; 

a) 1 . I . 1940 tarihinden evvel takdir edil
miş olan iratlar, iş yerleri için !% 50 (Mesken
ler için % 20) f azlasiyle; 

b) 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
28 Şubat 1947 den sonra serbest bırakılan kira
lara göre takdir edilmiş olan iratlar '% 35 nok-
saniyle nazara alınır. 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (îzmir) — Efendim üçüncü satırda 10 
ve 57 olacaktır. 

BAŞKAN — Düzeltiyoruz. Maddeyi bu tas
hihi© kabul edenler.. E.tmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

GBÇÎCÎ MADDE & — Bu kanunun 10 ncu 
madde» k»to«önüîB tatbikında. iratları 28 Şubat 
1947 tarihinde» sonra ve serbest kiralara göre 
takdir edilmiş olan iş yerlerine ait kiralar Millî 
Korunma Kanuniyle iş yerleri biraları üzerine 
konulmuş olan takyitlerin kaldırıldığı yılı ta
kip eden ikinci yıl sonuna kadar yüzde 35 nok-
saniyle nazara alınır. 

BAŞKAN — Söz yoktur. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADB-E 9. — 
1. Bu Kanunun ilk tatbik yılında 10 ncu 

maddede yazılı umumi şartlarla toptancılar ve 
ulaştırma vasıtası işletenlerin esnaf muaflığı 
mükelleflerin yıl başındaki durumlarına; 

2.. Alım, satım ve ücret miktarlarına ait 
11 nci maddede yazılı hususi şartlarda mülga 
Kazanç Vergisi Kanununa göre beyanname usu
lüne tâbi olanlarla mezkûr kanunun 8 nci mad
desine giren mütaahhitler ve Muamele, İstih
lâk, Nakliyat vergilerine ve Maden Besmine tâ-
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bi olanların esnaf muaflığı 1949 yılındaki mu
amelelerine göre tâyin olunur; 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı mükel
lefler haricinde kalanların Gelir Vergisine tâ
bi tutulmalarını 1950 yılı Ocak sonuna kadar 
dilekçe ile vergi dairesine bildirmiyenler hak
kında 11 nci maddede yazılı hususi şartlar aran
maz. 

13 ncü madde hükmü mahfuzdur. 
.GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 

BİRSEL (İzmîr) — Birinci fıkranın ikinci sa
tırındaki (Umumi şartlarla) ibaresi (Umumi 
şartlar bakımından) olarak tashih edilecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz yok
tur. Maddeyi, komisyonun yaptığı tashihle 
(Umumi şartlar) ı (Umumi şartlar bakımından) 
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, Gelir Vergisinin bütün 
maddeleri görüşülmüştür. Yalnız geçici üçüncü 
madde henüz komisyondan gelmemiştir. O gel
mediği için tasarının birinci görüşülmesi bitmiş
tir diyemiyorum. 

Kurumlar Kanununun komisyona verilmiş 
maddeleri vardır. Henüz gelmemiştir. Geçiyoruz. 

2. — İşletme ve Gezginci tşler Vergisi Kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/172) 

BAŞKAN — Bunun altı maddesi komisyon
dadır-. Henüz gelmemiştir. 20 nci maddeye kadar 
gelmiştik. 20 nci maddeden itibaren müzakereye 
devam ediyoruz. 

Verginin nispeti 
YİRMİNCİ MADDE — Gezici Esnaf Ver

gisi gündelik kazancın yılda 12 katıdır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

En az miktarlar 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — 20 nci madde

de yazılı nispet üzerinden hesaplanan Gezici 
Esnaf Vergisi aşağıdaki miktarlardan az ola
maz: 

Lira 

Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerler
de çalışanlar 36 

Nüfusu 20 001 ilâ 100 000 olan yerler
de çalışanlar 24 

Nüfusu 2 001 ilâ 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 18' 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde . 
çalışanlar 12 

Taşıt işletenlerin enaz vergilerinin tesbitin-
de taşıtın kayıtlı olduğu belediyenin veya bağ
lı olduğu limanın nüfusu esas tutulur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İfmir) — 6 ve 7 nci maddelerle alâ
kalı olduğu iç«in komisyona almamıza müsaade
nizi rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Bu maddeyi komisyona veriyo
ruz. 

Vergi tarhı 
Tarh yeri 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Gezici Esnaf Ver
gisi : 

1. Mükellefin ikametgâhının bulunduğu ye
rin vergi dairesince, ikametgâh yerinde tarhi-
yat yapılmamışsa çalıştığı yerin vergi dairesine; 

2. Deniz veya kara taşıtları için bunların 
mensup oldukları liman ve belediyelerin bulun
duğu yerin vergi dairesince; 

Tarh edilir. 
Aynı kimse tarafından işletilmekle beraber 

aylı ayrı liman ve belediyelere kayıtlı olan ta
şıtlar için ayrı ayrı vergi tarTtolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tarhiyatın muhatabı 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gezici Esnaf 

Vergisi bu işlerle bilfiil iştigal eden gerçek 
kişiler namına tarhedilir. 

Gelir Vergisine tâbi tüccarlar ayrıca gezici 
işlerle uğraşsalar bile Gezici Esnaf Vergisine 
tâbi olmazlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı .. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Karne mecburiyeti 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gezici Es

naf Vergisine tâbi olan esnaf, Vergi usul Kanu
nuna göre almak mecburiyetinde oldukları ver
gi karnesiyle her yılın 0,cak ayında ve yeniden 
işe başlıyanlar işe başladıkları tarihten itiba
ren on beş gün içinde bağlı oldukları vergi da-
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iresine müracaatla, vergilerini tarhettirmeye 
mecburdurlar. ^ 

BAŞKAN — Söz istiyen var m i l . Maddeyi 
kabul edenler.. Btmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vergilendirme devresi 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Vergi içinde 

bulunulan takvim yılı için yıllık olarak tarho-
lunur. Şu kadar k i : 

1. Takvim yılının ortasından sonra işe baş-
lıyanlar, ve, 

2. Takvim yılının birinci yarısı içinde işi 
bırakanlar • „ 

İçin tarholunan senelik verginin yarısı indi
rilir. Bu takdirde fazla tahsil edilmiş olan vergi
ler mükelleflere iade olunur. 

BAŞKAN —> Söz istiyen var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Verginin ödenmesi 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Mükellefler 

Gezici Esnaf Vergisini her yıl Ocak ayında, 
yeniden işe başlıyanlar, işe başlama tarihinden 
itibaren on beş gün içinde ödemeye mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı... Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin mahsubu 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Aynı işi hem 

sabit iş yerinde, hem de gezici olarak yapan es
nafın ödedikleri Gezici Esnaf Vergisi aynı faa
liyet yılı dolayısiyle namlarına tarholunan Esnaf 
Vergilerine mahsup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar Esnaf Vergisinden 
fazla olduğu takdirde farkı iade olunmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (İzmir) — Bu maddeyi Komisyon de
ğiştiriyor, bu hususta bir teklifimiz var. 

Şimdi efendim, birisinin sabit bir iş yeri var, 
fakat aynı zamanda çarşı pazar dolaşıp satış ya
pıyor. Bundan evvelki maddemizde iki vergi
nin mahsubu gibi bir yola gitmiştik. Sonradan 
düşündük, birçok değersiz muameleleri mucip 
olacak. Onun için sabit iş yeri olup da gezgin-
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cilik suretiyle iş yapanlardan vergi almıyaİH», 
sadece Esnaf Vergisi almakla iktifa edelim. 

Yalnız bir istisna yapıyoruz, o da otomobil, 
kamyon ve otobüs gibi vasıtalarla gezici iş ya-
pıpta kendileri ufak bir yazıhane açarlarsa va
sati nakliyenin adedine göre kendilerinden alın
ması lâzımgelen vergiyi alacağız maddenin hük
mü budur maddeyi okuyorum. 

«YİRMİ YEDİNCİ MADDE - . Aynı işi hem 
sabit iş yerinde ve hem de gezici olarak yapan 
esnaftan Gezici işler Vergisi alınmaz. Nakil va
sıtası işletenlerin ayrıca sabit iş yeri bulunma
dığı takdirde gezici iş ve sabit iş yeri için ay
rı vergi tarhedilir.» 

Aynı işi, hem sabit iş yerinde ve hem de ge
zici olarak yapan esnaftan Gezici İşler Vergisi 
alınmaz. Nakil vasıtası işletenlerin ayrıca sabit 
iş yeri bulunduğu takdirde, gezici iş ve sabit 
iş yeri için ayrı vergi tarhedilir. 

Maddenin hükmü budur. Şimdi bunu daha 
vazıh bir şekle koyduk. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Son hükümler 
1. Kaldırılan hükümler 

YlRMl SEKİZİNCİ MADDE — Gelir Vergi
si. Kanununun 108 nci maddesiyle yürürlükten 
kaldırılan hükümlerden ayrıca, bu kanuna uy-
mıyan sair bütün hükümler de yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

Tasarının diğer maddesi henüz komisyondan 
gelmemiştir. 

Gündemin dördüncü maddesineki tasarının 
dağıtımı tarihinden itibaren kâfi müddet geç
memiştir. Müzakere edemiyeceğiz. 

Önümüzdeki Pazartesi günü saat 14,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19.02 



«. a. u. ir. BM»!* 
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Gümrük Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/67) 

T. C. 
Başvekâlet 28 . X . 1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/490$ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 15 . X . 1941 tarihin
de Yüksek Meclise, arzı kararlaştırılan Gümrük Kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Gümrük Kanununu ait mucip sebepler lâyihası 

Bugünkü gümrük rejiminin esasları, 1499 sayılı ve 29 . V I . 1929 tarihli (Gümrük Tarifesi Ko
nunu) ve 1384 tarihli (Gümrük Kanunu) ile bunların eki kanunlarda toplanmıştır. 

Tarife Kamımı 2255, 3152,3369 sayılı ve Gümrük Kanunu da 905, 1549, 1560, 1723, 1940 sayılı 
kanunlarla esaslı surette değiştirilerek oldukça ıslah ve ikmal edilmiş olmakla beraber ihtiyaçları 
karşılıyamam aktadırl ar. 

Bu kanunlarda gümrük kontrolü ve gümrük vergisini ödeme mükellefiyetleri, vergi tahakkuk
larına karşı itiraz yolları ve Millî iktisadımızın himaye ve gelişmesi bakımından ehemmiyetli olan 
antrepo, transit, muvakkat kabul ve muaflık usul ve mevzuları etraflı bir surette tetkik ve tanzim 
edilmemiştir. 

Yabancı memleketlerle memleketimiz arasında eşya getirip götüren deniz, hava, demiryolları 
müessese ve teşekküllerinin ve posta idarelerinin yardımcı uzuv sıfatiyle üzerlerine alacakları 
ödevlerin açık hükümlerle belirtilmemiş bulunmasından dolayı da zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Gümrük muaflıklarının hususi kanunlarla genişletilmesi ve mevzuatının dağıtılması bu hususta 
hâkim olan prensipin tatbikcilerce kavranmasını zorlaştırmıştır. 

Bu sebep ve zaruretlerle edinilen tecrübelerden ve mevzuatını yenilemiş memleketlerin kanun
larından istifade olunarak yeni bir proje hazırlanması lüzumlu görülmüştür. 

Umumiyetle Gümrük Kanunlarında yer almakta bulunan kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
hükümler bizde daha çok yeni sayılabilecek bir zamanda Gümrük Kanunundan çıkarılacak ayrı 
bir kanun halinde (1918 sayılı) tedvin edilmiş ve son tâdillerle oldukça işlenmiş bulunduğundan 
bu projeye alınmadığı gibi 4040 sayılı Kanun ile yurt dışma çıkarılacak mallarımız üzerine Güm
rük vergisi konması fevkalâde zamana mahsus geçici bir keyfiyet olduğundan ihraç vergisi de 
itibara alınmamıştır. 

Gümrüklerde muamele takip edecek kimselerde hususi bazı vasıf ve şartlar gözetilmesi lüzu
muna binaen tanzim edilmiş olan 16. 1. 1340 tarihli Gümrük Komüsyoncuları Talimatnamesi ile 
1093 sayılı gümrük Komüsyoncuları Kanununun görülen noksanlarını da bu arada tamamlamak 
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üzere Gümrük idarelerinin bu işleri»- doğrudan doğruya ilgili bulunduğu göz Önünde tutularak 
bu işler (Gümrük Ajanları) bahsi altında projenin içine .alınmıştır. 

Gümrük rejimimize ait hükümlerin bir kanunda toplanarak tatbikcileri İki ayrı mehaza mü
racaattan kurtarmış olmak üzere bugün Tarife Kanununda yer almış bulunan ve Tarifenin (No-
menelature) tatbikile ilgili sıklet esaslarına mütaallik hükümlerinden maadası bu projede top
lanmıştır. 

Muaflıklara gelince; Devlet Daire ve Müesseseleri tarafından getirtilecek Millî Müdafaaya 
mahsus harb silâh ve mühimmatından başka eşya için muaflık kabul edilmemek suretiyle hem 
«umumiyet, kaidesi» ııden hem de Varidat bütçesinin samimiliği esasından ayrılmmamıştıp. Bu 
sebepten dolayı Tarife Kanunumuzda olduğu gibi imtiyaz mukavelenameleriyle muaflık tesisine 
cevaz gösterecek bir hükme projede yer verilmediği gibi hususi kanunların birçok muaflık hü
kümleri de, kaldırılarak bunlardan ancak iç pazarı ve gümrüklenmiş eşya ticaretini müteessir et-
miyecek mahiyette görülenleri projeye alınmıştır. 

Diploması Memurların muaflıkları Milletlerarası hukuk ve mücamele esaslerına müstenit ol
duklarından mütekabiliyet şartiyle ipka edilmiş-tir. 

Yolcuların zat ve ev eşyalarına mahsus muaflıklar yolculuk zaruret ve icapları hududu içinde 
mütalâa edilmiş, seyyahların seyahat vasıtalarına mahsus kolaylıklar ise millî iktisat 
için faydalan göz önünde tutularak bu hareketlerin gelişmesini teşvik etmek üzere oldukça geniş
letilmiştir. 

Tamir görmek, tecrübe edilmek, sergi ve panayırlarda teşhir olunmak gibi maksatlarla yurda 
muvakkat olarak sokulacak ve Gümrüğün kontrolü altında kalacak eşya hakkında da bunların i<: 
pazara arz olunmadıkları itibara alınarak daha geniş ölçüde kolaylıklar gösterilmiştir. 

Proje beş kısma, ve her kısım fasıllara ve fasıllar bölümlere ayrılmak suretiyle tertiplenmiş olup 
175 madde ile bir muvakkat maddeden toplanmaktadır. 

Birinci kısım; (3) fasılda, Gümrük kontrolünün hudut ve şümulü, Gümrük mevzuunda Hüküme
tin tanzimi salâhiyetleri, Gümrük ithal Vergisi ve istisnaları hakkındaki umumi hükümlere. 

ikinci kısım; (4) fasılda, Kara, Deniz ve Hava yolları münakalelerine, 
Üçüncü kısım; (10) fasılda, ithâl, ihraç, transit, antrepo, muvakkat kabul usullerine, Gümrük Ver

gisinin beyan, tahakkuk, ödeme ve itiraz safhalarına, posta ve hudut rejimlerine, antrepolarda bıra
kılan eşyanın tasfiye usullerine, gümrüklerde çalışma zamanlarına ve gümrük ajanlarına ait hüküm
lere, 

Dördüncü kısım; (2) fasılda, Kaçakçılık Kanunu dışında kalan fiil ve hareketler için verilecek 
cezalara ve bu cezaların infaz yollarına tahsis edilmiştir. 

Beşinci kısım; Müteferrik hükümlere ait dört maddeden ibarettir. 
Her maddenin mucip sebepleri ayrıca aşağıda izah olunmuştur. 

Birinci kısmı 

Umumi hükümler 

Birinci fasü 

Gümrük kontrolünün hud ı t ve şümulü 

Madde 1. : Bu madde ile gümrük hattından çıkan veya giren veya eşya getirip götüren kimsele
rin gümrük bakımından mükellefiyetleri ifade edilmiştir. Bu mükellefiyet iki vecibeyi ifade eder. 

,1. — Gümrük kontrolüne tâbi olma mükellefiyeti: 
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2. Kanunlarla konmuş olan vergileri ödememükellefiyeti. 
Bu mükellefiyetler iki vasıf taşır. Evvelâ şahsidir, yâni eşyaya taallûk etmez, şahsa terettüp 

eder. Saniyen « gümrük hattının geçilmesiyle » kendiliğinden hâsıl olur. 
MükelleFiyetler yalnız gümrüğe ait olan hakların ifasını ve bunlar için yapılan kontrola ta

biiyeti değil, diğer daireler namma Gümrükçe istifa edilen matlûpların ödenmesine ve bunlara 
ait kontrol kayıtlarına uyulmasına da şâmildir. 

Bu suretle Gümrüklere ötedenberi verilen ve ileri de verilmesi zaruri olan bütün vazifelerin ay
nı salâhiyet ve iktidarla yapılması temin edilmiş olacaktır. 

Madde 2 : Gümrük mükellefiyetlerinin terettübüne'başlangıç, teşkil ettiği birinci maddede ya
zık gümrük hattının tarif ve ifadesi zaruretine binaen bu hat izah edilmiştir. 

Gümrük hattı siyasi hudut olarak alınmıştır. Bunun karada hangi hat olduğu malûmdur. Ne
hirde talveg hattı olduğu tasrih edilmiştir. Mamafih herhangi bir hudut anlaşmasına siyasi hu
dut, olarak nehrin kıyısı veya ortası kabul edilmişse veya edilirse gümrük hattı da siyasi hudu
da tebaan burası olur. 

Denize gelince bu kati olarak gösterilmemiştir. Mamafih siyasi hududun kara sularını da ihtiva 
etmesi ve bu itibarla denizlerde gümrük hattının sahil hattı değil, kara sularının açık denizle hu
dut teşkil ettiği hat olması icabeder. Bu sureti edenizde kullanılan ve sahili hiç bir vakit aşmıyan 
deniz yapı ve vasıtalariyle deniz avcılığına ait vasıta ve âletlerin resim ve vergi mükellefiyeti
ne tabi tutulmasının sebap ve mesnedi daha vazıh olarak görülür. Zira bunlardan birincisi hattın 
beri tarafında avlandığı cihetle gümrük hattını geçmemiş, ikincisi ise gümrük hattını geçmiş ol
duğundan mükellefiyete tabi tutulmuştur. 

Gümrük hakları bakımından gümrüğün teftişve murakabesine tabi olmak üzere hudut ve sa
hillerde coğrafi bir sahanın tarifi lüzumu derkâr olduğundan kara ve denizde bu nııntakaların ne
releri olacağı açıkça gösterilmiştir. 

Bu sahanın tâyininde hem ihtiyaç hem de Devletler arası hukukunun kara sularına müteallik 
hükümleri gözönünde tutulmuştur. 

Eski Gümrük kanunundaki hükümlerden fazla olarak burada Marmara havzasının Gümrük 
mıntakası olduğu, karşı tarafta 8 milden az bir mesafede ecnebi adaları ve toprağı bulunduğu 
takdii'de gümrük mmtakasının iki sahili ortalayan hatla Türkiye sahilleri arasındaki kısım ola
cağı, tasrih edilmiştir. 

Gümrük mmtakasmın tahmil ettiği vecibeler ve Gümrük idaresine - kontrol gibi - tanınmış 
olan bazı haklar dolayısiyle muayyen olan 10 kilometrelik veya 4 millik sahayı tecavüz eden yer
lerin Gümrük ve inhisarlar vekâletince ilânı esasr konmuştur. 

Madde 3 : Birinci maddeye göre gümrük hattından geçen eşya için - tabi ise - girişte ithal 
vergilerini ödemek mükellefiyeti terettüp etmekte olduğundan gümrüklenmemiş eşyanın konula
cağı yerleri ithal vergileri mükellefiyeti bakımından yurt harici farzetmek zarureti vardır. 

Buralara gümrüklenmemiş eşya konması Gümrüğün müsaadesine bağlı olduğu ve bu yerler 
Gümrüğün kontrolü altında bulunacağı için keyfiyet tasrih edilmiştir. Ancak bu şartlar mevcut 
olduğu takdirde eşya gümrük hattı dışında addolunur ve ithal vergilerini ödeme mükellefiyetin
den müstesna tutulur. Burada zikredilmiş olan (Serbest mahal). (Serbest nuntakanın) daha dar 
ve mahdut bir şeklinden ibarettir. Ambar dışında veya deniz üstünde muamelesine müsaade edil
miş- olan eşyalar da oralarda kaldıkça ayni hükme tabidirler. 

Madde 4 : Bu maddede ithal gümrük ve sair vergilerini ödeme mükellefiyetinin ne /aman 
başlıyaeağı ve ne zaman düşeceği muhtelif ihtimal ve vaziyetler nazarı itibara alınarak tavzih 
edilmiş ve aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: 

1. Gümrüğün kontrolü altına konulmuş olan yani gerek üçüncü maddede gösterilen yerlere 
konulmak gerekse gümrük hattını geçer geçmez gümrüğün muayenesine arzedilmek suretiyle 
beyannamesi verilmiş olan eşyada mükellefiyet başlangıcı beyannamenin tescil tarihidir. Bun
lar yolcu eşyası gibi şifahi beyana tabi neviden ise mükellefiyetin başlangıcı şifahi beyanın 
yapıldığı tarihtir. 
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Gümrüğün kontrolü al t ma. konulmuş olan eşya ererek depozito suret iyle gerekse k a t ' i şekil 

de resmi ödenmeden önce nıahvolursa sahibine te re t tüp eden vergi ödenıe mükel lef iydi düşer. 
Burada mükellef o larak eşya sahibi gösterilmişi ir. (Jalınma. ve denize düşme gibi her lıaııgi 
bir sebeple ziyaa uğrayan eşya da İMI hükme göre mahvolmuş lelâkki olunur ve bunlar irin 
ithal vergilerini ödeme mükellefiyeti b i lâhara ele ger l ik ten sonra başlar. 

Mahv keyfiyeti kısmen değil tamamen, olmak \ e hasar mahiyet inde bu lunmamak lâzımdır. Aksi 
t akd i rde 6 neı maddenin çerçevesi içine girer. 

2. ( lünırük ha t t ından gümrük kont ro lüne ar/edilmeksizin geçirilen eşya için gümrük hat l ın
dan geçiş tarihi , gümrük hat t ından geçiri ldikten sonra- gümrük' koni rolünden kaçırılmış olan eşya 
için güm,i'ük kontrolünden kaçırılış t a r ih i ; l>u tarihlerin anlaşılanıadığı haberde işin meydana 
çıktığı tarih, vergi ödeme mükellefiyetinin başlangıcı sayılmıştır . 

Kara sular ında ve Marmara gibi iç denizlerde koma uya ve mahrukat gibi bazı eşya eeiıeb? 
ülkelere sefer yapan gemilerin ve tayfaların, iht iyar lar ında kullanılmak veya. mühür alt ında 
muhafaza edilmek şar t la r ı ile vergiden muaf t u iuhuuş olduğundan bunlar da vergi ödeme mü
kellefiyeti bu şar t la r haricinde kullanı ldıklar ı zaman başlar. Bunlardan başka deniz nakil 
vasıtalariyle yapılarımla, vergi ödeme mükellefiyetinin başlangıcı yukar ıda iki bentten hangisine 
tevafuk ediyorsa yani gümrük kontrolüne tabi tutulduğuna veya gümrük kontrolüne tabi tutul
madığına ve tabi tu tu lduktan sonra kaçırıldığına göre teshil olunur. Bu tesbitfe gümrük haltı de
nizde -1 millik kara suyunun açık denizle birleştiği yer addolunmak lâzımdır. 

Vergi ödeme mükellefiyeti, - yukarıda gösterilen nıahv keyfiyeti müstesna - vergilerin tama
men ödenmesiyle düşer. 

Madde 5 : Bu madde ile gümrük vergisinde ve tarifelerde değişiklik vukuhııhlıığıı takdirde 
herhangi bir tereddüde mahal kalmamak için bu gibi ahvalde gümrük vergisinin, mükellefiye
tin başladığı tarihte mer ' i olan esas ve nispetlere göre tahsil olunacağı gösterilmiştir. Ancak la 
rifedeki vergi hadlerini değiştiren hükümlerde aksine sarahat mevcutsa hu sarahat dairesinde 
muamele olu nur. 

Madde (i : 1. (îümriik vergisinin (arifeye lalhikında eşyanın modası geçmesi, solması, nemlen
mesi, eskimesi, buruşması, lekelenmesi, delinmesi, yırtı lması gibi (otomobilin bozulması, eskime
si, saatin durmuş, tamire muhtaç olması gibi) vasıflarında husule gelen tahavvül ve (agayyürler 
nazarı itibare alınmaz. Yani bunların kıymetlerine tesir eden bu tahavvül ve değişmelerden dola
yı tarifede yazılı vergi hadlerinden hiç. indirim yapılmaz. 

Miktara gelince; eşya muayene edilmişse f>(> ner maddeye ^nv^ muamele yapılır. 
2. Bununla beraber gümrükte muayene ile teshil edilmiş olmak şarliyle hava (esiri veya di

ğer herhangi bir kaza veya sahiplerinin elinde olnnyaıı sebepler Delicesinde vukubulacak değişme 
ve eksilmeler nazarı itibare alınmış ve hu suretle zaten zarara uğramış olan ithalâtçıdan ayrıca 
mahvolan kısımların vergilerini istemek ve mahiyet itibariyle değişen veya mamulünün iptidai 
maddesi halim1 gelen eşya için ilk vaziyetlerindeki yüksek gümrük vergisi hadlerine göre vergi 
tnrhetmek gibi bunların zararını bir kat daha ar t t ı racak bir muameleye mahal bırakılmamıştır . 

1499 numaralı Tarife kanununun 11 nci maddesinde yazılı olan hüküm bu maddedeki hüküm
den çok daha dar ve gayri müsait idi. l>u maddede telef olan veya hasar ve zıyaa uğrayan eşya 
için muhtelif ihtimaller nazarı itibare al ınarak hem mükellefleri zarardan vikaye ve hem de 
tarife ile takip olunan gayeleri siya net edecek hükümler konulmuştur . 

2 numaral ı bendin: 
(a) f ıkrasında hasara uğrayan eşyanın hiç bir suretle kullanılmıyacak hale gelmesi ihtimali 

düşünülmüş ve külfet ve masrafı sahibine ait olmak üzere bunların imha edilmesi kabul olun
muştur . 

(b) f ıkrasında hasara uğrayan eşyanın, mamulünün iptidai maddesi haline gelmesi ihtimali 
düşünülmüş ve bun la r ın iptidai maddeler iningireceği tarifeye göre vergiye tabi tu tulmasr 
kabul o lunmuştur . 
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Yalnız bu gibi eşyanın bazen, bozulan gazete kâğıtlarında olduğu gibi, hem mamulünün ipti

dai maddesi hem de başka bir şey yapılmakta kullanılması mümkün olabileceği düşünülerek 
Gümrükçe bu ihtimali önleyici muamele ve tedbirler alınabileceği de tebarüz ettirilmiştir. 

(c) fıkrasında eşyanın kısmen hasara uğraması ve hasara uğrayan kısmın sağlam kalan 
kısımdan tefriki kabil bir halde bulunduğu takdirde gümrüğün nezareti altında ve külfet ve 
masrafı sahibine ait olmak üzere bunların ayrılması kabul olunmuştur. Ikın I ardan hasara uğra
mış kısım hakkında yukarıdaki fıkralar hükmü tatbik olunur. Meselâ harap olan otomobilin mo
toru motor olarak, hurda haline gelen demir aksamı hurda olarak ve yırtılan, buruşan, ıslanan ve bo
zulan kâğıtlar kendilerinden yapılması kabil diğer bir mamul yapılmamak iyin, her hangi bir 
madde veya su ile hamur haline getirilerek kâğıt hamii.ru veya kâğıdın nıaddei iptidaiyesi gibi 
gümrük vergisine tabi tutulur. Emsalleri hakkında da bu gibi ameliyeler gözönünde tutularak 
tatbikat yapılır. 

Eğer hasara uğrayan kısmın ayrılması imkânsız olursa eşya sahibinin Gümrüğe karşı her han
gi bir iddiasını red iyin birinci fıkra hükmünün tatbik olunacağı ayrıca tasrih olunmuştur. 

(d) fıkrasında ekle olmayan haricî tesirlerle şarabın sirke olması gibi eşyanın başka bir tarife 
maddesine giren bir cinse inkılâp etmesi hali düşünülmüş ve eşyanın bu haliyle gideceği tarife 
pozisyonuna göre gümrük vergisine tabi tutulması kabul edilmiştir. 

Ikırada ne kısmen kullanılanuyacak hale girmek ne de kusmen mamulünün iptidai maddesi 
halini almak mevzuubahis değildir. Bu cihetten yukarıdaki (c) fıkrasından ayrılır. 

(e) fıkrasında ıslanmış ve nemlenmiş eşyanın külfet ve masrafı sahibine ait olmak üzere Güm
rüğün kontrolü altında kurutulmasına Gümrükçe müsaade olunması kabul olunmuştur. Kurutma 
keyfiyeti Gümrük ambar ve antrepolarında yapılabileceği gibi bu yerler müsait olmadığı tak
dirde sahibinin göstereceği Gümrükçe kabul olunabilecek (Nezaret ve emniyet bakımından) her 
hangi bir yerde de yapılabilir. 

;j numaralı beııdde : 
.Muayyen maksat ve hizmetlerde kullanılmak üzere muaflığı veya inik resimle ithali kabul 

edilmiş olan eşyanın tahsis edildikleri hizmet ve maksatlardan başka hususlarda kullanılması 
takdirinde bunlardan devredildikleri ve maksat haricinde kullanıldıkları tarihteki hal ve vaziyet
lerine göre o tarihte mer'î tarifede temsil edilecekleri pozisyon üzrinden vergi alınması esası 
kabul edilmiştir. Böyle bir müddet tahsiıs edildiği hizmette kullanılması dolayısiyle ilk ithai 
tarihindeki hal ve evsafını kaybetmiş olan eşya iyin vergi ödemek mükellefiyeti, ancak maksat 
haricinde kullanılma veya başkalarına devredilme tarihinde terettüp edeceğinden verginin de 
eşyanın bu tarihteki hal ve evsafına göre devir tarihinde mer'î tarifeye nazaran alınması 
icabeder. 

Burada dikkat edilecek cihet eşyaya muaflık veya inik resim tatbikinin o eşyanın (Muayyen 
iji.r hizmet veya maksatta kullanılması veya muayyen idare, müessese veya şahıslara aidiyetine 
matuf ve muallâk tutulmuş) olmasıdır. 

Meselâ; yolcuların zat ve ev eşyası gibi muaflığı yalnız kolaylık mahiyetinde ve mutlak 
olan ve muayyen bir hizmet ve maksada tahsis edilmiş bulunnııyan eşya bilâhare sahipleri tara
fından devredildiği takdirde bu hükme tabi tutulmaz ve bu eşyadan gümrük vergisi aranılmaz. 

Bu arada senelerce kullanılmış olan bazı muaf eşyanın kıymetinden pek yok kaybettiği halde 
mahiyet ve. eşkâlini muhafaza eylediği ve bu suretle bu halleriyle tatbik olunacakları tarifeye 
göre alınacak vergilerin pek ağır düşeceği de düşünülmüştür. Tatbikatta buna benzer bir yok hal
lere rastlanmıştır. Bu gibi ahvalde bunlardan yenileri gibi gümrük vergisi alınmak sahipleri 
iyin zararlı olacağı ve belki de bu hal sahiplerini, bu eşyanın vergisini vermektense bunların im
hasını istemek yoluna sevkedeceği düşünülerek tahakkuk ettirilen vergi miktarı ve eşyanın devir 
tarihinde mahallî râyiy kıymetine göre % 30 u geçtiği takdirde fazlanın indirileceği yani bunlar
dan ancak rayiç kıymetlerinin âzami </v o(J u derecesinde gümrük vergisi alınabileceği tasrih edil
miştir. 

http://hamii.ru
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Meselâ; muaf olarak ithal, edilen bir makine bir müddet sonra devredilmek istenildiği tak

dirde devir sırasındaki satış kıymetine bakılır, o ^i'm nıer'i tarifeye göre alınacak gümrük verdi
si bıı satış kıymetinin l/(. :>() unu gederse .fazla kısım indirilir. Dğer makine inik tarife ile ithal 
olunmuş ise evvelce alınmış olan vergiye bakılır. Sal iş kıymetinin yüzde otuzundan eksikse fark 
tamamlatt ır ı l ı r , fazla ise ayrıca gümrük vergisi alınmaz. 

Makineler gibi bazı eşya U/ALIL bir zaman kullanıldıktan sonra yenilenmek lâzmıgeldiğinden ka-
z«ıııç. vergisindeki esasa tevfikan, on iki sene geçtikten sonra muafiyeti haiz olmıyan kimselere 
devredilmiş veya maksat dışında kullanılmış olsalar bile vergi alınmaması muvafık görülmüştür . 

Bu on iki sene müddet ten evvel kendisinden beklenen, hizmeti yapamıyaeak hale geldiği alâ
kalı vekâlet taraf ından tasdik edilen makinelerin ve âletlerin hurda veya iptidai madde şeklinde 
giimrüklendirilmesi de kabul edilmiştir. 

Beklenen hizmetten maksat muafiyetin kabulünde istihdaf olunan hizmettir. Bu gibi âlet ve 
makineler başka hizmet görebilirler ve devirden sonra herhangi bir hizmette kullanılabilirler. Bu 
itibarla muayyen bir fabrikada kullanılmak üzere ımıafen geçirilmiş olan bir makine veya kazan 
veya ıııolör on iki yıl sonra satıldığı takdirde; bunlar iş görebilecek bir vaziyette bile olsalar ka
zan, makine veya motor olarak değil hu rda olarak gümrük vergisine tabi tu tu lur . Bu makineler 
ve âletler kırı larak hurda haline getJriimiyeccktir. Bu suretle makine ve âletlerin sık sık yeni-
Unmesi ve eskilerinin de kırılmak suretiyle zıyaa uğramaması gayesi güdülmüştür . 

Madde 7 : Gümrük hat t ın ın her noktasından geçilmesi veya eşya geçirilmesi kontrolü imkân
sız bırakacağı cihetle bu geçişlerin muayyen geçitlere ve yollara hasredilmesi yani mahal i t ibariyle 
bazı takyit ler konması zarur i görülmüştür . 

(iiiınrük hattı kara, nehir ve havadan ancak ( iümrük ve inhisarlar vekâletince veya hayvan
lar için olduğu gibi bu vekâletle birlikte diğer salahiyetli mercilerce tâyin olunan yerlerden ve 
yollardan geçilebilir. 

Denizlerde ise gemiler ancak Gümrük idaresi olan l imanlara ve o ra la rda kendiler ine lalusis 
olunan yerlere yanaşabil i r ler . Yani bir limanda, gemiler bir l imanın her yerine yanaşama.zlar. 
Zira bu l imanın her taraf ı gümrük kont ro l ve nezaret i a l t ında bulundurulamaz. B u n d a n dolayı 
gemilerin ancak kendilerine tahsis olunan yerlere yanaşmala r ı ieabeder. 

Demiryolları , bu yollar üzer inde yürüyebi len nak i l vas ı ta lar ı için « g ü m r ü k yolları » sayılır . 
Gümrük ve inhisar lar vekâleti (tahlil gibi) t ekn ik sebepler veya hayvan la r ve neba t l a rda 

olduğu gibi sıhhi, l'enni mülâhazalar ile alâkaiı ve salahiyet l i merciler bazı eşyanın muamelesini 
muayyen, gümrük le re hasredebil i r ler . 

Madde 8 : Gümrük kon t ro lünü müessir kı labi lmek ve kaçakçıl ığı daha kolaylıkla ünliyebilnıek 
için y u k a r ı d a k i maddede tesbit edildiği gibi yalnız mahal i t ibariyle değil zaman i t ibar iyle de 
gümrük takyi t le r ine iht iyaç vardır . Dundan dolayı; umumi olarak geceleyin gümrük ha t t ından 
geçmek, eşya geçirmek ve yük alıp vermek ıııenedilmiştir. Yalnız aşağıdaki ist isnaların da kabu
lü zarur i görüldü. 

a) Muayyen seyrüsefer tarifeli her tü r lü hava, deniz, kara , nehir vası taları gümrük hat t ın
dan bej* zaman geçerler ve bunlar la gelen ve giden yolcuların gümrük muameleler i gece ve gün
düzün her saa t inde yapıl ır . 

I)) Diğer vası ta lar ın gümrük muameleler i ancak (fır t ına çıkması melhuz bu lunmak, gece ve 
gündüz tahliye ve tahmil yapılmasını zarur i kılan mücbir sebepler ve tehl ikeler bu lunmak gibi) 
hal lerde her vakit muamele yapıl ır . 

e) Deniz, kara , hava ve nehir vas ı ta lar ın ın tesbit olunmuş seyrüsefer tarifeleri icabı olarak 
gece veya ta t i l saa t ler inde uğrad ık la r ı l imanlarda bu zamanla rda ve f ır t ına gibi hava şartı dola 
yısiyle hemen ha reke t zarure t inde veya tarifesine göre gündüz ge.hu es i lâzınıgelirken gecikmiş 
veya l imanın herhangi bir vaziyeti dolayısiyle gemileri uzun müddet bekletmemek ic.iu gece ve 
gündüz tahmil ve tahliyesine mecburiyet hâsıl o lduğu veya hava hücumları gibi fevkalâde haller 
dolayısiyle gece tahmil ve tahliyesi dolayısiyle lâzungeleu mahal le rde ve vaziyetlerde eşyanın 

http://ge.hu
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geceleyin ve tatil zamanlarında tahmil ve tahliyesine müsaade edilir. Bu zaruretler mahallin 
gümrük âmirleri tarafından takdir olunur. 

Zaman kaybına ve binnetice maksadın hâsd olmamasına sebebiyet vereceği anlaşıldığından bu tak
dir salâhiyeti merkeze alınmamış ve mahalline bırakılması faydalı görülmüştür. 

Yolcularla birlikte beraberlerindeki eşyanın da gümrük muameleleri yapılır. 
Eski kanunda gece vakti gösterilmemişti. Bunun başlangıç ve sonunun kat ' i olarak tesbitine 

lüzum ve. zaruret görüldüğünden Ceza muhakemeleri usulü kanunundaki gece vaktine ait başlan
gıç ve sonlar aynen alınarak bu maddenin sonunabir fıkra halinde konulmuştur. 

Madde 9 : Küçük gemiler sahillerimizin her tarafına yanaşabilecek kabiliyette oldukları için 
bunların gümrük kontrolünden kurtulup kolayca kaçakçılık yapabilecekleri düşünülerek bazı tak
yitler konulmuş ve yüz tonilâtodan küçük deniz nakil vasılalarivle yabancı ülkelerden inal ithali 
(iümrük ve inhisarlar vekâletinin müsaadesine bırakılmıştır. 

Ecnebi gemilerin bu hususta millî gemilere gösterilecek müsaadeden istifadesi mütekabiliyet 
şartına bağlı tutulmuştur. 

Madde 10 : O erek üzerlerinde, gerekse ambalajlarında (sandık, balya, şerit, etiket ve saire 
gibi) Türkiye'de yapıldığı veya Türkiye menşeli olduğu hissini verecek Türkiye'de mevcut veya 
gayri mevcut bir fabrika, imalâthane, ticarethane veya. tacirin markasını, alâmetini veya ismi
ni veya Türkiye'de bir yerin ismini, resmini veya herhangi bir işaretini taşıyan yabancı mem
leket mahsul ve mamullerinin Türkiye'ye ithali, Türkiye'den transiti veya ambar ve antrepola
ra konması yasak edilmiştir. 

Türkiye'deki bir mahal isminin aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan eşya, bu isim al
tında menşe memleket adı gösterilmiş bulunmak şartiyle bu memııuiyetten istisna, edilmiştir. Me
selâ (Dinar) hem Türkiye'de, hem de Fransa'da bir kasaba adıdır. Ecnebiden gelen eşyanın am
balajında böyle bir isim mevcutsa bu ismin altında ayrıca eşyanın imal olunduğu memleket olan 
Fransa'nın adı da yazılı olmak lâzımdır. 

Bu maddenin 1 nei ve 2 nci fıkralarındaki yasaldık antrepo ve ambarlara bile konulmasını ıne-
nedecek şekilde katî olarak konulmuş bulunduğundan ve eşya antrepoya alınamıyacağmdan bu 
işaretlerin Türkiye'de bir antrepo veya ambarda re {"edilmesi ameliyesine de müsaade edilemez. 
Eşyanın hemen ihracı veya iadesi lâzımdır. 

istihsal veya imal edildiği menşe memleketinden başka yabancı memleketler mahsulü veya ma
mulü olduğunu gösteren veya, sandıran sahte isim ve alâmetler taşıyan (gerek üzerlerinde, gerek 
ambalajlarında) eşyaya gelince; 

Bunların ithal ve transiti mevcut beynelmilel anlaşmalar, kanun ve nizamlara tabidir. Proje
de (üimrük ve inhisarlar vekâletine de bu hususta meni salâhiyeti verilmiştir. Ancak antrepoya 
alınması menedilmemiş bulunduğundan bu kısım eşyanın diğer hükümlerde aksine sarahat olma
dığı takdirde bu işaretler kaldırılmak suretiyle ithal veya transitine (jümrük ve inhisarlar vekâ
letince müsaade olunabilir. 

Madde 11 : Bu maddede, kanunlarla veya kanunların salahiyetli kıldığı mercilerce, konmuş 
olan yasaktık, tahdit, ve takyit hükümleri dışında kalan eşyanın ithal, ihraç ve transiti serbest 
olduğu gösterilmiştir. Kanunla salâhiyet verilmemiş olan merci ve makamlar böyle bir tahdit ko
yamazlar. 

İthal, ihraç ve transiti lisansa, ve müsaadeye veya bazı ihraç mallarımız için bugün tatbik 
olunduğu gibi bazı şartlara bağlı olan eşya ancak bu şartlar tamamlandıktan sonra, gümrükler
den geçirilir. 

Bu müsaade vesikaları nama muharrer ise başkalarına iare ve devrolımamaz. 
Bu maddede esas itibariyle ithal, ihraç ve transitin serbestliği kabul edilmektedir. Ancak 

gerek' iktisadi, gerek içtimai, sıhhi, inzrbati ve gerek âmmenin emniyet ve selâmetine müteallik 
tedbirlerden olmak üzere hususi kanunlarla konmuş ve konabilecek ithal, ihraç ve transit yasak-
lıkları, tahdit ve lakyit hükümleri mahfuz tutulmuştur. 

Kezalik gerek millî kanunla,r gerek iltihak ve iştirak etliğimiz beynelmilel mukaveleler mu-



cibince ithal, ihraç; ve t ransi t ine teşebbüs edilen sıhhate ımızir; i<;timai nizama, ahlâka ve umumî 
âdaba aykırı maddeler hakkında millî kanunlar ımızın ve iltihak ve işt irak ettiğimiz beynelmilel 
mukavelelerin müsaderesine ve bu maddelerin imhasına müleallik hükümlerine de ilişmemiş ve 
bunlardan hangilerinin müsadere ve hangilerinin imlin olunacağı hakkında bir hüküm koııuhna-
mışlır. Ilımlar hakkında müsadere ve imhaya ait nıe\'eut ve konacak hükümler ayniyle tatbik 

•olunur. 

l-'5.'!4 tarihli kanunda ithali yasak olan eşyanın transit i de yasaldır , lîıı hükme göre ithali 
yasak edilen eşyanın ayni /.amanda transi t inin de yasak olması icabett iğinden, halbuki bazı 
kayıl lar alt ında bunların t ransi t ine müsaade verilmesi uygun olabileceğinden böyle bir esasın 
idamesinde fayda görülmemişi ir. 

İ k i nc i l'asıl 
( i ü m r ü k mevzuat imla H ü k ü m e t i n tanz imi sa lâh iye t le r i 

Madde \'l : Kazı ahvalde ithal, ihraç,; ve transit serbesl isinin tahdit , lakyil, veya ret edilmesi 
ve kanun veya karar la r la konmuş ithal, ihraç, ve transit yasaldık, tahdil ve takyi t ler inin mu
vakkaten kaldırılması zaruri olabileceği ve bu karar lar ın sürat le ittihazı lâzım geleceği düşün 
cesiyle İcra Vekilleri Heyetine salâhiyet verilmiştir . 

Ancak bu salâhiyet fazla geniş 1 u tu lmıyarak (Memleketin iktisadi ve millî müdafaa ihtiyaç
larının göstereceği müstacel lüzuma veya siyasi sebep ve zaruret lere) hasredilmiştir . 

Madde Ki - lö : Milletlerarası t icaret in mütehavvi l ve yeni yeni manialar ihdasına, mütemayil 
bu günkü vaziyeti diğer Devletler Hükümet ler ince zararımıza alınacak tedbirlere mukabele ede 
bilmemizi, ticari münasebetlerimizi a r t t ı rmak üzere yaptığımız anlaşnıa.iarı biranevvel tatbik 
mevkiine koymamızı ve bu meyanda umumî fari temizdeki gümrük vergisi hadlerinin yahut umumî 
olarak tatbik ettiğimiz mua.meleler.in ve aldığımız resim ve vergilerin kendilerine kâfi derecede 
müsait bulunması dolayısiyle bizimle ticaret muahedesi veya. M od üs Vivendi akdi ihtiyacını 
duymayan ve böyle bir anlaşmaya yanaşmayan 11üküınet lerî bizinde ticaret, muahedesi akdine 
mecbur etmemizi lüzumlu kı lmaktadır . 

Ticaret muahede ve mukaveleleri müzakere ve akdinin istilzam ettiği uzun zamanın ve bun
ların ancak bir kanunla tasdik o lunduktan sonra latbik mevkiine konulması zaruret inin iktisadi 
yalımız için zararl ı gecikmelere sebebiyet sereceği düşünülerek bu hususta H ü k ü m d e muvakkat. 
olarak bazı salâhiyetler tanınması zaruri görü lmüştür . 

Madde Ki : Kazı memleketler prim, damping ve benzeri tedbirlerle memleketimize yapt ık lar ı 
ihracatı teşvik ve dahili istihsallerimizi himaye için koyduğumuz gümrük vergilerini tesirsiz bıra
kacak şekilde; hareket edebilirler. .Ilımlara karşı süral le gerekli tedbirlerin alınması 
ve gümrük vergisi hadlerinin, yükselti lmesi veya munzam vergiler konulması hususunun temini 
maksadiyle H ü k ü m e t e bazı salâhiyet ler tanımın!-,tır. 

Madde 17 : Bu madde ile 12 - Ki neı maddele re ist inaden Hükümetçe al ınacak muvakkat, led 
birJeriu üç ay içinde büyük Millet Meclisine arzedilmesi mecburi tu tu lmuş tu r . 

Meclisin tati l olduğu zamanlara tesadüf eden hal lerde üç, ay zarf ında yapılması gereken bu 
(arz) keyfiyeti Büyük Millet Meclisi Reisliğine yapılır . 

* Üçüncü i'atul 

( İümrük ithal vergisi ve ist isnaları 

Madde 18 : Bu madde ile gümrük ithal vergisinin, İthal umumî tarifesine göre alınacağı göste
ri lmekle beraber ispesifik yani eşyanın cins ve nevilerine göre tasnif edilerek sıklet, haciııi, aded 
ve baş gibi ölçüler üzerinden vergi hadleri tesbit edilmiş olan bu tar i fenin tatbiklerini gerek me
mur l a r ve gerek iş sahipleri için kolay anlaşılır bir hale get i rmek için tar ifelerinde bu sistemi ka
bul etmiş, ileri memleket lerde olduğu gibi bir Keper tuvar (Eşya f ihr is t i ) , izahname huzırlunması 

http://mua.meleler.in


ve bunların neşir ve ilân edilmesi hizmetleri de bir vazife halinde kanun metninde tebarüz ettiril 
mistir. 

Repertuvar muhtelif cins ve neviden eşyanın alfabe sırasına göre tertipleyen ve İm eşyanın 
Umumî ithal tarifesinin hangi numara ve fıkralarına göre resimlenmesi lâaımgeldiğini gösteren 
ithalât tarifesinin başka bir şekli demektir. Burepertuvar bunda yazılı eşyanın tarifenin hangi 
numarasına gideceğini tesbit etmesi itibariyle vekâletin kanatini ve noktai nazarını gösterir ve bu 
itibarla bütün memurlarca tatbiklerin buna göre yapılması icabeder. Kezalik resmî bir mahiyeti 
bulunmak ve neşir ve ilân edilmiş olmak itibariyle iş sahiplerine karşı da idareyi bağlamak lâ-
zımgelir. Ancak mükelleflerin idare tarafından yapılacak tarife tatbiklerine karşı kanunla veril
miş itiraz haklarına halel vermez. Mükellefler muayene memurlarınca repertuvara uygun ola
rak yapılacak tatbiklere karşı da kanunun gösterdiği yollardan itirazda bulunabilirler. 

Gerek repertuvar ve gerek izahname Gümrük ve inhisarlar vekâletince tanzim olunacağı ve 
İdarenin İthalât umumî tarifesindeki anlayışını ve içtihadını izhar edeceği cihetle bunlarda zaman 
ile değişiklik 1er yapılması tabiidir. Gerek repertuvarda ve gerek izalmamede zaman zaman ya
pılacak olan değişikliklerden dolayı iş sahiplerinin vaktinde haber alarak zararlara duçar edilme
meleri için bunların neşir ve ilânı esas tutulmuştur. 

Kezalik yapılmış muamelelerde istikrarı temin etmek zaruretiyle bu değişikliklerin neşirlerin
den önce katileşmiş tahakkukları bozamıyacağı maddenin metninde tasrih edilmiştir. 

Bu madde ile ithal olunacak bütün eşyanın vergiye tabiiyeti esası kabul edilmiştir. Vergiden 
muaf ve müstesnalar ancak bu kanunda veya hususi kanunlarında tasrih edilmiş bulunan eşyaya 
münhasırdır. Bu itibarla İthal umumî tarifesine göre vergiye tabi tutulacağı maddenin ilk fık
rasında gösterilen eşyadan bazılarının bu tarifede mezkûr olmaması bunların vergiden muafiyeti 
kabul edilmiş suretinde tefsir edilemez. 1499 sayılı Tarife kanunumuzun birinci maddesine göre 
İthal umumî tarifesinde zikredilmiş olan eşyanın alelıtlak rayiç kıymetleri üzerinden yüzde 40 
nispetinde vergiye tabi tutulması esası konmuş bulunmaktadır. Halbuki bu tarifeye göre Türkiye'ye 
ithal edilen eşya, siyyanen kıymetlerinin % 40 i nispetinde vergiye tabi tutulmuş değildir. Mem
leketin himaye edilecek mahsul ve mamullerinin gösterdiği ihtiyaca göre bazı eşyada bu1 nispet 
çok daha hafif ve bazılarında ise çok daha yüksektir. Tarifede mezkûr olmıyan eşyanın da tari
feye tatbikinde kanun vazıınm itibara aldığı bu esas ve hedeflere göre bir tatbik şekli ve yolu 
tutulması ieabedeceği düşünülerek tarifede yazılr olmıyan eşyanın teklifinde rayiç esası yerine 
temsil esası kabul olunmuştur. Başka ileri memleketlerde de bu esas tercih edilmiştir. Ancak t e-
misilin İdarece keyfî ve takdirî unsurlara göre yapılmasını önlemek üzere bu madde metninde bu 
hususta itibara alrnaeak unsurlar tâyin ve tesnit edilmiştir. 

Temsiller de İdare tarafından neşir ve ilân edilir ve müteakip muamelelerde bu temsiller 
esas tutulur. İdarece yapılan temsiller de mükelleflerin tarife tatbiklerine karşı itiraz haklarına 
halel vermez. 

Madde 19 : fîümrük vergisi içinde umumiyet kaidesi esastır. Yani Türkiye'ye yabancı ülkeler
den getirilecek eşyanrn gerek bunları getirecekler ve gerek kullanılacakları yerler itibariyle ta
rife cetvelinde derpiş edilmiş olan muaflık ve inik resimler haricinde istisna yapılmaması kaide 
tutulmuştur. 

Devlet namına getirilecek eşya ve maddeler -îe aynı kaideye tabi olarak gümrük vergisine tabi 
tutulacaktır. 

Muaflık ve istisna ancak gümrük siyasetimizi müteessir etmiyecek zaruri ve faydalı haillere 
inhisar ettirilmiştir Bu istinalar 3 zümrede mütalâa olunarak kanunda 19, 20 ve 21 nci maddeler 
de ayrı ayrı tespit ve izah edilmiştir. 

Bu madde ile gerek resmî ve gerek gayrı resmî müessese, cemiyet ve teşekküller tarafından ge
tirtilecek bazı nevi eşyanın gümrük ithal vergisinden muaflıkları tespit edilmiştir. Bu muaflrk-
lardan bir kısmı mer'i 1499 sayılı Tarife kanununda vardır. Diğer bir kısmı ve bilhassa belediye, 
köv. kasabalar xe cemiyetler namına olanlar hususi kanunlara müstenit bulunmaktadır. Bu hu
susta topluluğu temin etmek ve bunların kabulündeki maksat ve esasları tavzih ederek tatbikcileri 
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tereddüt teli ku r t a rmak ve hu muaflıkların ilerhh Tarife kanunu ile tak ip edilen gayeleri ihlâl ede 
erk şekilde genişletilmesini önlemek ü/ere kanuımıet nine alınması muvafık görülmüştür . 

Bu maddede gümrük ithal vergisinden istisna edilen eşya, bunları getiren müessese, teşekkül 
ve cemiyetler ile bunların kullanılacakları lıizmeller ilibara al ınarak kabul ve tespit- edilmiş olduğu 
için her birisi hakkında metinde tasrih edilen şar t la rdan başka bu muaflık müşterek iki esas şart 
ile bağlı ve mukayyet i îr. 

a) Ayrıca lasrih olunmadığı takdi rde kanunda göslerilen müessese, teşekkül ve cemiyet İm-
namkıruıa muaf geçirilen eşyayı başkalarına sabuna/,, devredemez veya başka eşya ile değiştire
mezler. 

b) Muaf geçirilen eşya kanunda gösterilmiş olan muayyen hizıııel ve maksat lardan gayrisin 
de kullanılamaz. 

Muaflıklar kabul edildikleri müessese, leşekkül ve f'enıiyeilcr ve tahsis edildikleri hizmetler 
itibariyle 12 beııdde toplanmıştır , ['»azı heııdlerde mulılelif cins ve nevi eşya. için muaflık kabul 
edilmiş olduğundan lal bikçilere kolaylık olmak ve muafiyetin taallûk ettiği eşyaları açıkça be
lirtmek için alfabe harfeleriyle ayrı ayrı fıkralarda, gösterilmişin*. 

(•>) numaralı bend ile Kızılay cemiyeti için kabul edilen nıııa fiyel ler 411!) numaral ı kanunda 
olduğu şekilde aynen alınmıştır . 

(4) numaralı bent ile I Talk evleri için tespit edilen nıııa Hıklar 21f>4 sayılı kanundan aynen 
alınmış ve 2 Mi sayılı lefsir karar ı da gözönünde t ut ulnıuşl ur. 

21.14 numaral ı kanunda, radyo makinelerinden sonra (cihazları) sözü zait görüldüğünden met
ne al ınmamıştır . 

(-">) numaralı bend ile Hükümetçe Millî 'Müdafaa, ildiyacı için getirilecek bilumum eşya, için 
muaflık kabulü muvafık görülmemiş ve yalnız silâh ve harp mühimmat ı ile bunların aksanı ve 
teferrııalı vergiden müstesna tut ulnıuşl ur. Bunların da muafiyeti için yukar ıda bahsetl iğimiz 2 
esas şar t tan başka doğrudan doğruya Hükümet taraf ından hariçteki fabr ikalardan satın al ınarak 
gel iri ilmesi lâzımdır. 

Bunların başka hakikî veya. hükmî şahıslar tarafından, celbi takdi r inde muaf geçirilebilmesi 
için mezkûr şahısların bu silâh ve mühimmatı ancak Hükümet taraf ından kendilerim; yapılan bir 
siparişe veya taahhüde müsteniden, getiri lmiş olması ve keyfiyetin 'flünırüklere levsik ve ispatı 
iktiza vdvr. Bu maksadı ifade için mel im (veya sipariş üzerine getiri len) tabirleri konmuştur . 

Silâhlar, tâbiri ile ateşli, ateşsiz. makineli makinesiz her türlü yaralayıcı veya düşmanı ha rp 
edemez hale koyucu süngüler , mermiyi a lan veya. gaz püsküren, âletler kasdedibııişıtir. Tank la r 
ve loplar ile bunları çeken t rak tör le r dahildir . Ancak har]) tayyareler i ve deniz ha rp gemileri si
lâh mefhumunun dışında görülmüştür . Ib ıu lar hakkında, i thalât Umumî tarife cetveline göre mu
amele yapılır . 

( H a r p nıühimmalı) ile her tü r lü silâhların a t t ık lar ı mermiler, püskür t tük le r i gazlar ve bu 
silâhların işlemesine ve infilâkı temine yarayan ba ru t ve kapsüller , bomba, torpil, d inamit gibi 
infilâk edici maddeler maksu t tu r . 

f'îerek er gerek mühimmat ve levazım nakline mahsus nakil vasıtaları , çadır, ışıldak, yiyecek 
içecek, giyecek, yakı lacak veya yanacak maddeler gibi teçhizat, levazım ve malzeme hariçt i r . 

(fi) numaralı bend ile gümrük ithal vergisinden istisnası kabul edilen eşya 2208 numaral ı 
kanundan naklen alınmıştır . "Buraya mezkûr eşyanın ya mahallî belediyeleri veya îdarei husıısi-
yeleri ta raf ından doğrudan doğruya veya sipariş üzerine getirtilmesi lâzımdır. Hususi, fer t ler ve
ya. teşekküller taraf ından getirilen eşya ancak köy, kasaba ve şehir îdare i hususiye veya beledi
yeleri namına veya bu su yollarını yap t ı r acak olan resmî teşekküller namına gümrükle rden geçi
rilmek şart iyle muafl ık tan istifade eder. 

P»u bende göre muafiyeti kabul edilen borular ve teferruat ı arasına su terazileri ve musluklar 
da. girer. 

(7) Numaral ı bent ile lesbil edilen muafl ıklar 1140 saydı kanundan alınmıştır . Yedek parçala
rın muafiyetten istifade edeceği lasrih edilmiş ve bu suretle belediyelerce muaf geçirilecek itfaiye, 
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alât ve edevatına ait faturaların Dahiliye vekâletince de görülüp tasdiki hakkmda bir kayıt ilâve 
olunmuştur. 

Kezalik suiistimalleri önlemek üzere bu alât, edevatm doğrudan doğruya veya ancak bu ida
relerin verecekleri sipariş üzerine getirilmesi lâzımgeldiği metinde tasrih olunmuştur. 

(8) Numaralı bent ile hudut mmtakası ahalisinin ihtiyaçları ve hususi veziyet ve şartları na
zarı itibara alınarak bazı muafiyetler kabul edilmiştir. Hudut ticareti (trafic frontalier) tesmiye 
edilen ve bu zaruri ihtiyaçlar mümkün olduğu kadar mahdut bir çerçeve içinde mütalâa edil
miştir. Ve bu madde ile 3 fıkrada mütalâa edilen muaflıklar yalnız Türkiye'nin hudut mmtakası 
halkına mahsustur. Hududun karşı tarafında bulunan hudut mmtakası ahalisinin bunlardan isti
fadesi burada mevzuubahs değildir. 

Bu bendin (a) fıkrasiyle bahşedilen muafiyetler 1499 sayılı Tarife kanunumuzun 5 nci madde
sinin 3 numaralı bendi ile kabul edilen muaflıklara tekabül etmektedir. Ancak bugünkü rayiç 
kıymetleri itibara alınarak muafiyetten istifade edecek eşyanın gümrük vergisi tutarı 100 kuruş 
olarak tespit olunmuştur. Yine bu bendin B, O fıkralarında tespit olunan muaflıklar ise 1499 sa
yılı Tarife kanununun 6 ncı maddesinin 3 numaralı bendinde derpiş edilmiş olan muaflıkların 
muadilidir. Ancak buradaki muaflıklar yalnız kendi halkımızın hududun öbür tarafındaki toprak 
mahsulleri ile o taraftaki mer'alara geçirip geri getirdikleri hayvanlarına ve bunların mahsulle
rine müteallik olduğundan komşu Devletle mukavele akdedilmiş olmasına bağlı bulundurmakda 
bir fayda görülmemiş ve muaflıkların hudut ve şümulü açık ve sarih olarak yazılmıştır.' 

(9) ncu bent ile harp esirlerine yabancı memleketlerden teberru suretiyle gönderilecek yiye
cek içecek ve giyeceklerin mütekabiliyet şartiyle muafiyeti tespit edilmiştir. Bu türlü muafiyetler 
beynelmilel hukuk ve mücamele esaslarına göre insanî bir yardım olarak kabul edilegelmekte oldu
ğundan kanunda yer alması lüzumlu görülmüştür.Böyle bir muafiyet 25 şubat 132? tarihli kanun ile 
de bundan önce kabul edilmiş idi. 

(10) ncu bent ile yabancı memleketler arasında seferler yapan hava ve deniz nakil vasıtaları
mızın bu seferleri icabı yabancı memleketlerden seferlerinin icrası için almağa ve tedarike mec
bur bulundukları (donatma eşyası) için gümrük muaflığı konmuştur. 

1499 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 numaralı bendi ile yabancı gemiler hakkında konmuş 
olan bu türlü muafiyetlerden millî gemilerimizin donatmasının da istifade edip etmiyeceği açıkça 
belirtilmemiştir. Yabancı memleketlere seferler yapacak millî deniz ve hava cemilerimizin yaban
cı gemilere karşı daha gayrı müsait bir vaziyette kalmamaları için aynı muaflığın millî gemileri
miz içinde acık hükümle kabulü faydalı ve lüzumlu görülmüştür. (Donatma) eşyasının mahiyet ve 
miktarları ticaret örf ve ihtiyacına göre tâyin edilmek lâzım geldiğinden burada tarif ve tespiti 
cihetine gidilmemiştir. 

(11) nci bent ile Türk limanları ile ecnebi limanlar arasında seferler yapan millî ve yabancı 
deniz ve hava ve demiryol nakil vasıtalarının yabancı memleketlerden tedarik edip bu gemilerde 
artmış bulunan veya bunlarm tekrar ecnebi limanlarına yapacakları seferlerde kullanılmak üzere 
Türkive'de bir gümrük ambar veya antreposunda mevcut gümrüklenmemış mallardan tedarik ede
cekleri kömür veya benzin, mazot, ağır maden yağı gibi yanıcı ve yağlayıcı maddeler ile gerek 
mürettebatın ve gerek yolcuların yiyip içmelerine mahsus komanyanm gümrük vergisinden muafi
yeti ve bunun kayıt ve şartları gösterilmiştir. Bu muaflıklar muhtelif ihtimallere ve edinilen 
tecrübelere göre a, b, c, d, e harfleri altında 5 zümrede mütalâa edilmiştir. Bu bent ile tanzim 
edilen gümrük muaflıkları 1499 sayılı Tarife kanununun 5 nci maddesinin bir ve iki numaralı 
bendleri hükümlerini ihtiyaçlara göre tavzih etmiş bulunmaktadır. 

(12) nci bend ile memleketler arası turizmi teşvik için bu maksatlarla teşekkül etmiş millî 
teşekküllerin hariçten getireceği bazı reklâm mahiyetindeki eşya ile yabancı memleketler
deki bu nevi teşekküller tarafından millî klüplere ve teşekküllere gönderilecek bu mahiyetteki 
eşyaya muafiyet verilmektedir. 

Bu hükümler 3152 sayılı kanundan naklen alınmakla beraber yalnız Türkiye Turing otomo
bil klübü namına tahsisen kabul edilmiş olan mezkûr muaflıkların daha sonra ayni maksat-
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larla-kurulacak sair millî teşekküller tarafından da getirilmesi veya onların namına gönderil
mesi ihtimali düşünülerek bend ona göre tadilen yazılmıştır. 

Madde 20 : Bu madde ile Devletler arası hukuk ve teamül ve mücamele ieabınca bazı hak 
ve imtiyazlardan istifadesi kabul edilmiş bulunan diplomasi rical ve memurlarının gümrük 
muaflıkları tesbit olunmuştur. Bu kısım memurlar .'] zümrede mütalâa edilmiştir. Maddenin 1 nu
maralı bendi yabancı Devlet Reisleri ile ailelerine ve refakatlerindeki kimselere, 2 numaralı 
bend ile yabancı Devletlerin Türkiye'deki Elçiliklerim» ve bunların maiyetindeki veya beraber
lerindeki kimselerle elçiliklere 3 numaralı bend ile diplomasi haklarından istifade ettirilen ya
bancı Devlet murahhas heyetleri ve askerî heyetler ile Elçiliklere mensup diplomasi memurlara 
ait muaflıklar gösterilmiştir. 

Bu son zümreye dahil olacakların muafiyetten istifade edecek eşyanın tâyin ve tesbiti ayrıca 
Hariciye ve (fümrük inhisarlar vekâletlerinin takdirine bağlı tutulmuştur. 

Bu maddenin 4 ucü bendinde Milletlerarası hukuk ve mücamele esaslarına göre diplomasi 
muafiyetinden istıifade hakkı tanılmamış bulunan Türkiye'de mukim yabancı Devletlerin kon
solos ve konsolosluklarına ait gümrük muaflıkları gösterilmiştir. 

Bu maddenin 1, 2, 3 numaralı hendleriyle kabul edilen ve Devletler hukuku ve mücamele esas
larına müstenit bulunan gümrük muaflıkları da şahsidir. Yani mezkûr 3 bentte gösterilen zat
ların şahıslarına izafetledir. Bu itibarla başkalarına satılmak veya devredilmek halinde mua
fiyet kalkar ancak otomobillerin bir müddet hizmette kullanıldıktan sonra hizmetten kaldırıla
rak satılmaları halinde bunlardan yenileri gibi vergi alınmasındaki adaletsizliği bertaraf etmek 
ve yüksek vergi ve resme tabi tutularak satılmalarını ve devirlerini imkânsız bırakmış olmamak 
üzere bunların devir ve satışları halinde kullanılma müddeti gözönünde tutularak devıir tari
hinde mer'î tarife üzerinden indirimler yapılması esası 33(J9 numaralı kanundan aynen alınarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 21 : Bu madde ile tesbit edilen muaflıklar gümrük vergisinin gerek malî ve gerek ha
mi gayesine aykırı düşmeyen ve bilâkis millî iktisat bakımından lüzumlu ve kolaylık mahiyetin
de müsaadelerden ibarettir. 

(1) numaralı bent ile Reisi Cumhurun gerek doğrudan doğruya celp ve gerek namına hediye olarak 
gönderilecek zat ve ikametgâh eşyası için 1499 saylu kanunun 5 nci maddesinin VI nci fıkrası 
hükmü aynen alınarak mutlak muaflık kabul edilmiştir. Esasen Cumhur Reisi namına gelecek eş
ya muayeneden de müstesna bulunmaktadır. 

(2) numaralı bent ile yolcuların zâti ve kendi istimallerine mahsus eşyalarının muaflık kay i t 
ve şartlan tesbit olunmuştur. 

Zat eşyasının miktarı ve evsafı zamana, şahsa ve seyahat sebeplerine göre değişebileceğinden 
hükümde elastikiyet ve tatbikte kolaylıklar temini maksadı ile bu hususların vekâletçe takdiri mu
vafık görülmüştür. 

Madalya ve nişan ve hâtıralar da zâti eşya mahiyetinde olduklarından tatbikta tereddütleri 
önlemek üzere muaflıkları tavzihan 3 numaralı bentte ayrı bir fıkra halinde yazılmıştır. 

(4) numaralı bent ev eşyası muaflığına ait kayit ve şartları tesbit etmektedir. Vuzuhu temin 
ve tatbikleri kolaylaştırmak için bu hükümler a, b, c, d fıkralarına ayrılarak yazılmıştır. 

Staj için yabancı memleketlere giderek stajlarını bitirdikten sonra dönenler talebe hükmünde 
telâkki edilmiştir. 

(5) Cihaz eşyasının muafiyeti ilâveten kabul olundu. Zira bu neviden bazı hâdiselerle karşı
laşıldı. 

Gelinin aslî ikametgâhının ecnebi memlekette olması yani ecnebi memlekette yerleşmiş bulun
ması ve Türkiye'de oturan bir Türkle evlenerek Türkiye'ye gelmesi şarttır. Bundan başka bu 
eşyanın yani geline ait cihazın geline aidiyetinin ve evlenme akdinin resmî vesikalarla ispat 
edilmesi lâzımdır. Bunlar miktar ve evsafı şahsa ve zamana göre değişir. Eşyanın cins ve 
miktarı şahsın içtimai vaziyetine ve mensup bulunduğu millete göre değişebileceği gibi ihtiyaç
lar zamanla arttığından ve değiştiğinden zamanla da tebeddül edebilir. 
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Gelinden iki ay evvel veya altı ay sonra gelen cihaz eşyası da bu muaflıktan istifade eder. 
(6) Bu bent yalnız Türk tebaasına münhasır olmak üzere bunların ecnebi memleketlerdeki zat 

ve ev eşyaları ölümleri dolayısiyle hariçte kalıp ziyaa uğramaması için tanzim olunmuş ve Türk 
tebaasının Türkiye'ye muvakkaten geldikleri sırada da ölmeleri hali düşünülmüş ve bunlara ait 
eşyanın muaflığı kabul olunmuştur. 

Ecnebiye muvakkat bir vazife ile gitmiş veya ecnebide bir kaç ay tedavi için rapor ve müsa
ade almış olan bir kimse ecnebide iki sene kalmadıkça ev eşyası muaflığından istifade edemiyeceği 
halde bunların ölmeleri halinde muaflığın kabul olunması mücbir bir vaziyetin mevcut olmasından 
ileri gelmiştir. 

Bu muaflık ölenlerin yalnız zat ve ev eşyalarına münhasırdır. Meselâ ticaret eşyası ve san-
atin icrasına mahsus alet ve edevat bu hükümden faydalanamaz. Ayrıca gümrük idareleri tara
fından ölüm tarihini, bu eşyanın ölüye ait olduğunu ve Türkiye'de oturanlara miras olarak inti
kal ettiğini gösteren resmî vesikalar da istenebilir. Bu eşyanın ölüm tarihinden itibaren bir sene için
de Türkiye'ye getirilmesi şarttır. 

(7) 1499 sayılı Tarife kanunundaki yalnız naşı havi tabutlar kaydının, bu güne kadar kar
şılaşılan bir çok hâdiseler gözönünde tutularak kâfi olmadığı görüldüğünden ölünün kül ve ke
miklerini ihtiva eden tabut ve vazolarla gerek bunlarla alâkalı olmak, şartiyle birlikte veya da
ha evvel ve sonra yollanan gerekse Türkiye'deki mezarlıklar ve millî âbidelere konmak üzere za
man zaman gönderilen çelenk, çiçek ve her nevi takdime]er de ilâve olunmak suretiyle hepsi güm
rük vergisinden muaf tutuldu. Ancak bu maksatla Türkiye'de oturanlar tarafından dışarıdan 
çiçek veya çelenk getirilirse bunlar vergiye tabidirler. 

(8) Kâğıt paralar, banknot, esham ve tahvilât, kupon, çek ve poliçelerin gümrük vergisin
den muaf olduklarına dair kanunlarımızda açık bir hüküm mevcut değildi. Bu bend ile bu eksik
lik tamamlanmıştır. 

(9) Muamele görmüş ve antik vesika mahiyetini almış defterler ve sair evrakın ticari mahi
yet arzetmedikleri düşünülerek bu bentte gümrük vergisinden muafiyeti gösterilmiş Konsolosluk
larımızda kullanılmak üzere esasen Türkiye'den gönderilmekte bulunan pulların tekrar Türkiye'ye 
celp ve ithali halinde vergiye tabi tutulmıyacağı tavzih olunmuştur. 

(10) Bu bentte ticari bir kıymeti haiz olmayan ve Milletlerarası ticarette siparişler alınması 
için teatisi mûtat olan numunelerin muafiyeti kabul edilmiştir. Numunelik eşyanın mahiyeti ve 
miktarı ticaret örf ve ihtiyaçlarına göre takdir edilmek lâzımgeleceğinden bu bentte yalnız ticari 
mahiyeti arzetmemek kaydiyle iktifa olunarak j?erek tarifi ve gerek miktarlarının tespiti cihetine 
gidilmemiştir. 

Herhangi bir sanat şubesinde örnek ve model olarak kullanılmak ve bu örnek ve modele göre 
benzerleri yapılmak üzere getirilecek modellik eşya, numune sayılmaz. Numune, herhangi bir sipa
riş veya intihabın yapılmasını teminen eşyanın aslı hakkında fikir ve kanaat verebilecek şeyler 
olarak telâkki edilmiştir. Bunlar gerek kıymet ve gerek miktarca numuneliğin bu mûtat vasfını 
kaybettirecek ve ticaret metaı sayılacak bir mahiyet ve kemiyet arzetmiyeceklerdîr. 

(11) Geri getirilen eşya rejimi: Bu bent ile Türkiye'den yabancı memleketlere çıkarılmış ol
duğu halde tekrar geri getirilen millî veya evvelce gümrük vergileri ödenerek millileşmiş yabancı 
eşyanın hangi kayıt ve şartlar altında gümrük vergisinden muaf tutulacağı muhtelif ihtimaller 
düşünülerek tespit edilmiştir. Bunlar esassen yerli eşya veya evvelce ithal edilirken gümrük vergi 
ve resimleri aimmış yabancı eşya olduklarından gümrük vergisi ile mükellefiyeti mevzuubahis ol
mamak lâzımgelir. Ancak •suiistimali ve hileleri önlemek için geri getirilecek eşyanın Türkiye'den 
ihraç edildiğinin tevsiki ve bu hususta tacirler ve tatbikçiler için itibara alınacak esaslar ve bil
hassa bu türlü eşyanın geri getirilmesini bir müddet ile takyit etmek lüzumlu görülmüştür. * 

îşbu 11 numaralı bendin a, b, c, d, e, f,.g fıkraları altında toplanmış olan bu hükümler başka 
memleketlerde yayılmış olan teknik ifadesi ile bizde de (geri getirilen eşya rejimi) esaslarını 
koymaktadır. 

a) îşbu (a) fıkrasında coğrafi vaziyet icabı Türkiye'nin bir noktasından diğer noktasına 
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yapılacak sevkiyatta kısa yol olmak itibariyle millî bir eşyanm yabancı bir topraktan geçiş hali 
tetkik olunmuştur. Böyle yabancı memleketten geçirilerek diğer bir hudut gümrüğüne getirile
cek eşyanın sui isıtimallere ve hilelere meydan verilmemesi için yolun vaziyeti, nakil vasıtaları ve 
imkânları gözönünde tutularak tekrar geri getirilme müddetinin gümrükçe takdir edilmesi 
ve getirilen eşyanın bu müddet içinde geri getirilmesi şart kılınmıştır. 

b) Bu fıkrada ecnebiye ihraç olunan eşyanın henüz gittiği memleketin gümrük hududundan 
içeri girmeden meselâ gümrük ambar, anterepo veya serbest mahal ve mmtaka gibi gümrük hat
tı harici farzolunan yerlerde bulunduğu bir sırada herhangi bir sebeple geri getirilecek millî ve
ya millileşmiş eşya ile gittiği memlekette gümrük hattından, o memlekette muvakkat kabul reji
mine tabi tutularak yani gümrük vergi ve resimleri teminata bağlanmış olarak girdikten sonra, 
geri getirilecek eşya hakkındaki muaflık kayıt ve şartları tesbit olunmuştur. 

Gümrük hududundan dışarı çıkmamak tâbiri ile eşyanm gittiği memlekette yukarıda izah 
edildiği gibi gümrük arazisine girmemiş yani orada millî piyasaya arzedilmemiş olması ve güm
rük hattı harici farzolunan yerlerde kalmış bulunması maksuttur. 

Muvakkat kabul ve muaflık usulüne tabi tutularak kaydı ile de gittiği memlekette gümrük hat
tı harici farzolunan yerlerden gümrük arazisi dahiline sokulan ve fakat bu girişin gümrük vergi 
ve resimleri katî surette ödenerek veya eşya o memleketin tarifesine göre muaf ise muaflık tat
bik edilerek girmiş yani orada millileşmiş olmaması maksuttur. Meselâ gittiği memlekette teşhir, 
tecrübe veya müsabakalara iştirak için girmiş olması gibi. 

Bu suretle girecek eşyanın aslî mahiyeti de değişmemiş olmak şart kılındığından gittiği mem
lekette mütemmim bir ameliye gördükten sonra geri getirilen ve o memlekette yine muvakkat ka
bul usulüne tabi tutulmuş olan eşya, bu fıkraya dahil değildir. 

c) Bu fıkra yalnız millî eşya içindir. Bazı ahvalde ihraç olunan eşya, gittiği memlekette 
gümrük vergisi verilerek müşterisi tarafından gümrük hattından geçirildikten sonra mukavele
sine ve şartlarına uygun görülmediği cihetle iade olunabilir. Bir çok memleketlerin gümrük ka
nunlarında tacirlerle bu şekilde ret ve iade ettikleri eşya için ödenmiş vergi ve resimlerin de ken
dilerine iadesi kabul edilmiştir. İthalâtçısı tarafından kabul edilmemesinden dolayı geri getiril
mek mecburiyeti hâsıl olan yerli emtiadan Türkiye'de gümrük vergisi aranması millî ticareti mü
teessir edeceği düşünülerek bunların da muafiyeti bu fıkrada derpiş olunmuştur. Böyle bir eşya
nın gittiği memlekette asli mahiyeti değişmeksizin getirilmiş olması icabedeceğindeıı muaflık bu 
şartla takyit edildiği gibi aynı zamanda münazaaları bertaraf etmiş olmak için geri getirilme 
hâdisesi 2 yıl içinde vukubulmak ve ihraç eden taraftan geri getirilme ve gittiği memleketten 
müşterisi tarafından iade edilmiş olmak veya mal ankonsiyasyon gönderi'lmişse müşteri bulmamış 
olmak şartları ile de takyit edilmiş ve ihracatçı bu hususları gümrük idaresine mukni surette is
pata mecbur tutulmuştur. 

ihracatçıları, geri getirdikleri eşyalarını ispat için fuzuli külfetlerden kurtarmak maksadiyle, 
Türkiye'den ihracı esnasında ayniyeti tesbit edilmemiş olan bazı eşyanın millî olduklarının amba-
lâjlarındaki alâmet ve işaretlerle ispatı gibi bazı kolaylıklar da kabul edilmiştir. 

d) Bu fıkra, millî eşyanın gittiği memleket gümrük arazisine girmekle beraber orada tamir 
edildikten, boyandıktan veya herhangi bir mütemmim ameliye gördükten sonra geri getirilmesi ha
lini derpiş etmektedir. Muaflık bu ameliyeler neticesinde eşyanın asli mahiyeti değişmemek kaydı 
ile de bağlı tutulmuştur. Yani bu suretle geri getirilecek nrillî eşya, gittiği memlekette tam bir 
imal ameliyesine tabi tutulmamak ve yeni bir mamul haline getirilmemek lâzımdır. 

(Mütemmim ameliye) tâbiri ile, eşyayı onun mamulü addolunabilecek ve aslî mahiyetini de
ğiştirecek vüsatte esaslı olmıyan ve meselâ perdahlamak, cilalamak, herhangi bir katı maddeye 
şekil vermek, kalıba koymak, filimler develope edilmek, yünleri yıkamak, lekeleri çıkarmak ve 
temizlemek gibi fiiller maksuttur. Ancak bu hususta ticaret örf ve teamülleri ve telâkkileri de 
tatbikte itibara alınmak lâzımgeleceğinden bu ameliyelerin tarifi cihetine gidilememiştir. 

«Asli kısım tâbiri ile, eşyaya tamir veya mütemmim ameliye dolayısiyle o eşyadan maksut olan 
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hizmetin ifası için lüzumlu veya onu kıymetlendiren esaslı bir kısım veya parçalar maksuttur. 
Yoksa, tâli sayılabilecek ve tamirin veya mütemmim ameliyenin yapılabilmesinde kullanılması 
lâzımgelen çivi, lehim, vida gibi tâli ve müteferri parçalar değildir. 

e) Bu fıkra ile yerli mamul ve mahsullerimizle birlikte ve onların ambalajı halinde çıkarılmış 
olan bazı kapların ve ambalaj maddelerinin aynı hizmetlerde bir çok defalar kullanılabileceği ve 
bu suretle kıymetlendirilecekler! nazarı itibare alınarak geri getirilmelerini teminen bunlara mu
aflık tatbiki ve bu suretle ihracatın teşviki düşünülmüştür. Liftlerde göç naklinde mükerreren 
kullanılan ve hususi tertibatı haiz müteharrik veya gayri müteharrik sandıklar ve arabalardır. 

f) Bu fıkrada turistik maksatlarla ve kendilerine ait motorlu, motorsuz vasıtalarla Türki
ye'de mukim Türklerin veya ecnebilerin yabancı memleketlere yapacaklyan seyahatleri kolaylaş
tırmak maksadi ile beraberlerinde götürdükleri bu vasıtaların tekrar geri getirildiklerinde gümrük 
vergisinden muafiyeti esası kabul edilmiştir. 

1499 sayılı Gümrük tarife kanununun 5 nci maddesinin 14 ncü fkrasım tâdil eden 3152 sayılı 
kanunla Türkiye'ye gelecek yolcu ve seyyahların nakil vasıtaları hakkında kabul edilmiş olan 
muaflığın Türkiye'den yabancı memleketlere giden Türkiye'de mukim Türk ve ecnebi yolcuların 
götürdükleri ve bilâhare dönüşlerinde getirdikleri nakil vasıtalar* hakkında da evleviyetle tatbik 
etmek icabedeceği düşünülerek bu fıkra yeni bir hüküm olarak tanzim olunmuştur. 

g) Bu fıkrada komşu memleketlerimizle vukubulacak münakale münasebetlerimiz itibare 
alınmış ve Türkiyeden bu memleketlere umumî veya hususi nakil vasıtalarımızla yolcu ve eşya 
naklini kolaylaştırmış ve teşvik etmiş olmak için bu suretle komşu memleketlere yolcu veya eşya 
götürdükten sonra geri getirilen her türlü motorlu motorsuz, canlı, cansız nakil vasıtalarının da 
muaflığı kabul edilmiştir. 

Muvakkat kabul rejimi : 
(12) Bu bentte muhtelif fıkralar altında Türkiye'de esaslı veya mütemmim bir işçilik gör

mek veya yerli mamul ve mahsullerimizin ihracında ambalaj olarak kullanılmak, sergi, panayır 
Ve pazarlarda teşhir edilmek koşu ve müsabakalara iştirak etmek tecrübe edilmek bazı inşaat ve 
tesisatın montaj işlerinde veya ilmî hafriyat işlerinde kullanılmak veya idarî, adli kaza mercile
rinde delil ve vesika olarak tetkik edilmek gibi maksatlarla muvakkat olarak getirilen ve millî 
iktisadiyatımız bakımından müsbet neticeler veren bazı ithalâtın kolaylaştırılması maksadı takip 
oulnmuştur. 

Bu türlü muameleler (ıslâh ve ikmal ticareti) namı altında ileri memleketlerde kolaylıklara ve 
teşviklere mazhar kılınmaktadır. 

Kezalik bu bentte hariçten Türkiye'ye gelecek yolcu ve seyyahların motorlu veya motorsuz 
kendi nakil vasıtaları ile birlikte gelmelerinde daha büyük faydalar temini mümkün olacağın
dan aslî ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve ecnebilerin kendilerine ait motorlu ve 
motorsuz nakil vasıtaları hakkmda da gümrük muaflığı kabul edildiği gibi komşu memleket
lerden yolcu ve seyyah getirerek memleketimize muvakkaten girecek nakil vasıtaları için de ayni 
maksatlar allında muaflık kabul edilmiştir. 

d) Bu günkü kanuna göre, Türkiye'ye az veya yok bir ameliye görmek üzere muvakkaten 
ithal edilecek eşyanın muvakkat muaflıktan istifadesi, bunların her sene bütçesinde (1) işaretli 
bir cetvele ilâvesine ve İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesine bağlı bulunmaktadır. Millî iktisadın 
lehine olacak ve millî işçiliğe fayda temin edecek olan bu türlü ameliyelerin bu kadar sıkıcı 
kayıtlara bağlanması muvafık görülmiyerek bu şekil yerine bu fıkra ile bu hükümden istifade 
edecek eşya nevileri ile görecekleri ameliyenin mahiyetlerinin alâkalı vekâletlerle Gümrük ve 
inhisarlar vekilliğinin müşterek teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin tasdik ve tasvibine mu
allâk tutulmuştur. 

Bu fıkrada muaflık muayyen müddetler zarfında giren eşyanın tekrar ihraç ve iadesi şart
larına bağlı bulunmaktadır. Gümrük ambar ve antrepoları bu proje ile gümrük hattı harici farz 
edildiklerinden eşyanın buralarda depo edilmesi de bu hükümlerin yerine getirilmesi bakımından 
iade ve ihraç mahiyetinde sayılacaktır. 



o) Bu fıkrada bahsedilen siparişe mahsus numunelik ve modellik eşyanın ticari kıymet ve 
mahiyetleri olabiılıir. Ancak bunlar müşterilere gösterilmek ve siparişlerini yapabilmek maksadiy-
le muvakakten ithal edileceklerinden kati muaflıktan istifade eden numuneler gibi ticari ma
hiyet ve kıymet arzetmenıesi kaydı aranmamıştır. Şu kadar ki bunlar da kıymet ve mahiyetçe ticari 
teamül itibariyle emtia mahiyetini iktisap edecek bir kemiyet ve ke.yfiyet arzetmemelidir. 
Bunlar ekseriyetle seyyar ticaret memurları adını taşıyan kimseler vasıtastiyle dolaştırılır. Ancak 
yabancı memleketlerdeki fabrika ve ticarethanelere mensup yabancı seyyar ticaret memurlarının 
bu haktan istifadesi Türk seyyar ticaret memurlarının da yabancı ülkelerde ayni haklar
dan istifade ettirilmesini temin maksadiyle mütekabiliyet şartına bağlı tutulmuştur. 

h) Bu fıkrada yazılı âletler 1499 numaralı kanunun 4 ncü maddesi ile mutlak olarak muaf 
tutulmuş ise de maksat hariçten muvakkaten Türkiye'ye çalıştırılmak için getirtilecek ameleyi 
ve sanatkârları beraberlerinde getirdikleri alât ve vasıtalar için vergi yüküne tabi tutmamak ol
duğundan katî muaflık yerine muvakkat muaflık esası kabul edilmiştir. 

Hudut rejimi : 
(!;>) Bu bentde 19 ncu maddenin 8 numaralı bendine mütenazır ola»rak hudut komşusu olan 

memleketlerin hudut mıntakasında oturan ve Türkiye'deki hudut sahasında toprakları veya 
ray hakları bulunanların topraklarını işlemek ve ray hakkı tanılan meralarda hayvanlarını ot
latmak için tohumlarını, hayvanlarını, lüzumlu aletlerini memleketimize muvakkaten ve muaf 
olarak getirebilmeleri ve memleketimize sokabilmeleri esası ve buna ait şartlar tesbit edilmiştir. 

Bu hükümlerden istifade bilhassa mütekabiliyet şartına bağlanmak suretiyle karşılıksız bir 
faveur verilmek istenmemiştir. 

Madde 22 : Bu maddeden önce geçen maddeler ile bundan .sonra gelen bazı maddelerde mu
ayyen müddet kaydı ile mukayyet olarak kabul edilmiş olan muaflıkların tatbikında 
bazı güçlükler ve mükellefler için hazırlık telâkkisi veren hâdiselerle karşılaşılacağı düşünülerek 
bu madde tesbit olunmuştur. Filhakika kanunda tâyin edilmiş olan müddetler eşya sahibinia 
elinde olmıyan mücbir sebeplerden doıiavı bazen geçinilmiş olabilir. Ksasen münazaaları bertaraf 
etmek maksadı ile konmuş olan bu müddet takyitlerinin bu gibi zarurî ve mücbir hallerde uza
tılması ve esas hakkı ihlâl etmemesi âdil ve huku esaslarına uygun görüldüğünden mücbir sebep
leri takdir ederek Vekilliğe bu takdirde müddeti temdit salâhiyeti verilmiştir. 

Madde 23 : Gümrük vergisinin iadesi: 
Gümrük vergisi usulü dairesinde tahakkuk ettirilip mal sahipleri tarafından gümrük veznele

rine yatırılmak suretiyle bu tahakkuklar katileştikteu sonra mal sahipleri eşyalarını iade ve tek
rar ihraç eylemek isteseler bile geri verilemez. Ancak tarifeye veya hususi kanunlarına nazaran 
muaf olduğu halde yanlışlıkla vergi alındığı anlaşılan hallerde verginin iadesi icabedeceğinden 
maddenin 1 nci fıkrasında bu cihet açıkça gösterilmiştir. Bundan başka gümrükten vergi ve re
simleri ödenerek çekildikten sonra tüccarın mağazasında açılıp yapılacak esaslı ve dikkatli tet
kik neticesinde mukavelesine aykırı görülmesinden dolayı red ve iade edilen ve tekrar bu suretle 
ihraç edilen eşyadan alınmış vergilerin geri verilmemesi ithalâtçıları şartlarına uymıyan malları 
da kabul ıstırarında bırakacağından bunların giren eşya olduğu ve satış akdine uymamasından 
dolayı reddedildiği gümrüğe ispat edilmek ve bu iade keyfiyeti en çok altı ay içinde vukubulmak 
şartı ile alman verginin geri verilmesi muvafık ve âdil bir tedbir sayılmıştır. 

ICezalik Gümrük tarifelerinde yapılan tadilât neticesinde resim hadlerinin yükseldiği bazı haller
de bu tâdil hükümlerinin kısa bir zamanda merMyet mevkiine konması dolayısiyle uzak mahallere 
•vaktinde tebliğ edilemediği ve eski inik nispetler üzerinden vergisi ödenerek yurda sokulmuş eş
yadan resim farkı aranmak gibi vaziyetlerle karşılaşılmaktadır. Böyle hallerde mükellefleri 
yeni vergi nispetlerine zamanında ıttılaları takdirinde ithal etmek istemiyecekleri eşyaları için 
yüksek vergi ödemek mecburiyetinde tutarak zararlarını mucip olmamak için ithal edilen mall ın 
ihraç etmek ve ayniyetleri ispat edilmek ve farkı ödeme ihbarından itibaren en çok bir ay içinde 
gümrüğe müracaat edilmek şartlariyle ödenmiş verginin iadesi kabul edilmiştir. 
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Madde 24 : Verginin tecili: 
Gümrük vergisinin peşin olarak ödenmesi asıldır. Ancak bu vergi ithalâtçılar tarafından öden

dikten sonra müstehliklere devir ve intikal eden bir vergi olmak ve bazı ahvalde ise ithalâtçıların 
ödedikleri verginin temamını derhal müstehliklere devir imkânını bulamamak sebebi ile zararla
rını mucip olmamak veya memleketin muhtaç olduğu ithalâtın yapılmasını geciktirmemek için bu 
madde ile istisnai olarak verginin tecili kabul edilmiştir. Ancak bu tecil makineler ve iptidai 
maddeler gibi memleketin iktisadî faaliyetine veya fevkalâde zamanlardaki ihtiyaçlarına yaraya
cak maddelere münhasır tutulmuştur. 

1499 sayılı Tarife kanununun 13 ncü maddesıle de kabul edilmiş olan bu tecil salâhiyeti Güm-
rük ve inhisarlar vekâletinin teşkil edilmiş bulunması itibariyle Maliye vekâletinin mütalâası alın
mak suretiyle bu Vekâlete verilmiştir. 

İkinci kısım 
Kara, deniz ve hava münakalâtı 

Birinci fasıl 
Kara münakalâtı ^ 

Birinci bölüm : Demiryolu münakalâtı 
Madde 25 : Bu madde ile yabancı memleketlerden yurdumuza demiryolu vasıtalariyle getiri

lecek eşyanın gümrük kontrolünün hudutta icrası esas konmuştur-. Ancak demiryolu üzerinde tanı 
hudut noktasında Gümrük idaresi bulunmıyan ve tesisi de uygun görülmeyen hallerde bu kont
rolün huduttan içerideki ilk Gümrük idaresi bulunan istasyonda yapılabileceği kabul edilmiş, 
bu takdirde huduttan itibaren bu istasyona kadar demiryolu vasıtaları mücbir sebepler olmadıkça 
yolda durmaktan, yolcu ve eşya alıp vermekten, kompozisyonunu değiştirmekten menedilmiştir. 
Gümrük kontrolünün emniyeti bakımından bu tahditler zaruri görülmüştür. 

Madde 26 : Bu madde ile Gümrük kontrolünün yapılacağı ilk hudut istasyonunda bu kont
rolün yapılmasını tenıinen Demiryolları idaresince Milletlerarası nakliyatta kullanılmakta olan 
ve nakledilen eşyaya ait bulunan manifesto ile yük senetlerinin ve katarlarla birlikte yemekli 
vagonlar mevcut ise bunların içindeki yabancı menşeli yiyecek, içecek, yakılacak maddelerin lis
tesinin gümrüğe verilmesi suretiyle beyanı lüzumu tespit olunmuştur. 

Getirilen eşya ilk hudut istasyonunda gümrüklenecek ise muameleleri orada yapılacaktır. Bun
lardan bir kısım veya tamamı iç gümrüklere sevkedilmek istenilirse veya eşyanın bir kısmı veya 
tamamı Türkiye'den transit olarak sevkedileeekse bunlar gümrüğe ayrıca beyan edilecektir. Bunlar 
Demiryolu idaresinin mesuliyeti altında gideceği yerlere sevkolunacağından maddede ona göre 
keyfiyetin tasrihi lüzumlu görülmüştür. 

Milletlerarasında demiryolu ile nakliyat işleri için beynelmilel mukaveleler mevcut olduğundan 
ve Hükümetimiz veya Demiryollar idaresince de bunlara iştirak edildiği veya edileceği düşünüldü
ğünden gümrük kontrolüne esas olan veya yukarıda zikri geçen manifesto, yük senedi ve sair 
vesikaların cinsi, nevi ve bunların formüllerinin bu mukavelelere ve müteanıel eşkâle uydurulması 
zarureti ile kanuna hüküm konmuştur. 

Madde 27 : Bu maddede gümrük kontrolünün emniyet ve selâmetle icrası bakımından lüzumlu 
tedbirler tespit, olunmuştur. 

Madde 28 - 29 : Bu iki maddede demiryolu vasıtaları ile Türkiye'den yabancı memleketlere 
ihraç olunacak eşyanın ihraç bakımından gireceği gümrük kontrolüne ait esaslar tesbit olun
muştur. 

Bu kontrolün son çıkış gümrük istasyonunda yapılması esas tutulmuştur ve gelişte olduğu 
gibi çıkışta da kontrolün emniyeti bakımından demiryolu idaresine düşen hizmet ve vazifeler 
tatbikatta ihtilâfları ve tereddütleri önlemek üzere açıkça gösterilmiştir. 
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İkinci bölüm : Diğer kara vasıtaları münakalâtı 

Madde 30 - 31 : Bu maddelerde Türkiye'ye demiryolundan başka canlı, cansız, hayvanla çe
kilir veya motorlu her türlü vasıtalar veya sırtta taşınmak suretiyle yabancı memleketlerden it
hal olunacak eşyanın gümrük kontrol ve muameleleri tanzim ve gerek bu eşyanın nakil veya sa
hipleri ve gerek gümrük idareleri tarafından yapılacak hizmetler ve vazifeler tanzim ve tâyin 
edilmiştir. 

Hudut gümrüğünde ambar ve antrepoya konulmıyacak ve orada gümrük vergi ve resimleri 
ödenmeksizin içerde gümrük idaresi bulunan bir yere götürülerek orada gümrüklenecek eşyanın 
bu türlü vasıtalarla şevkine müsaade edilmesi sahip veya nâkilleri tarafından bunların hudut 
gümrüğünde muayene ettirilerek gümrükçe ithalât tarifesine göre hesap edilecek vergi ve sair 
ithale terettüp eden resimlerinin temin edilmesi şartlarına bağlı tutulmuştur. 

Ancak bu suretlerle diğer bir gümrüğe sevkedilecek her parti eşyanın ayrı ayrı beyan ve mua
yeneye tabi (utulması ve kaplarının kurşun mühür altına alınması gibi kontrol tedbirleri oldukça 
sıkıcı bulunduğundan demiryollarında olduğu gibi kapalı ve emniyetli nakil vasıtaları ile yapıla
cak nakliyatı kolaylaştırmak bakımından Gümrük ve inhisarlar vekâletine salâhiyet verilmesi fay
dalı ve lüzumlu görülerek 30 ncu maddeye ona. göre bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 32 : Bu madde, yürütülerek yabancı memleketlerden getirilecek tek veya sürü halin
deki hayvanların gümrük kontrol ve muamelelerine ait işleri tanzim etmektedir. 

Madde 33 : Bu madde, demiryolundan başka kara nakil vasıtalariyle Türkiye'den yabancı 
memleketlere çıkarılacak eşyanın ihraç bakımından yapılacak gümrük kontrol ve muayenelerini 
tanzim etmektedi r. 

Madde 34 : Bu madde de 32 nci maddeye mütenazır olarak Türkiye'den yabancı'memleketlere 
tek tek veya sürü halinde yürütülerek ihraç olunacak hayvanların ihraç bakımından lüzumlu güm
rük kontrolüne ait muameleleri gösterilmiştir. 

Madde 35 : Nehir nakliyatı: 
Bu madde seyrüsefere müsait nehirler veya açılmış kanallar vasıtasiyle yabancı memleketler

den Türkiye'ye ve Türkiye'den yabancı memleketlere yapılacak nakliyatta nâkillerin ve Gümrük 
idaresinin gerek ithâl ve gerek ihraç bakımından yapacakları kontrol hizmet ve vecibelerini tespit 
maksadı ile ve yeni bir hüküm olarak tanzim olunmuştur. Bu türlü nehir ve kanal vasıtaları ile de 
ileride nakliyat yapabileceği düşünülmüş ve başka memleketlerde, bu hususta tatbik edilen usul
ler itibara alınarak bizde de bu hususta aşağıda bahsedilecek olan deniz nakliyatmdaki usul ve 
esaslar dairesinde muamele yapılması muvafrk görülerek madde ona göre yazılmıştır. 

îkinci fasıl 
Deniz münakalâtı 

Birinci bölüm : Büyük kabotaj 
Madde 36 : Bu madde Türk limanlan ile ecnebi limanları arasında seyrüsefer eden Türk veya 

yabancı gemilerin gümrük mıntakasmı teşkil eden sularda seyrüseferleri esnasında gümrük kontro
lü bakımından tabi olacakları takyitleri ve muameleleri göstermektedir. Bu sularda sefer yapan 
gemilerin eşya kaçırmak gibi maksatlarla dolaştıklarını meydana çıkarmak ve mal çıkarmak ba
hanesi altında istedikleri yerlere yanaşmalarını önlemek üzere muayyen olan rotadan ayrılmaktan, 
yolda durmaktan, başka vasıtalarla ihtilât etmekten ve gümrük olmıyan yerlere yanaşmaktan men
leri lüzumlu görülmüştür. 

Madde 37 : Bu maddede gümrük mıntakası sahasında dolaşan gemilerde gümrük muhafaza men
suplarının kontrol snlnhiye+lcri tespit olunmuştur. Bu sahalara girmiş yabancı Devletler harp ge
mileri hakkında da diğer gemilere kıyasen ve memurların takdirleri ile kontrol yapılmasın1 önle
mek üzere bunlarda kontrol yapıl amry a cağı tasrih olunmuştur. 

Madde 3^ : Bu maddede yabancı memleketlerden yük ve yolcu çıkarmak veya almak için ge
len yerli ve yabancı gemilerin gümrük kontrolü bakımından limanlarda tabi olacakları kayıtlar 
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ve vecibeler tespit olunmuştur. Bu gemileri, yabancı limanlarla ihtilât etmiş bulundukları cihetle. 
Türk limanlarında bulundukları müddetçe gümrüğün daimî kontrol ve murakabesi altında bulun
durmak zaruri olduğundan bunlara vazife ile veya yolcu olarak girip çıkacakların ve süvari ve 
mürettebatının da gümrüğün murakabe ve kontrolundan geçmeleri lüzumlu görülerek maddeye ona 
göre hükümler konmuştur. 

Madde 39 : Bu maddede, uğradığı Türk limanına çıkaracak yabancı memleketler menşeli yükü 
bulunan gemi kaptanlarının veya acentelerinin bu yüklerini çıkarmadan önce Gümrüğe orijinal 
manifesto vermek suretiyle beyana mecbur oldukları ve buna ekliyecekleri suretler ile bu beyan
larını ne kadar müddet zarfında yapacakları ve boş gelmişlerse veya o limana çıkarılacak yük
leri yoksa keyfiyeti gümrüklere nasıl bildirecekleri tâyin ve tesbit edilmiş yolcu ve seyyahların 
el biletleri ile nakledilen eşya ve bagajlarının manifestolara kaydedilmekten müstesna olacağı 
tasrih edilmiştir. 

Madde 40 : Bu maddede, yukarıki madde ide tâyin edilen müddet içinde Gümrüğe manifesto
larını-vermiyen gemi kaptanları veya acenteleri hakkrnda . tatbik olunacak muamele gösteril
miştir. 

Madde 41 : Bu maddede yukarıki maddeler mucibince gümrüklere ibrazı mecburi olan oriji
nal manifestonun ne gibi vesikalar olduğu ve bunların mahallerinde Türkiye konsol oslukla-
rmca tasdik ve vize edilecekleri lüzumu tesbit edilmekle beraber muntazam bir tarifeye göre 
sefer yapan gemilerle gayrı muayyen zamanlarda seyyahlar getiren gemiler için bunun külfetli 
olacağı düşünülerek bu gibi gemileri bundan istisna edebilmek için Gümrük ve inhisarlar vekâ
letinin, salahiyetli kılınması tatbiklerde güçlükleri ve şikâyetleri önlemek üzere lüzumlu görül
müş ve maddeye ona göre bir fıkra iılâve edilmiştir. 

Madde 42 : Bu maddede millî ve yabancı harp gemilerinin de bazı istisnai hallerde Türk liman
larına yabancı menşeli eşya getirecekleri ve çıkarabilecekleri düşünülerek bunların da Güm
rüğe beyan edilmesi lüzumu gösterilmiştir. 

Ancak bunlar için bazı ahvalde vesika ibrazı da mümkün olamıyacağı itibara alınarak beya
nın ne suretle yapılacağı tahdit edilmeyip mutlak zikredilmiştir. 

Bu gemilerin yüklerini veya yolcularını umanda boşaltmaları ve çıkarmaları da Gümrüğün 
nezaret ve murakabesi altında yapılır. 

Madde 4:> : Yabancı limanlardan gelen gemilerde kaçak eşya bulunup bulunmadığını kontrol 
noktasından evvelemirde bu gemilerin kaptan veya acenteleri tarafından o limana çıkarılacak 
yüklere ait manifestolarını Gümrüğe vermeleri ve diğer limanlara ait yüklerini göısteren mani
festoları da Gümrüğe ibraz etmeleri lüzumlu bulunduğundan bu madde ile gemi kaptanlarına 
veya acentelerine manifestolarım gümrüğe vermeden yük boşaltmak veya almak müsaadesinin 
verilmemesi için hüküm konmuştur'. 

Ancak böyle bir mecburiyet muntazam sefer yapan gemiler hakkında pek sıkıcı olacağından 
ve gayrı muntazam seferler yapan gemiler için de kaptanları tarafından manifesto tanzim ve 
ibrazına kadar yüklerini boşalttırmamak, açık limanlarda veya tehlikeli zamanlarda büyük za
rarları mucip olacağı düşünülmüş bu gibi sıkıntılara ve zararlara meydin verilmesini önlemek 
maksadı ile gemilerin yüklerini amnifesto ibrazını beklemeksizin boşaltmalarına Gümrük idaresin
ce izin verilebilmek üzere maddeye bir hüküm konmuştur. 

Madde 44 : Bu madede Türk limanlarından yabancı limanlara hareket edecek Türk veya ec
nebi gemilerin gümrük kontrolü bakımından gümrükle olan alâka ve münasebetleri tâyin ve tan
zim edilmiştir. 

Bu gemilerin de limandan ayrılmadan önce o limandan yükledikleri uşyanm manifestosunun 
gümrüğe verilmesi lüzumlu görülmüştür. Bu suretle manifestosunu vererek gümrükle alâkası ke
silen gemilerin kaptanlarına hareketlerinde serbest olduklarını alâkalı memurlara karş, göstermek 
üzere bir hareket vesikası verilecektir. Hareket eden gemilerden manifesto aranması o limandan 
yabancı memleketlere yapılacak ihracatı, ihracatçılar tarafından gümrüğe verilmiş beyanname
lerle karşılaştırarak kantrol maksadına matuf bulunduğundan muntazam seferler yapan ve uğradı-
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ğı limanlarda acentaları bulunan gemilerin manifestoları vekilleri demek olan acentaları tarafın
dan da verilebileceği düşünülerek bunları yollarından alıkoymamak için hareketlerinden önce ma
nifesto vermek mecburiyetinden müstesna tutulmuşlardır. 

Uğradığı limanda acentası olmıyan seyyah vctenezzüh gemilerinin de her hangi bir şüpheli hal
lerinde kontrol edilebilmelerini teminen hareketten önce gümrükten izin almaları muvafık görül-
mtşüür. 

ikinci bölüm - Küçük kabotaj 
Madde 4 5 - 4 6 : Türkiye limanları arasında dahilî seferler yapan millî gemiler, tabi olacakları 

gümrük murakabesi itibariyle üç kısma ayrılmıştır. Devletçe işletilen veya evvelden tesbit ve 
ilân edilen bir tarifeye göre muntazam seferler yapan ve acentaları bulunan 20 tondan yukarı ha-
cimdekiler birinci kısımdandır. Bunlar, taşıdıkları: yüklerini manifesto veya adı ne olursa olsun 
bu mahiyette bir vesika tanzim ve ibrazı suretiyle gümrüklere beyan etmek külfet ve zahmetin
den muaf tutulmuşlardır. 

Şu kadar ki, bunlar dahilî veya gümrük vergisi ödenerek veya muaftık tatbik edilerek milli-
leşmiş eşyadan maada, aktarma (transit) suretile de yük taşıdıkları veya aynı sefer esnasında ya
bancı bir limana da uğradıkları takdirde büyükkabotaj seferleri yapan gemiler gibi bütün yük
leri manifesto ibrazına ve sair gümrük kontrollarına tabi olacaklardır. 

Böyle aynı zamanda gümrüklenmemiş yük taşıyan veya ara yerde yabancı bir iskeleye de uğ
rayan millî gemilerde meselâ gümrüğe tabi eşyayı ayrı ambarlara koymak gibi şekil ve suretler
le bunların dahilî eşya ile karışmasına meydan vermiyecek tedbirler alınarak manifesto ibraz ve 
tanzimine nazaran daha müsait kontrol sekilieribulunabileceği düşünülmüş ve tatbikata taallûk 
eden bu hususların takdiri irin Gümrük ve inhisarlar vekâletinin salahiyetli kılınması muvafık 
görülmüştür. 45 nci madde bu maksat ve esaslara göre yazılmıştır. 

46 ncı madde ikinci ve üçüncü kısmı teşkil eden gemiler hakkındadır. 
Devletçe işletilmiyeıı veya muntazam bir tarifeye göre sefer yapmıyan ve limanlarda acentala

rı (vekil ve mümessil) bulunmıyan 20 tondan yukarı millî gemilerin taşıdıkları millî eşya veya 
millileşmiş eşya ise gümrüğün kontrolüne tabidir. Bu kontrolün tarz ve şeklinin tesbit i vaziyet 
ve icaba göre Gümrük ve inhisarlar vekâletine bırakılmıştır. 

Marmara kapalı bir deniz havzası olduğundan bu havza içindeki iskeleter arasında seferler ya
pan gemileri, kara sularımızda veya açıklarda avlanacak,balıkçı gemilerini, aynı liman içinde 
veya yakın limanlar arasında işliyen 20 tondan küçük gemi ve kayıkları üçüncü bir zümre olarak 
mütaleaya alınmış ve bunlara tatbik edilecek kontrol şekilleri de vaziyetlerinin hususiyeti itiba
riyle idarenin takdirine bırakılmıştır. 

Üçüncü fasıl 
Hava münakalâtı 

Madde 47 : Bu maddede, yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'den yabancı 
memleketlere gidecek hava gemilerinin tabi olacakları gümrük kontrolleri tesbit edilmiştir. Bu 
gemilerin tabi tutulacakları gümrük kontrolleri de muayyen hatlar üzerinden munzam seferler 
yaptıklarına veya arızi olarak seyrettiklerine göre ayrı ayrı nazarı it ibare alınmış ve maddenin 
a, b fıkralarında gösterilmiştir. 

Bu gemilerin gümrük kontrollerinin icrası için gelişte gümrük idaresi bulunan bir meydana 
inmeleri, gidişte de son uçuşlarını gümrük idaresi bulunan bir hava meydanından havalanma
ları mecburi tutulmuştur. 

Gümrük kontrolünün yapılacağı hava meydan ve limanları salahiyetli hava münakalâtı ile 
anlaşılarak Gümrük ve inhisarlar vekâletince tesbit ve ilân edilir. 

Hava gemilerinin, gelişte huduttan geçtikten sonra gümrük kontrolüne tabi olacağı hava mey
danına kadar olan mesafe arasında ve gidişte gümrük kontrolüne tabi tutulduğu hava meydanın
dan uçuşundan sonra hududu aşmeaya kadar olan mesafe arasında, Türk toprakları üzerinde 
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mücbir sebepler haricinde yere inmeleri gümrük kontrolü bakımından mahzurlu görüldüğünden ya
sak edilmiştir. Mücbir sebepler dolayısiyle inişlerde hava gemileri pilot veya kumandanlarına ve 
mahallî mülkiye ve zabıta amirlerince gümrük bakımından alınması lâzrmgelen tedbirler c fıkra
sında gösterilmiştir. 

Maddenin d fıkrasında Türkiye'ye ticari veya turistik maksatlar haricinde olarak resmî ziya
ret gibi Hükümetin veya salahiyetli mercilerin malûmat ve müsaadesi ile vukubulan ve mahsus 
ve istisnai bir mahiyet arzeden hava seferleri hakkındaki hükümler tesbit olunmuştur. 

Madde 48 : Hava gemilerinin, Türk havalarında uçuşları esnasında yere eşya atabilecekleri 
düşünüldüğünden pilot ve kaptanları ve yolcuları bundan meneden bir hükmün tedvini lüzumlu 
görülmüştür. 

Şu kadar ki deniz seferlerinde olduğu gibi hava gemilerinden de gemi, yük ve yolcular veya 
bunların hepsi için tehlike teşkil etmesi gibi zaruretler altında yük ve eşyasından bir kısmını veya 
hepsini atmak icabedebileceği de itibare alınarak ona göre istisnai hüküm konmuştur. 

Bu gibi hâdiselerin dahi deniz vakalarında olduğu gibi ilk varılan hava meydan veya lima
nındaki makamlara mevzuata göre ve pilot veya kumandanlar tarafından ibraz edilecek gemi 
evrak ve raporlariyle tevsiki şart kılınmıştır. 

Madde 49 : Hava yoliyle kaçakçılık yapılmasını önlemek üzere kabili sevk olmıyan ve hava 
cereyanlarına tâbi olarak uçan vasıta ve âletlerle Türkiye'ye eşya ithalinin memnuiyeti hakkında 
açık bir hüküm konması lüzumlu görülmüş ve madde bu maksatla yazılmıştır. 

Burada maksat bu türlü vasıta ve âletlerle hilekârane ve kaçak şeklinde yabancı eşya itha
lini önlemek bulunduğundanı tecrübe balonları veya halat ve bağlarını kopararak ve rüzgâra tâbi 
olarak Türk havalarına sürüklenen sair gayri kabili sevk balonlar ve vasıtalar ve bunların eşyası 
hakkında bu hüküm tatbik edilmez. Bunlar ve eşyalar Hükümetin müsaadesiyle ihraç veya gel
dikleri yerlere iade olunurlar. 

Madde 50 : Bu maddede yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen bir hava gemisi pilot veya 
kumandanının ilk hava meydan veya limanında gemisi, yük ve yolcusuna ait gümrük kontrolü 
bakımından Gümrük idaresine karşı mükellefiyet ve vecibeleri gösterilmiştir. 

Madde 51 : Bir ecnebi hava gemisinin, bazı ahval ve şartlar altında, Türkiye hava meydan 
veya limanlarından birisinde yere inmeğe mecbur olmaksızın, Türk havalarından transit geçme
sine Hükümet veya salahiyetli makamlarca izin ve müsaade verilebileceği itibara alınarak böyle 
bir geminin gümrük kontrolündan muaf tutulması ieabettiğinden madde bu maksatla yazılmıştır. 

Madde 52 : Bu maddede Türkiye'den yabancı memleketlere uçacak hava gemileri pilot veya 
kumandanlarının çıkışa müteallik gümrük kontrolü bakımından tâbi olacakları mükellefiyetler 
muntazam seferler yapıp yapmadıklarına göre tâyin ve izah edilmiştir. 

Madde 53 : Millî müdafaa kuvvetlerine mensup hava gemileri yabancı ülkelere giderken veya 
yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelirken manifesto da dahil olduğu halde hiç bir gümrük forma
litesine tâbi tutulmazlar. Bu maddede yalnız geliş ve gidişe ait gümrük formaliteleri mevzrraba-
his olup vergi ve resim mükellefiyetleri bakidir. Ecnebi müdafaa kuvvetlerine mensup gemiler 
için de aynı muamele tatbik olunur. Bu nevi hava gemileriyle ecnebiden vergiye tâbi eşya geti
rilir veya Türkiye'den gümrük vergisine veya müsaadeye tâbi eşya götürülürse bunların diğer 
hava gemilerinde olduğu gibi gidişte ve gelişte gümrük kontroluna tâbi tutulması, vergilerinin 
ödenmesi ve ithal ve ihracı için salahiyetli makamlardan gerekli müsaadelerin alınması lâzım-
gelir. 

Dördüncü fasıl 
Müşterek hükümler 

Madde 54 : Bu madde kara, deniz ve hava nakil vasıtaları idare ve sahiplerini kontrole 
memur olan gümrük ve muhafaza memurlarını bu kontrol vazifelerini ifa etmek maksadiyle ya
pacakları seyahatlerde parasız nakillerini temin için konulmuştur. Bazen gümrük kontrolleri bu 
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vasıtalar yollarından alıkonulmadan seyir esnasında yapılır. Kolaylık ve çabukluk bakımından 
buna lüzum görülmüştür. 

Madde 55 : Bu maddede manifestoların Milletlerarası nakliyattaki teamüllere göre Gümrük 
ve inhisarlar vekâletince tesbit edilecek formüllere uygun olarak tanzim edilmesi lüzumu göste
rilmiş ve bu manifestoların başlıca ne gibi malûmatı da ihtiva edeceği ayrıca tasrih olunmuştur. 

28 nci maddenin 5 nci bendinde demiryollarına ait manifestoların Denıiryollar idaresiyle bir
likte tesbit olunacağına dair hükmü mahfuzdur. 

Burada Gümrük ve inhisarlar vekâletine veri |en salâhiyet yalnız şekil tesbiti hakkındadır. Bi
naenaleyh alâkadarlar manifestoları bu şekle uygun olmak şartiyle kendi fi,rmal arını taşıyan 
kâğıtlara bastırıp bunları kullanabileceklerdir. 

Madde 50 : Türkiye ile yabancı memleketler arasında muntazam set'erli hava gemileri veya 
demiryolu işleten resmî veya hususi teşekküller v e idareler, gerek bu vasıtaların, gerek taşıdık
ları yük ve yolcuların bu kanuna göre yapılması gereken gümrük kontrol işlerine memur oluna
caklar için lüzumlu büroları ve eşyaların vergi v e muameleleri ikmal edilip Gümrükten geçiri
linceye kadar muhafazaları için gerekli ambar v e y a antrepo ve sundurma ve muayene ve tartı 
yerlerini ve muayene ve tartı için lüzumlu âlet v o vasıtaları ve yolcu muayene salonlarını temin 
eylemekle mükellef tutulmuşlardır. 

Kıı teşekkül ve idareler kazançlarını doğrudan doğruya bu nakliyattan elde ettiklerinden 
yük ve yolculara ait gümrük kontrol ve vergi ödeme mükellefiyetlerinin iyi ve çabuk başarı! 
masını ve bunun ifa ve ikmaline kadar yoûcularmjs tj rahat]eriııi, eşyanın iyi bakılmasını temin gibi 
hizmetler de onlara düşer. Gümrük idarelerinin, yolcular için buralarda salonlar, eşya için ambar, 
antrepo ve sundurmalar inşa ve tesisi gibi hizmetıevj üzerine alması işin icabı itibariyle de uygun 
görülmemiştir. Bu gibi yerler esasen nakliyat iş>.e,.; ;ca])i olarak istasyonlarda vücude getirilen bu 
kabil bir takım inşaat ve tesisatın müştemilât v 0 teferruatındandırlar. Rsasen K507 tarihli ni
zamname de bu türlü inşaat ve tesisatın Demiryolıa r idare ve teşekkülleri tarafından temin oluna
cağını göstermektedir. 

Mezkûr idare ve teşekküllerin servislerine mahsus binalarda Gümrüğün mahdut kadroda 
memurları için bürolar tefriki ve buralarının kendilerine ait bürolarla birlikte ısıtılıp aydınlatıl
ması da mühim bir külfet tahmil etmiyeeektir. Hilâkis iki ida,re arasında ahenkli bir iş birliği 
yapılmasını ve muamelelerin çabuk bitirilmesini temin eyliyecektir. 

Mamafih mezkûr idarelerin Hükümetle akdeyledikleri mukaveleleri veya kendi idarelerine mü
teallik kanunları bu büroların tenvir ve teshini karşılığında bir kira alınmasını icabettirdiği tak
dirde bu kira verilecektir. 

Üçüncü kısım 
Gümrük rejimleri 

Birinci fasıl 
Umumî hükümler 

Madde 57 : Türkiye'ye yabancı memleketlerden deniz, kara ve hava yollarından birisile geti
rilen eşya, nakil vasıtasından çıkarılmadan önce manifestodan başkaca, ya mal sahipleri ve mü
messilleri veya nâkilleri tarafından tafsilâtlı bir beyanname ile beyan edilmek esastır. Bu beyanın 
şekli, eşyanın tabi tutulmak istenileceği rejimlere göre aşağıdaki fasıllarda gösterilmiştir ve az çok 
değişir: 

Bu tafsilâtlı beyan yapılmadan eşyanın nakil vasıtasından dışarıya çıkarılmaması asıldır. An
cak bilhassa büyük deniz vasıtaları, hava gemileri ve demiryolları ile getirilmiş ve pek çok muh
telif kimselere ait külliyetli eşyanın sahipleri tarafından gümrüğe beyan edilmesine kadar bo
şaltma işini geri bıraktırmak da tecviz edileniiyeceğinden bu vasıtaları yollarından alıkoymak için 
yükleri «sundurma» denilen yerlere çıkarılabilecektir. Şu kadar ki bu boşaltma işi mezkûr nakil 



vasıtaları lehine ve menfaatine kabul edilmiş bir kolaylık mahiyetinde olduğu cihetle diğer bir 
usul tatbik eden memleketlerde yapıldığı gibi eşya bu sundurmalarda kalacağı kısa bir müddet 
zarfında geminin ambarlarında imiş gibi farzedilerek gemi kaptan veya acentalarımn bu kanuna 
göre bunlara terettüp edebilecek mesuliyetleri devam eyliyecektir. 

Bu sundurmalar, eşyanın emniyetle muhafazasına ve gümrükçe nezaret altında bulundurulma
sına müsait olacaklar ve tabiî nakil vasıtaları idare ve teşekkülleri tarafından inşa, edilecekler
dir. , * • :- - • 

Memleketimiz deniz limanlarının henüz gemilerin doğrudan doğruya karaya yanaşmalarına 
müsait olacak surette yapılmamış bulundukları, ve büyük kabotaj seferleri yapan gemi kumpan
yaları tarafından böyle sundurmalar tesis ve inşasına müsait şartla^ meydana getirilmemiş olduğu 
itibara alınarak o vaziyet ve şartlar tahakkuk edinceye kadar gemilerden liman nakil vasıtalarına 
ve gümrükçe münasip görülecek bazı yerlere de tafsilâtlı beyan yapılmadan önce yüklerin boşal
tılmasına müsaade verilmesinde zaruret görülmüştür. 

Böyle vaziyetlerde eşya liman vasıtalarında bu işleri işleten müessese ve teşekküllerin mesuliye
ti altında kalmış olacaktır. ' ~~ ~" 

Madde bu maksatlarla yazılmıştır. 
Madde 58 : Yabancı memleketlerden getirilen eşyatım yukarıkı maddeye göre antrepo, kati 

ithal, muvakkat ithal, transit... ilâ gibi hangi rejime tabi tutulacaklarının kabil olduğu kadar er
ken öğrenilmesi faydalı görülmüş ve on günlük bir mühlet tâyin edilmiştir. Bu suretle Gümrük 
idaresi Türkiye'ye getirilen kaplar içindeki eşyayı kısa bir zamanda muayene edebilecek ve Öğre
necektir. 

Bu beyan ya eşya sahipleri yahut da eşyayı nakletmiş olanlar tarafından yapılır. On gün için
de bu beyan yapılmazsa eşya sahipsiz addolunur. Beyan yapıldığı halde beyan tarihinden itibaren 
on gün içinde sundurmadan kaldırılmayan yani antrepo rejimine tabi tutulacağı bildirildiği hal
de antrepoya nakledilmeyen, transit edilecek dendiği halde transit olunmıyan veya ithal olu
nacağı beyan edildiği halde ithal edilmeyen eşya da sahipsiz addolunarak sahipsiz eşya için tah
sis edilmiş olalı yerlere kaldırılır. Ayrıca bir yer yoksa aynı mahalde tutulur ve bu halde de aynı 
hükümler tatbik olunur. A 

Bir tek antreposu bulunan, ayrıca sundurması olmıyan yerlerde de on gün içinde bu beyanla
rın yapılması mecburidir. 

Bu müddetler içinde beyan yapılmaması dolayısiyle sahipsiz sıfatını iktisap etmiş olan eşya
nın sahipsiz sıfatını iktisap ettiği tarihten itibaren bir ay içinde sahipleri veya nâkilleri müra
caat ederek tabi tutturmak istedikleri rejim hakkında beyanda bulunmadıkları takdirde bu eşya 
138 nci madde mucibince satılır. 

ikinci fasıl 
ithal Rejimi 

Bu fasılda Türkiye gümrük arazisine sokulacak yani iç pazara arzolunacak yabancı memle
ketler menşeli eşyanın tabi olduğu gümrük ve sair ithale terettüp edip gümrüklerce tahsil edi
len vergi ve resim ödeme mükellefiyetine ait hükümler tesbit olunmuştur. Bu vergi Ödeme mü
kellefiyeti beş safhada ve beş bölüme ayrılarak tetkik ve mütalâa edilmiştir. 

. Birinci bölüm - Beyan 
İthal gümrük vergisinin tahakkuk ve tahsili için bugün cari olan, mükelleflerin vergi mevzuuna 

ait unsurları beyan etmesi esası muhafaza olunmuştur. 
Madde 59 : Bu maddede mükellefler tarafından yapılacak beyanın şekil ve esasları tâyin ve tesbit 

olunmuştur. Mükellefler Türkiye'ye ithal edecek!ori eşyanın ithalât gümrük tarifesine göre vergile 
linin gümrükçe tesbit edilebilmesini mümkün kılacak surette mezkûr tarifenin tasniflerine ve t a v 
şiflerine uygun olarak beyan etmek vazifesi ile mükellef tutulmuşlardır. 
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Bu kanun ile tarife cetvelinin anlaşılmasını kolaylaştıracak ve alfabe itibariyle tasnif edilmiş 

bir repertuvar ve yine bu cetveli teknik bir surette şerheden bir izahname tanzimi gümrüğe bir 
vazife olarak verilmiş bulunduğu cihetle mükellefler beyanlarını yukarıdaki esaslara göre yapmakta 
güçlük çekmiyeceklerdir. 

Mükelleflerin bu tarzı beyanları gümrükçe tarife tatbiklerini ve vergi tahakkukunu kolaylaş
tırmak bakımından lüzumlu olduğu gibi gümrüklerin vergi tahakkuk muamelelerini tezce yapmala
rı da ticari ihtiyaçlar bakımından lüzumludur. Muamelelerde gerekli süratin ancak mükellefler ile 
gümrük idarelerinin vergi tahakkukunda kendi hisselerine terettüp eden işlerde bu suretle bir bö
lüm yapılması ile mümkün görülmüştür. 

Mükelleflerin beyanlarını yazılı olarak yapmaları esastır. Gümrüklere verecekleri beyanname
lerde vergi tahakkukuna esas tutulacak unsurlardan başka gösterilmesi lüzumlu bazı malûmat da mad
dede açıkça izah olunmuştur. 

Gümrük idaresince yapılan beyanların doğruluğunu tetkik ve kontrol için lüzumlu olduğu cihetle 
mükelleflere beyanlarını tevsikan orijinal fatura ile ahdî tarife tatbiki istenilen veya diğer hü
kümler icabı eşya menşeinin tevsiki lâzımgelen hallerde menşe şahadetnamesi ibrazı mecburi tu
tulmuştur. 

Bugünkü mevzuatımızda asıl menşei olan memleketten başka 8 rıcü bir memlekette tahavvül 
görmüş eşyanın bu tahavvül dolayısiyle menşeini hangi ahvalde değiştireceği hakkında bir hü
küm mevcut olmadığından bu noksanı ikmal etmek üzere maddeye 2 numara altında bir hü
küm ilâve edilmiş ve 3 ncü memlekette tahavvül gören eşyanın tahavvül. gördüğü memleket men
şeli sayıl ahi İm es i için gördüğü tahavvül ve ameliyeler neticesinde kıymetinde % 50 nispetinde 
bir artış husule gelmesi esası konmuştur. 

Ticari mahiyet arzetmiyen ve fakat gümrük ithal vergisine tabi olan bazı eşya ile ticari mahi
yette olmakla beraber kıymeti az ve menşe şahadetnamesi tedariki masraflarına tahammül ede-
miyecek eşya ve posta paketleri ve yolcu beraberi eşya menşe şahadetnamesinden müstesna tutu
larak menşelerinin fabrika marka ve alâmetlerine göre tesbit edilmesi ticari kolaylıklar bakımın
dan lüzumlu görülerek maddeye ona göre bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 60 : Mükelleflerin yukanki maddeye göre tanzim ve gümrüklere verecekleri beyanna
meler ancak gümrüklerce kabul ve tescil ile hüküm ifade edeceğinden bu maddede tescilin esas
ları tesbit olunmuştur. 

Gümrük idareleri tescil için tevdi olunan beyannameleri yukanki maddeye uygunluğu bakı
mından umumî bir tetkika tabi tutacaklardır. Mükelleflerin müphem ve kaçamaklı beyanlar ile 
yanlış tarife tatbikına meydan verebilecek hilelerini önlemek üzere tescilden önce böyle bir umu
mî tetkikin lüzum ve faydası şimdiye kadar yapılan tecrübeler neticesinde anlaşılmış olduğundan 
bu hükmün tedvini zaruri görülmüştür. 

Madde 61 : Mükelleflerin beyanlarını 59 ucu maddedeki esaslara uygun olarak yapmaları için 
bu kanunda ceza müeyyidesi de konmuş olmakla beraber cezadan kurtulmağı istihdaf edecek hi
leleri de önlemek üzere bu madde kaleme alınmıştır. Cezaya, beyan ile muayeneye göre alınması 
ieabeden vergiler arasındaki fark esas tutulduğundan mükelleflerin bir kısım eşyasını aşağı ve bir 
kısım eşyasını da yüksek tarifeye göre beyan şeklande bir lüleye sapmaları ve gümrükçe yapı
lacak kontrolün aşağı tarifeye göre beyan edilmiş eşyaya tesadüf etmesi halinde cezadan kurtul
mak için bir kısım eşyanın da yüksek tarife üzerinden resirolendirilmesi istenildiği ileri sürüle
rek takas ve mahsup yapılması ve ceza hükmedil memesi ileri sürülebilir. Bu bakımdan beyanların 
her kalem itibariyle ayrı ve müstakillen itibara alınması esası konmuş ve (kalem) in ne olduğu 
iltibasları önlemek üzere tarif ve izah edilmiştir. 

Madde 62 : îthal beyannameleri mükellefleri ilzam edeceğinden ve bunlar üzerindeki beyan
lar, gümrük vergisinin tahakkukuna esas tutulacağından her türlü münazaa ve suiistimalleri ön
lemek üzere bunlarda sair ihticaç edilen vesikalar gibi knzmtr, silinti gibi şaibeler olmamak ge
rektir. 
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Ancak sehiv ve hata eseri olarak bazı yanlışlıkların yapılması ve bazı malûmatın eksik yazılma

sı mümkün olduğundan bunların tashihine ve ilâvesine imkân verilmiştir. 
Beyannamelerin gümrüklerce tescilinden sonra ancak maddi hataların gümrük idaresinin en 

büyük âmirinin malûmat ve muvafakati altıı,/:,rî, düzeltilmesi kabul edilmiştir. Muamele memurları 
maddi hataları dahi kendiliklerinden dür 3İtemiyeceklerdir. 

Bu madde bu husustaki esasları tespit ruaksadiyle yazılmıştır. 
Madde 63 : Gümrük vergisinin tahakkukuna 59 ncu madde mucibince mükelleflerin beyanları 

esas tutulduğundan ve bu beyanlar mükellefleri ilzam edeceği gibi yanlış beyanlardan dolayı hak
larında ceza dahi tatbik edilebileceğinden mükellefler de bu beyanlarını doğru olarak ve kanu
nun istediği arzda yapabilmelerini mümkün kılmak için daha önce eşyalarını tartmak, açmak, 
muayene etmek ve numune çıkarmak hakkı tanınmıştır. Bu muayene, tartı ve numune çıkarmak 
keyfiyeti kendilerine bir hak olarak verilmiş olup kolaylık mahiyetinde olmadığından Gümrük 
idarelerinin bu gibi teklifleri takdir ve ret salâhiyetleri yoktur. 

Ancak bu suretle yapılacak muayene, tart ı ve numune çıkarma işleri Gümrüğün kontrol ve 
nezareti altında yapılmak lâzımgeldiğinden işleri İdare âmirleri ona göre tanzim ile mükelleftirler. 
Çıkarılacak numuneler ticari kıymet ve mahiyeti haiz olmadıkça bu kanunla konmuş yukarıki 
maddelerdeki esaslar dairesinde gümrük vergisinden muaftır. 

Mükellefler tarafından haksız şikâyetler yapılmasını önlemek ve herhangi bir kabın bilâhara 
gümrükçe yapılacak muayenede açılması sebebi anlaşılmak üzere bu maddeye göre yapılacak 
muayene, tartı ve numune çıkarma isteklerinin yazılı olarak usulü dairesinde dilekçe ile yapılması 
şart kılınmıştır. 

Madde 64 : Mükelleflerin gümrük vergisinin tahakkuku için lüzumlu unsurları doğru olarak 
beyan etmeleri mecburi tutulmuş ve bu beyanların doğru yapılması ceza müeyyedesi altına da 
alınmış bulunduğundan bu beyanlar gümrük vergisi ile bunlara terettüp eden sair vergi ve resim
lerin tahakkukuna esas tutulmuş ve bu beyanların mükellefleri ilzam edeceği gösterilmiştir. 
Gümrük idaresi bu beyanları tetkik ve ibraz edilecek orijinal fatura, menşe şahadetnamesi gibi 
vesikalarla da karşılaştırdıktan sonra vergileri buna göre tahakkuk ettirebilir. Ve esas olan da 
budur. Ancak Gümrük idarelerinin lüzum göreceği hallerde bu beyanların doğruluğunu kontrol 
etmek üzere kaplardan kanaat getirebileceği miktarını tartmak, açıp muayene etmek, numune 
çıkarıp tahlil etmek ve ettirmek hakkı mahfuz tutulmuş ve hilekârlıkları önlemek bakımından lü
zumlu görülmüştür. _ _ __ 

Şakadar ki bugün cari olduğu gibi bu muayene ve kontrol işinin gümrüğe bir vazife olarak 
tahmili ve tefriksiz bütün beyannamelere ait eşyadan muayyen nispette kabın tartılıp muayene
den geçirilmesi mecburiyetinin ipkası gümrük muamelelerinde hedef tutulan kolaylık ve çabukluk 
esasları ile kabili telif görülemediği gibi yapılan tecrübelere göre de lüzumsuz sayılmıştır. 

Beyannameleri gümrüklerce kabul ve tescil edildikten sonra mükellefleri gümrük ve sair 
vergi ve resimlerin tahakkuku bakımından bağlıyacaktır. Bu itibarla mükellefler beyannamele
rindeki beyanların Gümrük idaresince vergi ve resimlere esas tutulmasına karşı itiraz edemez
ler. Ve bu vergi ve resimlerin tahakkuka esas olmak üzere eşyaların tartılmasını, açılip muayene 
edilmesini, numunelerinin tahlil olunmasını ileri süremiyeceklerdir. 

Madde 65 : Bu maddede 59 ncu madde hükmünden istisnaen mükelleflere bir kolaylık ol
mak üzere yolcu ve seyyahların ve nakil vasıtaları sahipleri adamlarının vergiden muaf veya 
gümrük vergisi tutarı elli lirayı geçin iyen eşyası ve hudut ınıntakası ahalisinin hududun öbür tara
fından tedarik ettikleri ve elde ve sırtta taşınabilecek miktardaki eşyaları ve kıymetsiz numu
neler için yazılı beyan yerine ağızdan beyan yapmaları kabul edilmiştir. Mükellefler tarafın
dan sözle yapılacak beyanlar alâkalı nıemurilar tarafından (Tahakkuk kâğıtları) üzerinde tes-
bit olunarak kendilerinden imza almır ve vergi ve resimler bu kâğıtlar üzerinde tahakkuk etti
rilir. 

Cumhur Reisi namına gelecek eşyalar hakkında Cumhur Reisliğinden gümrüklere hitaben 
yazılacak yazılar (Takrirler) ve diplomasi muafiyet ve imtiyazlarından müstefit olanlar namla-
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rina gelecek eşyalar için Elçiler ve bu şahsiyetler tarafından yazdaeak takrirler bu günkü gibi 
gümrüklerce muameleye esas tutulacaklardır. 

Türkiye'ye göç edenlerin birlikte getirdikleri ev eşyası için ağrzdan beyanları ile muame'e ya
pılacaksa da bu gibi eşya beraberlerinde getiremediği takdirde yazT ile beyan yapılması lüzumlu 
görülmüştür. 

Tkinci bölüm - Tahakkuk ve tahsil 
Madde (16 : Bu maddede mükellef tarafından (59) ucu maddeye göre yapılacak beyanın doğ

ruluğunu kontrol maksadiyle muayene ve tahakkuk memurlarınca tecrübeten kaplardan bazısı
nın tartılması veya kaplardan bazılarının açılarak ayni zamanda cins ve nevilerinin tetkik ve 
muayenesi veya tahlili neticesinde beyana nazaran sıklet veya cins ve nevi itibariyle fark gö
rülmesi ihtimalleri derpiş edilerek olunacak muamele (4.) bentde mütalâa olunmuştur. 

(1) numaralı bentde ayni cins ve neviden yani ayni tarife pozisyonuna tabi bulunan eşyadan 
bir kısnır tartılmış olduğu ve bu tartdma neticesinde sıkletçe beyana nazaran fazlalık görüldüğü 
takdirde ayni cinsten tartılmıyan kaplara mütenasibeıı ilâveler yapılmak esası konmuştur. 
Meselâ tarifenin ayni pozisyonuna tabi muhtelif (o) sandık pamuk mensucattan berisinin saf 
kilosu 100 ikincisinin 150 ve üçüncüsünün 200 olarak gösterilmiş bulunsa ve muayene memur
ları tarafından tartılan 100 kiloluk sandık muhteviyatı 110 kilo zuhur etmiş olsa işbu tartılan 
sandığın vergisi bulunan bu miktar üzerinden hesaplanacağı gibi 150 kilo gelen sandık muhte
viyatı için ayni nispette olmak üzere 15 ve 200 kilo beyan edilen sandık için 20 kilo zam yapıl
makla iktifa olunur. 

Ancak mal sahibi tartılmamış sandıklara bu suretle zamlar yapılmasını kabul etmezse veya 
muayene memuru bu şekilde zamlar ile doğru bir netice alıııamıyacağı kanaafında bulunursa 
diğer tartılmamış kapların da muhteviyatları ayrı ayrı tartılarak bulunacak hakiki sıkletleri ver
giye esas tutulur. 

(2) nci bentde, yukarıki bendin aksine olarak fazlalık yerine beyana nazaran sıkletçe eksiklik 
görüldüğü takdirde olunacak muameleler mütalâa edilmiştir. Bu hususta eksikliğin sebebine 
göre yapılacak muamele ayırt edilmiştir. Eğer görülen eksiklik derinin kuruması, mayilerin te
bdili ur etmesi gibi eşyanın tabiatından ve hava ve muhitin tesirinden veya çalınmak ve akmak 
gibi zayi öimas'iıdan ileri gelmiş ise bu eksikliklerden dolayı mal sahibinden vergi alınması doğ
ru görülıuiyerek muayenede bulunan hakiki miktarlar vergiye esas tutulacaktır. 

Eğer eksiklik mükellefin mevcut vesikalara ve malûmata rağmen dikkatsizliğinden ve hata
sından - maddi hatalar müstesna - i'leri gelmiş ise mükellefleri beyanları doğru yapmağa teşvik 
noktasından beyan ettikleri miktarın vergiye matrah ittihaz edilmesi cihetine gidilmiştir. 

(I-?) tarifede bazı eşya aded, baş, istiap hacmi gibi ölçüleri üzerinden de yergiye tabi tutulmuş 
olabileceğinden bu ölçüleri üzerinden yergi veren eşyanın aded, baş ve istiap hacmi gibi beyan 
edilen, vahitlerinin kısmen muayenesi neticesinde beyana (/6vv fazlalık görülüyorsa (1) numaralı 
eksiklik görülüyorsa (2) numaralı bent hükmüne ıvhc muamele olunması muvafık görülmüştür. 

(4) Bu bentte kısmen yapılan muayenede eşya cins ve nevice yani tabi olacağı tarife po
zisyonu itibariyle beyana nazaran daha yüksek tarifeye tatbiki icabettirecek vasıfta görülüyorsa 
diğer açılmamış kaplara ait eşyanın da bu yüksek katagoriye ait tarife üzerinden resimlendirilece-
ği esası' konmuştur. Bu gibi hallerde diğer kapları açarak inulituvi.va.twH muayene edip etmemek 
keyfiyeti tahakkuk memurlarının takdirine bırakılmıştır. 

Kısmen yapılan muayene neticesinde, muayene edilen kaplar beyana göre daha. aşağı tarifeye 
tatbiki icabedecek cins, nevi ve vasıfta görüldüğü takdirde 64 ncü maddenin 1 nci fıkrası ile kon
muş olan beyanların mükellefleri bağlıyacağı esasına istinaden bütün eşya beyana göre tatbiki ica-
beden tarife pozisyonu üzerinden vergiye tabi tutulacaktır. 

Madde 67 : Bu maddede kıymeti üzerinden vergiye tabi eşyanın beyan olunan kıymetinin doğ
ruluğunu kontrol için tahakkuk memurları tarafından yapılacak tetkik neticesinde bu kıymetin 
eksik beyan edilmiş olduğu anlaşıldığı takdirde arttırılacağı gösterilmiştir. 

http://inulituvi.va.twH
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Kıymetin fazla beyan edilmiş olduğu iddiası yukank i maddeler hükümleri mucibince tahakkuk 

nıemıırları laraTından it ibara alınamaz ve hu hakıımlan memurlar tetkik ve tahkik yapamazlar . 
Kıymeti üzerinden gümrük verdisine tahi eşyanın muayene neticesinde <;alınmnk veya hava 

tesiri veya tahiatı iflahı mahv ve telef ve zayi olmak sebepleriyle miktarı eksik görüldüğü takdim
de hu eksiklikler vergi tahakkukunda itihara al ınarak bunlara muayene ıııemurlarmea isabet, et
tiği t es-h i t olunacak miktar la r vergi mat rah ından indiri l ir . 

Eşya hava tesiri ve tabiat ı ieahr (cürüm ek gibi") veya kaza eseri (denize düşüp ıslanmak gibTı 
sebeplerle hasara uğr ıyarak kıymetinden kaybetmiş ise verdiye matrah ittihaz e<lileeek kıymetten, 
bu hasarlar sebebiyle leşini! olunan tenziller yapıl ır . 

"Meselâ böyle h i r eşya için mal sahihi l a ra fmdan 1 000 lira kıymet beyan edilmiş ve muayene 
ve kontrol neticesinde hu 'beyanın doğruluğu tebeyyün etmiş bulunduğu halde eşya hasara uğra
mış ise hu hasarın eşyanın kıymetinde husule getirdiği tesir fesbit olunur ve bilfarz beyan olunan 
kıymetten hasar ın nevine, miktar ve derecesine göre 100 lira indirilmek lâzmıgelereği teshil 
olunursa, hu miktar vergiye matrah olarak heyanedilen 1 000 liradan indirilerek vergi 000 lir» 
üzerinden tahakkuk ettiri l ir . Beyan olunan kıy mel i tahakkuk memurları doğru bulun ıya.rak re
sen kıymet tesbit etmişlerse bu teshillerini eşyanın hasar görmemiş bir halde olarak takdir ede
cekler ve bunda.u hasarın derecesine göre indirilecek miktarr ayrıca göstererek tenzil edecekler 
ve vergiye bakiye kalan miktarr esas tutacaklaı dır. 

Madde 08 : Oümrük tarifesinde bazı eşya hikemî ve kimyevi vasıfları itibariyle tasnif edil
miş olduklarından bu nevi eşyanın tarifede in ' ihak edeceği pozisyonu doğru olarak takdir, an 
cak bunlar ın hikemî ve kimyevi bir tahlile tabi t utul mala rr ile mümkün olabilir. Bu maddede 
böyle bir ihtiyaç dolayısiyle eşyadan t a h a k k u k memurlar ınca lüzumu k a d a r numune çıkarı larak 
tahlil için gümrük lâboratn varlar ına gönderileceği ve hu lâborat l ivarlarda yapılacak t el kik ve 
tahlil neticesinin tarife ta tb ik ine yani vergi t ahakkukuna esas tutulacağı gösterilmiştir. 

Kupalar, vazolar gibi bazı madenî ve yekpare eşyadan numune alınması mümkün olamıyacağı 
gibi bazı kıymetli eşyadan numune tefriki zararlı olabileceği i t ibara a l ınarak mükellefleri tahlil 
zaruret i ile mutazar r ı r etmemek için tahlil ve te tkikler in hu eşya üzerinde yapılabileceği maddede 
ayrıca tavzih olunmuştur . Tahlil için ayrılmış numunelerden bir kısmı ar tabi l i r ve bunlar sahipleri 
iein bir kıymet de ifade edebilirler. Bunlar ın dasahipler ine iade olunması lüzumu maddede lasrih 
edilmiştir. Ancak bu gibi numunel ikler in uzun müddet sahiplerim1 iade edilmek üzere gümrükle rde 
saklanması mikdar lar ınrn çokluğu dolayısiyle müşkül ve kar ış ık l ık lar husule getirebilecek mahiyet 
1e görüldüğünden bu mahzuru önlemek üzere mal sahiplerine numuneler ini geri almak için bir ay
lık bir mühlet verilmesi ve bu müddet içinde müracaat la gümrükten al ınnnyan numuneler in am
bar ve an t repolarda uzun müddet bırakı lan eşyada olduğu gibi bunlar ı tasfiye edebilmek üzere 
gümrüğe t e rk edilmiş sayılması lüzumlu görülmüştür . 

TCezalik tarifeye göre yapılması icabeden tahli l ler ve te tk ik ler bir hususiyet gösterdiğinden ve 
gümrükle rde lüzum görülen yer lerde l âbora tuva r l a r açılmış ve tahlil metodları tâyin ve tespit edil
mekte bu lunmuş olduğundan ta tb ik le rde ahengi ve i t t ı radı teminen bunlar ın gümrük lâboral l ivar
lar ında yapt ı r ı lması esası kabul olunmuştur . 

Binaenaleyh mükellefler tar ife bakımından yapı lacak tahlil lerin diğer resmî veya hususi lâ-
bora tuvar la rda yaptır ı lmasını iddiaya haklar r olamıyaeakt ı r . 

Madde 69 : Muayene neticeleri mal sahiplerini ilzam edeceği ve gümrük vergilerinin l ahakku 
kunda esas t u t u l a r a k mükelleflerin aleyhine de neticeler verebileceği cihetle bu hususta mal sa
hip lerde idare arasında ihti lâflar çıkmasını vezarar ve ziyan iddialar ını önlemek üzere tahak
kuk memurlar ınca lüzum görülecek ta r t ı la r ın ve kaplar ın açılrp muayeneler inin mal sahipleri hu
zurunda yapılması esas tu tu lmuştur . Bşya sahiplerinin doğrudan doğruya hazır bu lunamadık lar ı 
hal lerde mümessilleri ve bu kanunla sair komisyonculardan tefrik edilmek üzere gümrük ajanı is
mi verilen komisyoncular ının huzuru aranır . 

Posta idaresince naklolunan eşya mürselünilehler ine gümrükçe muayene edilerek vergi ve re
simleri t a h a k k u k et t i r i ld ikten sonra bu vergileri (ideme tebliği ile b i r l ik te haber verildiğinden ve 
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milletlerarası mukaveleler ahkâmınca bu paketler içine gümrük muayenelerine ve tahakkuklarına 
esas olacak beyanlar umumiyetle mürsilleri tarafından tanzim olunarak konulmakta ve sair lü
zumlu malûmat ve vesikalar yazılmakta ve eklenmekte olup mal sahiplerini muayenede hazır bu
lunmak üzere davet etmek gibi muhabereler bu nakliyatın istilzam eylediği çabukluğu bertaraf 
edecek mahiyette ve mahzurlu olacağı düşünülerek muayenenin posta idaresi memuru huzurunda 
yapılması maslahata uygun görülmüştür. 

Madde 70 : Bu maddede esasen gümrük vergisinden muaf tutulmuş olan ve mürselünileyhle-
ri itibariyle yapılan beyanlara itimat ve kanaat gösterilmesi icabcden veya mahremiyetleri ih
lâl edilmemek lâzımgelen bazı eşyaların muayeneden müstesna oldukları gösterilmiştir. 

Madde 71 : Bu madde ile muayene memurları tarafından tahakkuk ettirilecek olan gümrük 
vergisine ait tahakkuk işinin, taallûk ettiği eşya henüz gümrük kontrolü altında 
iken yapılması esası konmuştur. Mükelleflerin aşağıda izah olunacak hükümler da
iresinde yapılan tahakkuklara itiraz etmek hakları vardır. Bu takdirde eşyanın yeniden daha 
esaslı bir surette muayeneden geçirilmesine veya yeni baştan numune çıkarılmasına lüzum ve ihti
yaç. hâsıl olabileceğinden tahakkukun, mal güm'rük kontrolünden, çıkmadan önce yai.ulma.sr lü
zumlu görülmüştür. 

Kezalik tahakkukun, mal henüz gümrük kontrolü altında iken yapılması ileride beyanname
lerine ekli numuneye göre tekrar tetkik yapılarak tarife tatbikinin düzeltilmesi gibi hileli iddialar 
ve itirazlarda bulunulmasını da önliyecektir. Şu kadar ki, mükellefler yapılan tahakkuka muttali 
olduktan sonra bu tahakkuka karşı itiraz etmekle beraber mallarını gümrükten çekmek istedikleri 
takdirde ekisperlere ait numuneler ileriki madde hükümleri dairesinde çıkarıldıktan ve tahak
kuk memurlarınca tatbik edilen tarife ile beyan arasında i farkı depozito ve beyana göre hesap 
edilecek vergi katî olarak yatırılmak şartları ile malın gümrükten çıkarılmasında hiç bir mah
zur kalmış olmıyacağı için maddeye buna cevaz gösteren bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Madde 72 : Bu maddede gümrük vergisini tahakkuk ettirmek ve muaf olan eşyanın kanunlarına 
göre muafiyetlerini tâyin ve tesbit ve muayeneye tabi olanlarını muayene etmek vazifeleri ile mü
kellef olan muayene memurlarının bu vazifelerinden dolayı mesuliyetleri tanzim ve tesbit edilmiştir. 
Yukarıda zikredilen işler bazı gümrüklerde ayrı ayrı memurlar ve bazılarında bir kaç, muayene 
memuru tarafından müştereken yapılmaktadır. Maddede müstakili en yapılmış olan vergi tahakku
ku, muaflık tesbiti, eşya muayenesi gibi vazife ve hizmetlerin kanuna aykırı veya eksik ve yanlış 
yapılmasından dolayı münferiden ve müştak i ilen mesul olacaklardır. Müştereken yapılmış vazife 
ve hizmetlerde bunların hangi safhalarında iştirak vukubulınuş ise o sai'halardaki kanunsuzluk ve 
noksanlıklardan ötrü birlikte mesul olacaklardır. 68 nci maddede gösterilen hallerde vergi tahakku
ku veya muaflık tatbiki tahlil raporuna müstenit bulunduğu veya hayvan sağlık zabitası kanu
nu mucibince imrarı başka makamların tetkik ve kontroluna tabi tutulmuş muamelelerde bu 
makamların raporlarına, müsteniden muayene memurları tarafından yapılacak işlerdeki kanunsuz
luk ve noksanlıklardan Soğacak mesuliyetlerin ise tahlil ve tetkikleri yapan mercilere ait olaca
ğı tasrih edilmiştir. 

Muayene .memurları gümrük vergisi ile gümrüklerce tahsil olunan sair vergi ve resimlerin 
tahakkuk muamelelerinde ve tarife tatbiklerinde vekâletten yapılacak tebliğlere göre iş görmekle 
mükellef olduklarından bu emirlere uygun olarak yapacakları tahakkuklardan dolayı mesul ol
mamaları tabiidir. Ancak tereddütleri kaldırmak üzere keyfiyetin maddede tasrihi lüzumlu gö
rülmüştür. Muayene memurlarından mesuliyeti kaldıracak olan emirler, umumî emirler olmak 
gerektir. Hususi emirler, muayene memurlarını mesuliyetten kurtaramaz. İdare âmirleri, doğ
rudan doğruya mesul olan muayene mıemurlarınrn vergi tahakkuk işlerine karışmayıp onları 
ikaz ve tenvir ile iktifa ederler. îdare âmirleri ancak mesuliyeti üzerlerine almak şart i yi e bu 
tahakkukları kendi kanaatlerine göre tadil edebilirler. 

Madde 73 : Gümrük vergisinin tahakkuk ettirilmesi için muayene memurlarınca yukarıki mad
delerde izah olunduğu üzere bazı kapların tartılmasına, açılıp muayene edilmesine, numune çı
karılmasına veya hususi kanunları icabmca bazı makamlarca tetkik ve muayene edilmesine lü-

http://yai.ulma.sr
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zum görüldüğü takdirde bu işlerin ve istilzam ettiği masrafların mükelleflerce yapılması veya 
yaptırılması esası kabul edilmiştir. Bir âmme hizmeti olmıyan bu işlerin mükellefler tarafından 
yapılmaları gerek masraf bakımından ve gerek bu islerin ihtimamla icrası bakım imlan daha uy
gun görülmüştür. 

Ambar ve antrepolarda bu gibi işler için buraları işleten idare ve müesseseler tarafından lü
zumlu ve kontrole tabi müstahdemler 'kullanılabilecektir ve buralarda eşyanın tartılmasına, nu
mune çıkarılmasına lüzumlu illetleri bu işletme idareleri temin edenler. Ancak numune kona
cak kapları iş sahipleri tarafından temin olunmak lâzrmgelir. Muayene heyetleri bu muameleleri 
yakından kontrol ve nezaret altında bulundururlar ve iyi yapılmalarını temin ederler. 

Madde 74 : (iüııırüklü eşya, gümrük vergisi ile gümrüklerce tahsil olunan sair vergiler* teret
tüp edecek cezaya karşı teminat hükmünde bulunduğundan bunların gümrükten çekilmeden önce 
tahakkuk ettirilen vergilerimin peşin olarak ödenmesi esastrr. Ödeneee'k verginin Türk parası ola
rak ödeneceği de bu madde ile tasrih olunmuştur. Çekle tediyat yap danası ancak çeklerin millî 
bankadar üzerine çekilmiş ve bu bankalarca kabul edilmiş olması şartlan ile Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin müsaadesine bırakılmıştır. Bu takdirde mükellefler vergi ödeme mükellefiyetinden an
cak bu çekler muhteviyatının gümrük idarelerince tahsili veya Hazine hesabına geçirtilmesi halin
de kurtulmuş olacaklardır. Çekle yapılacak ödemelerin para nakli ve sayılması gibi külfet ve zah
metleri kaldırmak gibi gerek mükellef ve gereik idare için melhuz faydalarına binaen kabulü yu
karıdaki şartlarla muvafık görülmüştür. 

Üçüncü bölüm - Vergi ve resimlere itiraz 
Madde 75 : İtiraz sebepleri : Bu maddede gümrük vergisinin mahiyet ve hususiyeti gözönün-

de tutularak gümrüklerce tahakkuk ettirilen vergiye mükelleflerin hangi sebeplerden dolayı iti
raza hakları olabileceği tâyin ve tereddütlere mahal kalmamak üzere (7) fıkra halinde tespit 
edilmesidir. 

(1) Bu bentde teshil olunan itiraz sebebi, muayene memurları tarafından eşyanın (teknik ma
hiyet ve vasıfları) mn beyana nazaran yanlış tesbit edilmesi ve yanlış tarife pozisyonuna tatbik 
edilmiştir. 

Eşyanın (teknik mahiyet ve vasıfları) sözleri ile eşyanın ithalât Umumî tarife cetvelinde ver
gi hadleri itibariyle yapılmış tertip ve tasnifi ve tavsifi bakımından olan mahiyet ve vasıfları
dır. Meselâ bugün meri bulunan tarifemizin 157 numarasında (pirinç) vergi nispeti itibariyle 
(a çeltik), (b ayıklanmış) suretinde vasıflandırılarak 2 pozisyona ayrılmıştır. 

Mükellefin gümrükçe yapılan tahakkuka, bu bir numaralı fıkraya istinaden itiraz edebilmesi 
için kendisince (çeltik) olarak vasıflandırılan (pirinç) in muayene memuru tarafından (ayık
lanmış) şeklinde vasıflandırılıp tahakkuka esas tutulmuş olması lâzımgelir. 

Keza tarifenin ÎÜ.ÎO numarasında (kopye ve yazı çoğaltma kâğıtları) 
a) Kopye kâğıdı, 
b) Yazı çoğaltmak için tertip edilmiş mumlu ve kâğıtlar, 
c) Kömür kâğıdı. 
Suretinde resim nisbeti bakımından teknik mahiyetlerine ve vasıflarına göre 3 pozisyonda mü

talâa, edilmiştir. 
(Kopye ve yazı çoğaltma kâğıtları) hakkında mükellefler tarafından bu fıkraya göre güm

rükçe yapılan tahakkuka itiraz edilebilmesi için ya mükellef tarafından kopye kâğıdı olarak be
yan ve 3îî() numaranın A fıkrasına göre resimlendirilmesi teklif edilen eşyanın tahakkuk memuru 
tarafından bu mahiyette •sayılmıyarak (yazı çoğaltmak için tertip edilmiş mumlu kâğıt) şeklin
de başka mahiyet ve vasıflarla tesbit edilmesi veya (kömür kâğıdı) suretinde vasıflandırılarak 
((') fıkrasına tatbik edilmiş bulunması gerekir. 

(2) Bu bend altında tesbit olunan itiraz sebebi eşyanın tahakkuk memurlarınca teknik mahi
yet ve vasfı doğru tesbit edilmiş olduğu halde (tarifeye tatbik ve temsil) inde hata edilmiş ol
masıdır. 
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F a r a z a yuka r ıdak i kâğı t misalinde mal s a l i b i eşyasını (kopye kâğıdı ) o larak beyan eylemiş 

t a h a k k u k muayene memuru da yine aynı suret le bu eşyanın teknik mahiyet, ve evsafı (kopye 
kâğıdı) olarak icsb.it ettiği halde bunun gümrük vc-gisin'ı tarifedeki asıl yeri olan (:WG|/A) po
zisyonuna göre t ahakkuk ettireceği y^nh> (:W(»/|i) pozisyonuna göre t ahakkuk et t i rmiş olması 
gibi. 

(:>) i'.u fıkrada teshil edilen itiraz sebebi, kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşya için 
İm projenin (İ7 nei maddesinde gösterilen salâhiyet ine istinaden muayene memurlar ınca t akd i r 
olunacak kıymetin yanlış ve yüksek t akd i r edilmesidir. 

(4) llu fıkraya göre itiraz için or tada t icaret muahede ve mukaveleleri ile umumî ithalât tari
femizin konsolide edilmiş veya tenzilâta tabi tu tu lmuş olan pozisyonlarından birine tatbiki 
icabederken t ahakkuk menıuniarmea tenzi lâta tabi olnııyan başka bir tarife pozisyonuna veya 
konsolide edilmemiş bir pozisyona göre vergi t ahakkuk ett ir i lmiş olması gibi bu maddenin 
(2) numaralı bendinde izah olunan şekilde bir tar ife tatbik hatası yapılmış olmak lâzımdır. 

(;>) J>ıı fıkrada gösterilen itiraz sebebi, bu kanun veya hususi kanunla r ı hükümler ine göre 
gümrük ve gümrüklerce talısfri olunan vergilerden muaf olması lâzımgelirken muayene memur
lun uca bu hükümler in yanlış ta tb ik i suret iyle eşyanın muafiyetten istifade ettirilmemesi veya 
muaflığın yanlış bir hükme istinat ett iri lmiş olmasından, ibarett ir . 

((i) Hu fıkrada itiraz sebebi, tar ife kanununda sıklete müteall ik hüküm ve esasların muayene 
memurlarınca t a t b ikmda ha ta edilmesidir. 

Meselâ bu günkü tarife kanunumuza göre eşyalardan bir kısmı gayri safi bir kısmı safi 
sıkleı üzerinden vergiye tabi tu tu lmuşlard ı r . İhtilâf ve itiraz sebebi bu fıkraya göre böyle bir 
vergi ölçüsü mevzuuna taa l lûk etmek gerekir . 

(7j Hu fıkraya göre itiraz eşyanın menşeine taallûk etmek lâzımdır, ( ierek ahdî tar ifelerin 
ve gerek diğer ithal rejimine müteal l ik hususi hükümlerin la tbikı bakımından eşyanın menşei 
esastır. T a h a k k u k memurlar ı t a ra f ından tesbit edilen menşe dolayısiyle eşya. bu hükümler ica-
bıııca ya ahdî tarifelerden istifade edemez veya hususi bazı avanta j la rdan mahrum edilmiş ola
bilir. İşle bu f ıkraya göre yapı lacak itiraz, t a h a k k u k memurlar ı t a ra f ından tesbit edilen eşya
nın menşeine taa l lûk etmek gerekir. 

Kğer muayene memuru ta ra f ından gümrük vergisinin t a h a k k u k u n a bu projenin 00* nei mad
desine tevfikan mal sahibi t a ra f ından yapı lan beyan esas tu tu lmuş ise yapı lan beyanlar o mad
delerde izah edildiği üzere mükellefler bu beyandın ile bağlanmış bulunacaklar ından bu madde
nin ( I ) ve ('•>) numaral ı f ıkralar ında gösterilen sebeplerden birisiyle yapı lan t a h a k k u k a karşı 
itirazda, bulunamazlar , itiraz eyledikleri t akd i rde bu itirazları salahiyetli itiraz mercilerince red-
dolunur . 

İt iraz müddet/ı : 
Madde 7ii : I i IL maddede mükelleflerin muayene memurlar ınca yapılan t a h a k k u k l a r a karşı 

7ö nei maddede gösterilen sebeplerden biri ile yapacağı birazın müddeti tâyin olunmuştur . ]>u 
müddet (S) gün olarak tesbit o lunmuştur . Müddet in müruru hakkında mükelleflerle idare ara
sında ihtilâfları önlemek üzere t ahakkuk l a r ı n gümrükçe mükelleflere veya mümessil veya gümrük 
ajanlar ına bildirilmesi esas konmuş ve keyfiyet maddemin ilk fıkrasında tasrih olunmuştur. 

Şu kadar ki sair vergi tahakkuklar ında olduğu gibi hu bildirişin ayrıca yazı ile yapılması gi
bi formaliteleri ve gecikmeleri önlemek i^iıı gümrük vergisi tahakkukları bu projeye göre esasen 
mükellefler taraf ından tanzim ve ihraz edilen boyanna/meler üzerinde yapı lmakta ve mal sahiple
ri veya gümrük ajanları tahakkuk safhalarım yakından takip etmekte oldukları cihetle bu be
yannameler üzerinde bilgi verilmeleri şıkkı kabul olunmuştur. Jiıı şekilde vukubulacak bilgi tarih
leri de itiraz müddeti için mebde tutulacakt ı r . 

Mükelleflerin yapılan tahakkuklara karşı i t irazları olmadığı ve keyfiyeti yazılı olarak beyan
nameler üzerinde beyan etlikleri takdirde vergi ödenmesi işinin itiraz müddetinee geri 'bırak tırıl-
ması doğru görülmemiş, ancak bu takdirde mal gümrükten çekildikten sonra, da i t irazlar yapıl
masını önlemek üzere bu takdirde itiraz hakkının düşeceği maddede açık bir hükümle gösterilmiştir. 

http://icsb.it
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Mükelılefler gümrükçe yapılan tahakkuka karşı itiraz edeceklerini bildirmekle beraber malları

nı bu itirazın tetkik ve intacına kadar gümrükte bırakmıyarak çekmek istedikleri takdirde bu is
tekleri ancak kendi beyanlarına nazaran ödenmesi lâzımgelen vergiyi katî ve gümrükçe yapılan 
tahakkuka göre farkını ve cezayı müstelzim ise bu cezayı depozito suretiyle ödemek ve itiraz do-
layısiyle 78 nci maddeye göre yapılması gerekli muameleleri yapmak şartları altında kabul olu
narak piyasa ve ticari ihtiyaçların karşılanması cihetine gidilmiştir. 

Madde 77 : İtiraz mercii: 
Bu maddede gümrük vergisinin tahakkuk memurları tarafından yapılan tahakkuklara karşı 

vukııbıtkıeak itirazları tetkik ile mükellef itiraz mercii ve bu mercie itirazların ne suretle sevko-
lunacağı ve 75 nci maddede yazılı itiraz sebeplerinin hangisi ile bu mercie itiraz olunabileceği 
tesbit olunmuştur. 

1499 sayılı Tarife kanununun 30 ncu maddesi ile konmuş olan (tahkim) usulü şimdiye kadar 
edinilen tatbik ve tecrübelere nazaran iyi neticeler vermiş ve gerek tatbikçilerin ve gerek ithaici-
lerin bu usule epey alışmış bulunmaları gözönünde tutularak ipka edilmiştir. 

1499 sayılı kanunda mükellefler tarafından yapılacak itirazların bu mercie ne suretle sevke-
dileceği tasrih edilmemiş olduğundan bu cihet idareten tâyin olunmakta idi. Mükelleflere verilmiş 
bir hakkın istimal şekline ait olan bu usulün de kanun yolu ile tanzimi muvafık görülerek mad
dede ona göre tafsilât verilmiştir. Mükelleflerin vukubukıeak itirazlarının tetkik ve hal mercii 
78 nci maddede gösterilen (Hakem heyeti) olmakla beraber mükellefleri tahakkuk memurlarının 
takdiderindeki hata sebebi ile işin bu mercie kadar şevki suretiyle vakit kaybetmelerini ve mas
raf yapmalarını önlemek üzere bugün tatbik edilmekte olduğu veçhile yapılan kirazların tahakku
ku yapan tahakkuk memurlarının ilk â.mirindıcn, ihtilâfı hakem heyetine sevkedecek umum mü
dürlük merciine kadar olan müteselsil amirlerce de tetkiki muvafık görülerek keyfiyet maddede 
tavzih olunmuştur. 

Bu maddeye göre 78 nci maddede yazılı hakem heyetince tetkik olunabilecek itiraz sebepleri 
maddede açıkça gösterildiği veçhile 75 nci maddenin 1, 2, 3, G ve 7 numaralı bentlerindeki sebep
lerden dolayı çıkan ihtilâflardır. 75 nci maddenin 4 ve 5 numaralı bentlerinde gösterilen ihtilâf 
sebepleri eşyanın yanlış tarifeye tatbikini icabetti ren teknik mahiyet ve vasıflarına taallûk etme
yip muahede ve mukavelelerin ve muaflık hakkındaki hükümlerin tefsir ve izahından doğma bir key
fiyet olduğundan (tahkim) usulünün şümulü haricinde görülmüştür. Bu mahiyetteki tatbikler 
aleyhine mükelleflerin itiraz yol ve mercileri 82 nci madedde gösterilmiştir. 

Madde 78 : Hakem heyeti : 
Bu maddede mükelleflerin 77 nci madde dairesinde vukubulan itirazlarını katî olarak tetkik 

ve hal ile mükellef (Hakem heyeti) nin kimlerden teşekkül edeceği tesbit olunmuştur. 
1499 sayılı kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre teşkil edilmekte olan daimî hakem heye

ti aynen kabul ve ipka edilmiştir. Bu hakem heyeti beş kişiden toplanır ancak bunların üçü da
imî olduğu halde diğer ikisi her ihtilâf için taraflarca seçilmek suretiyle değişebilir. 

Bu üç kişilik heyeti teşkil eden azaya, mükelleflarle idare tarafından seçilecek ve ihtilâfı bi-
dayeten tetkik ve bir karara bağlıyacak olan (Eksper hakem) lerden tefrik için adlarına (Ko
miser hakem) denilmiştir. 

Üç komiser hâkemin bugünkü vekâlet teşkilâtı itibariyle intihapları İktisat ve Ticaret vekil
liklerine verilmiştir. Bunların lâyenazil olmaları mahzurlu görülerek maddede icabında değiştiri
lebileceği kayit ve işaret edilmiştir. 

Üç komiser hakeme her ihtilâf vukuunda iki tarafça tâyin edilecek eksper hâkemlerin de, 1499 
numaralı kanunla kabul edilmiş olduğu veçhile, Gümrük ve inhisarlar, İktisat ve Ticaret ve
killiklerince tanzim ve ilân edilecek listeye dâhil kimseler arasından seçilmesi esası muhafaza edil
miştir. Bu listeye alınacak kimselerin ihtilâf mevzuları üzerinde salahiyetli kimseler olmasını ve 
kararların isabetli bulunmasını temineu zirai, ticari ve sınai işlerde ilmî ve tecrübî ihtisas esas 
tutulmuş ve maddeye buna göre kayıtlar konmuştur. 
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Listede icabında hakem olarak seçilecek kimseler ihtisas şubelerine göre de tefrik edilecekler 

ve taraflar hakemlerini ihtilâfın taallûk ettiği mevzua göre bu /umreler arasından seçebilecekler
dir. Bu kayıtlar ile ihtisas sahibi olmıyanlar tarafından verilebilecek kararlardan doğabilecek 
mahzurların önlenmesi gayesi takip olunmuştur. Komiser hakemler hakkında ihtisas mecburiyeti 
konmamıştır. Bunların vazifelerini lâyikıyle kıpabilecek namuslu ve ehliyeti i kimselerden seçil
mesi keyfiyeti Ticaret ve İktisat vekilliklerinin takdirlerine bırakılmıştır. 

Madde 79 : Bu maddede 78 nci maddeye göre kurulan (hakem heyeti) tarafından ihtilaflı mev
zuların ne suretle tetkik ve karara bağlanacağı tesbit olunmuştur. İhtilaflı mevzuu evvelden 
tarafların tâyin ettikleri iki hakem tetkik, müzakere ve münakaşa ederek ittifakla bir karara 
bağlıyacaklardır. Bu münakaşaların ve kararın hakem heyetinin bütünlüğünü teyideıı diğer üç 
komiser hakem huzurunda yapılacağı ayrıca tasrih olunmuştur. İki hakemin ittifakla verdikleri 
karar Komiser hakemler heyetince tescil olunur. Bu heyet ancak ihtilaflı tarafların hakemlerinin 
üzerinde ittifak edemedikleri mevzuu tetkik ile bir karara bağlıyacaklardır. Kararlar ekseriyetle 
yani en az iki kişinin reyile verilir. Taraflareatâyin edilmiş hakemler bu hususta reye iştirak 
ettirilemiyecektir. + 

Vukarıki suretlerle verilecek kararların kati olması esası bu kanun ile de aynen ibka edilmiş 
ve bu hakem heyeti fevkinde diğer bir temyiz veya istinaf mercii ihdası zait görüldüğünden mad
dede verilecek hakem kararlarının katî ve nihaî olduğu ve bu kararlar aleyhine Devlet şûrasına 
vukubulaeak itirazların usul noktasından olabileceği tasrih edilmiştir. 

Kezalik bu kararlar bir içtihat tesis eder mahiyette olamıyacaklarmdan yalnız ihtilaflı mev
zua maksıır ve münhasır kalacakları ve diğer hadiselerde bunlara İdarenin ittiba mecburiyeti bu
lunmadığı da maddede tasrihan zikredilmiştir. 

Madde 80 : Bu maddede Hakem heyetinin salâhiyet hududu tâyin edilmiştir. (İerek eksper ha
kemler ve gerek komiser hakem heyeti tarife tatbikinden doğan yani 75 nci maddenin 1, 2 numa
ralı bentlerinde gösterilen sebeplerden ileri gelen ihtilâflarda eşyanın teknik mahiyet ve vasıfları-
nı ve bu mahiyet ve vasıflarına göre tarifedeki intibak yerlerini takdir hususlarına hasrederek içli-
hadi mahiyette karar veremiyeceklerdir. 

Meselâ 1499 sayılı kanuna bağlı tarife ee1 velinin 150 nci numarasının ihtarında (ipek böceğin
den gayrı böceklerden istihsal olunan elyaf ve si uya fi I denilen sun'î yün ve bunların mamulâtı ipek 
addolunur.) Denilmektedir. 

(Zelvole) adı altında yapılmış sun'î bir mıdde ile karışık pamuk mensucatın bu zelvole mad
desi gümrükçe (sinyafil) mahiyetinde görülerek hakikî ipek gibi telakki ve ona göre tarife tat
biki ve vergi tahakkuku yapılmasından dok;yi ortaya çıkan bir ihtilâfta Hakem heyeli (Zelvole) 
adı altınd; mensucata karıştırılmış liflerin teknik mahiyetini araştırarak bu mahiyetlerine ix'âvv tari
fedeki yerini tâyin ile iktifa edecektir. 

İÜ I farz işbu zelvole liflerini mahiyetçe ihtarda mezkûr (sinyafil) denilen lifler mahiyetinde gör
mekle beraber bunları hakikî ipeğe nazaran vasıf \e kıymet itibariyle çok aşağı olmalarından do
layı hakikî ipek sayılanııyacağı gibi bir kanaat ve içtihat yoluna gidenıiyeceklerdir. 

Madde 81 : Tahlile itiraz: 
lüı maddede tarifeye tatbiki ancak hikemî veya kimyevî tahlil ile mümkün olabilen eşyanın (IS 

nci maddeye göre gümrük lâboratuvarlarınca yapılan tahlile karşı 1499 sayılı kanunun Ki nci. mad
desi ile kabul edilmiş olan itiraz hakkı bazı tavzihlerle kabul edilmiştir. P>u itiraz eşyanın mükel
lef tarafından da seçilebilecek bir kimyager huzurunda 2 nci defa tahlilini talepten ibarettir. Mad
dede bu istek ve itirazların müddeti gösterilmiş ve mükellefler tarafından yerine getirilecek mua
meleler ve vazifeler açıklıkla gösterilmiştir. İkinci tahlil de yine (Jüınrük lâboratııvarında yapıla
bilecektir. 68 nci maddede izah edilen teknik sebeplerden dolayı ikinci tahlilin de (Jüınrük lâbo-
ratuvarlarında yaplınıası zaruri görülmüştür. Ancak bu ikinci tahlil aynı gümrükte birden fazla. 
kimyager bulunduğu takdirde birinci tahlili yapmayan diğer bir kimyager tarafından ve aynı 
gümrükte birden fazla kimyager bulunmadığı takdirde ikinci tahlil en yakın gümrük veya İs
tanbul Gümrük lâboratııvarında yapılmak lâzımgelir. luıı yakın gümrükle istanbul (Jünırük lâbo-
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ratlivarından hangisinde tahlil yapılmasını mükellefler tasrihetm edikleri takdirde gümrükçe tak
dir olunur. Mükelleflerin lüzum gördükleri takdirde ikinci tahlilde hazır bulunduracakları ve 
hariçten seçecekleri kimyager müşahit vaziyetinde olarak tahlilin sureti icrasına nezaret edip 
bu tahlilin icrasına fiilen karışamıyacaklar ve bu tahlil d ol ay isiyle rey beyan etmek hakkını 
haiz olamıyacaklardır. Bu ikinci tahlil raporu ürerine müşahedelerini ve mütalâalarını yazabile
cekler ve fakat bu mütalâalar idareyi ilzam etmiyeeektir. 

İkinci tahlil neticesi kati olacaktır. Bu ikinci tahlil hakkında birinci tahlili yapan kimyagerin 
de reyi ve itiraz hakkı yoktur. 

Maddenin diğer hükümleıi, tahlilin yolu ile yapılması için lüzumlu görülen ve bu muamele
leri uizamlayau tedbirler mahiyetindedir. 

Madde 82 : 75 nci maddenin 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazdı sebeplerden dolayı mükellef
lere kabul edilmiş olan itiraz hakkı, eşyanın teknik mahiyet ve vasıflarına ve umumî tarife tat
biklerine taallûk etmediği cihetle bu hakka istinaden vuku bulacak itirazların tetkiki için idarî 
itiraz mercileri kabulü daha muvafık görülmüş ve maddede bu itiraz mercileri tesbit olunmuştur. 

Bu merciler, ihtilâfın tezce halledilmesini teminen iki derece olarak kabul edilmiştir. İlk itiraz 
mercib'i-i, itirazı doğuran tahakkuku yapan memurların bağlı bulundukları İdare âmiri veya Mü
dür veya Başmüdürleridir. Mükellefler bu memurların bağlı bulundukları âmir veya müdür ve
ya başmüdüre müracaat etmekte muhayyer bırakılmışlardır. Faraza bir başmenıurlukta muaye
ne memuru tarafından yapılmış olan tahakkuka karşı itiraz edecek mükellef itirazını ya bu mu
ayene memurunun birinci derecede İdare âmiri olan Başmemura veya bu Baş memurluğun bağlı 
bulunduğu müdürlüğe ve bu müdürlük de bir Başmüdüre bağlı müdürlük ise Başmüdüre yapmak
ta muhayyerdir. 

İkinci merhale olarak itirazları tetkik -edecek merci, Merkezde Gümrükler umum müdürlü
ğüdür. 

İhtilâfların kısa bir zamanda halledilmesini ve itiraz bahanesiyle işlerin uzatılmaması için 
8 günlük itiraz müddeti ve ikinci itiraz için de beş gün kabul edilmiştir. Bu müddetlerin başlan
gıcı, 76 ncı maddedeki usul ve esaslar dairesinde mükelleflerin ihtilaflı tahakkuka veya birinci 
itiraz kararma ıttıla tarihleridir. 

Gerek Tahakkuk memurları tarafından yapılan muamelelere ve gerek bu maddede gösterilen 
itiraz mercilerince verilmiş kararlar aleyhine Devlet, şûrası kanununun tâyin ettiği müddet içinde 
idarî kaza yoluna gidilebileceği de tabiidir. 

Dönlüncü bölüm - Noksan veya fazla alınmış gümrük vergileri 
Madde 8o : Mksik vergilerin istenmesi: 
Bu maddede gümrük vergisinin eksik tahsil edilmiş veya hiç alınmamış olduğu tahakkuk ve 

tahsil safhalarından sonra yapılacak tetkik ve teftiş ile meydana çıktığı taıkdirde bu eiksiklerin 
veya hiç alınmamış vergilerin mükelleften işitenine yolu ve müruruzamanı tesbit edilmiştir. 

Verginin eksik veya hiç alınmamış olması muhtelif sebeplerden ileri gelebileceği düşünülmüş 
ve 'bu sebepler maddede ayrı ayrı itibara alınmıştır. 

Kezalik isteme için bir müddet tâyini bakımından muamele iki safhaya ayrılarak mütalea edil-
-ıniş, mal henüz gümrükten çekilmemiş olduğu bir sırada noksanlar meydana çıkarılmış olduğu 
takdirde isteme için bir müddet tesbit i lüzumsuz görülmüş ve ancak mal gümrükten çekilmiş ol
duğu takdirde ithalâtçıları mutazarrır etmemek ve ndksan verginin taallûk ettiği mallarını müs
tehliklere devrettikten sonra vergi ödeme mecburiyetinde kalmalarını önlemek üzere 3 aylık bir 
isteme müddeti kabul olunmuştur. 

Eksik veya hiç vergi alınmamış olması sebepleri, yanlış tahakkuk veya yanlış hesap yapılmak 
olabilir. Yanlış tahakkuktan maksat, bu lâyihanın 75 nci maddesinde gösterilen sebeplerden bi
rinden ileri gelebilir. 

Yanlış hesap ta cem, darp gibi ameliyelerde yapılan hatalardır. Bu yanlışlıklar sebebiyle .mü
kelleflerden eksik veya hiç alınmamış vergiler mucip sebepleriyle mükelleflere bildirilecek ve bil-
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hassa ikinci şıkta yani mal gümrükten geçtikten sonra, bu tebliğler yazdı olarak yapılacak ve üç 
ay hık müddete bu tebliğ tarihleri başlangıç tutulacaktır1. Ancak muafiyet veya inik tarife tatbi
ki dolayısiyle yapılan yanlışlıklardan dolayı 3 aylık isteme müddeti, eğer yanlışlık alâkalı bir baş-
1<a vekâletten verilmiş vesikalara müstenit ise 3 aylık isteme müddetinin başlangıcı o vekâletçe 
yanlışlığa. ıttıla ve inik tarife veya muaflık ta tb ik ına mesnet tutulan vesikanın hükümsüzlüğü 
anlaşıldığı tarihten başlıyaeaktır. w 

Mükellcfler bu suretlerle istenecek vergilere karşı da sebeplerine göre bu projenin 75, 70 ncı 
'maddelere göre 77 ve 82 nci maddelerde yazdı mercilere itirazda bulunabileceklerdir. 

Bu surette tahakkuklarm düzeltilmesi neticesinde beyana nazaran bu projenin madde
sinde göslerildiği üzere ceza alınması icabettiği takdirde ceza hükümlerinin tatbik olunacağı te
reddütleri 'kaldırıııak maksadı ile maddede ayrıca tasrih olunmuştur. 

Yukarıda izah olunan sebepler dol ay isiyle eksik alındığı meydana çıkarılan gümrük vergisi bir 
lira veya, daha noksan miktar larda ise böyle cüzi Hazine alacakları için yapılması lâzmıgelciı 
isteme formaliteleri ile işlerin çoğaltılmanuısı ve mükelleflerin de lüzumsuz yere rahatsız edilme
meleri için bunların aranması muvafık görülmemiş ve maddeye ona göre bir fıkra ilâve edilmiş
tir. Burada bir lira ve daha az eksiklikler her beyanname itibariyledir. 84 ncü maddede fazla alın
dığı bilâhare meydana çıkarılacak vergilerden bu miktardaki mükellef haklarının da kendilerine 
ödenmemesi esası konmuş bulunduğu cihetle bundan Hazine için maddi bir zarar da hâsıl olmı 
yaeaktır . 

Fazla alınan vergiler : 
Madde 84 : Bu madde ile yııkarıki maddenin aksine olarak idarece resen yapılan kontrol v«* 

teftiş neticesinde yine 75 nci maddede gösterilen sebeplerden veya, hesap ha tas ından dolayı vuku-
bulan bir yanlışlıkla fazla alındığr anlaşılan g ü m r ü k vergisinin hangi şar t la r a l t ında iade oluna
bileceği tesbit edilmiştir. 

Bu maddeye ı^öve meydana çıkan fazlanın mükellefe resen iade olunabilmesi için ilk şart ola
rak bu yanlışlığın tahsil tari.ihnden i t ibaren 3 ay içinde meydana çıkmış olması esasr konmuştur . 
Ihın un sebebi gümrük vergisinin ve gümrük te tahsil, olunan vergi bîrin, intikali mahiyetle de bir 
vergi olması ve bu müddet içinde emtianın müstehl ik lere devredilmiş alacağı mülâhazasıdır . 
Netekim ayni düşünce ile eksik vergiler için isteme müddeti o larak 83 ncü maddede 3 aylık bir 
ıııüh'let kabul edilmiştir. Bu it ibarla 3 aydan sonra yapılacak kontrol ve teftişler neticesinde 
meydana çıkarılan fazlalıklar, i thalâtçi ler için haksız bir iktisap teşkil edeceğinden bunlar ın 
mükelleflere reddi mutlak suret te mevzuubahis olmıyacaktır . 

İkinci şart , 3 aylık mühlet geçmeden meydana çıkmış olan fazla vergilerin geri verilebilmesi 
için de yine haksız bir iktisaba mahal kalmamış olmak için i thalâtçı ta raf ından bu verginin ta
allûk ettiği eşyanın müstehlike devir ve int ikal et t ir i lmemiş bu lunduğunun ithalâtçı mükellef 
taraf ından ispatıdır. 

fazlanın müstehliklere inikas- et t ir i lmediği ve iadenin sebepsiz bir iktisap sayılanııyacağı 
keyfiyetinin tesbiti mahallî Ticaret mahkemeler ine bırakılmışt ır . Bu mahkemeler duruşma yap
maksızın ithalâtçımın ibraz edeceği nıüisbit evrak üzerinden te tkikler ini yapa rak ka ra r l a r ın ı ve
receklerdir . 

Mükellefler maddi hesap hatası müstesna olmak üzere bu suret ler le fazla alınmış vergilerin 
red ve iadesini idareden isteyemezler. Bunlar ın ancak yııkarıki 75 nci maddede gösterilen sebep
lerden dolayı salahiyetli itiraz mercilerine i t iraz haklar ı vardır . 

Kezaihk mükelleflerin beyanlar ı kendilerini bağlıyacağı bu projenin inci maddesi muci
bince kabul edilmiş bir esas o lduğundan ve t a h a k k u k memurlar ı bu beyanlara kanaa t le vergiyi 
t ahakkuk et t i rebi leceklerinden mükelleflerin beyanla r ına uygun olarak yapılmış ol!an. t ahakkuk
lardan dolayı bi lâhara resen icra edilen kontrol ve teftiş neticesinde bu maddede gösterilen se
beplerle fazla vergi alındığı anlaşılsa bJie bu vergiler resen dahi iade olunmıyaeak ve mezkûr 
maddeler hükümler i mahfuz kalacakt ı r . 

Yalnız maddi hesap ha tas ından dolayı fazla alınmış vergkier bu hükümden müstesna olduğu 
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gibi mükellefler dahi bilâhara muttali olabilecekleri bu gibi maddi hesap hatası neticesinde fazla 
alınmış vergileri ödeme tarihinden itibaren 3 ay iyinde istiyebileeeklerdir. 

Bu maddede gösterilen sebeplerden biri ile yapılan hata neticesinde fazla alınan verginin 
bir beyannamede yekûnu bir lirayı geçmediği takdirde '(Bir lira dahil) hiç bir suretle geri ve
rilmemesi bu iade keyfiyetinin tahmil ettiği külfet ve muamele dolayısiyle muvafık görülmüştür. 

Madde 85 : Tahsil müruru zamanı: 
Bu madde ile gümrük vergisinin tahsil müruru zamanı tespit edilmiştir. Bu müddet gümrük ver

gisi tahakkukunun bu projedeki hükümler dairesinde katileştiği malî yıldan itibaren beş yıl ola
rak kabul olunmuştur. Meselâ tahakkuk ettirilen vergi 1940 malî yılı içinde katileşmiş ise bu ver
gi 1941, 1942, 1943, 1944 ve 1945 malî yılları içinde takip ve tahsil olunabilecek ve 1945 malî yılın 
bittiği 31 mayıs gününden sonra müruru zamana uğrayarak 1946 malî yılı içinde takip ve tahsil 
hakkı düşecektir. 

Ancak bu tahsil müddeti verginin taallûk ettiği malların gümrük elinden veya kontrolü altın
dan çıkmış bulunması haline maksurdur. Mal henüz gümrüğün eli veya kontrolü altındaki yerler
de bulunuyorsa bu mallar, onlara terettüp eden gümrük vergisi için zaman ve teminat mahiyetin
de olduğundan bunlar hakkında tahsil için bir müddet yoktur. Bunlara terettüp eden vergi ve 
resim borçları bir müddetle mukayyet olmaksızın her vakit bedellerinden mahsup edilerek tahsil 
olunabilecektir, maddenin 2 nci fıkrası bu maksatla yazılmıştır. 

Madde 86 : Bu maddede gümrük vergisinin yukarıki madde ile tespit olunan beş yıllık tahsil 
müruru zamanını durduran ve kesen sebepler ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Durduran sebepler bu lâyihada Tahsili emval kanununa 2656 sayılı 23 . X I I . 1934 tarihli kanun
la eklenen kanunun 6 nci maddesinin hükmüne nispetle genişletilmiştir. Tatbikat, bazı mükellef
lerin gümrük vergisi borçlarından dolayı yapılacak takiplerden mallarını kaçırmak üzere muva
zaalı temlik ve devir yollarına gittiklerini göstermiştir. Tahakkuk etmiş bir gümrük alacağı için 
takip edilen mükelleflerin bu türlü tevessülleri aleyhine iptal davaları açmak sebep ve imkânları 
mevcut olduğu halde açılan davalar, ve girişilen hukukî tevessüller sırasında müruru zamanın dur
ması kasdedilerek maddeye (a) fıkrası; iflâs halinde müflis aleyhine münferit takip duracağın
dan umumî hükümlerimize mütenazır olmak üzere iflâs masasına kaydettirilecek vergi alacağı 
hakkında da müruru zamanın iflâsın tasfiyesine kadar işlememesi için (B) fıkrası; mükellefin 
mallarının haczedilmiş olması veya bu yolda icra muamelelerine girişilirken mükellef tarafından 
kanun yollarına gidilerek ve meselâ tehiri icra kararı alınarak haciz konmasına dahi imkân ve
rilmemesi gibi hallerde müruru zamanın yine duracağı (C ve D) fıkraları ile, ifade edilmiştir. 

Tahsil müruru zamanın kesilme sebebi olarak da mükellefin borca mahsuben tediyelerde bu
lunması veya mallarının haczi hakkında alınmış bulunan kararın kendisine veya mümessil veya 
ajanına tebliğ edilmesi halleri kabul edilmiştir. 

Madde 87 : Clümrük vergisi matlubunun taallûk ettiği muamelede cezayı müstelzim bir hal bu
lunduğu ve bu kanunda da bu matluplar için daha uzun bir müruruzaman müddeti kabul edilmemiş 
olduğu takdirde bu matlupların suça tebaan eğer ceza hükmedilmemişse Türk ceza kanununun 102, 
hükmedilmişse 112 nci maddesinde yazılı müddetler içinde takip ve tahsil olunabileceği gösterildi. 

Madde 88 : Mrurü zamanın durmasının veya kesilmesinin hukukî hükümlerini açıkça ifade 
etmekte fayda görülerek bu madde kaleme alınmıştır. 

Madde hükmüne göre müruruzamanı durduran bir sebep araya girince ve meselâ iflâs eden bir 
mükellefin zimmetindeki gümrük vergisi borcu, iflâs masasına kaydettirilince müruruzaman oldu
ğu yerde duracak ve iflâsın tasfiyesi için geçecek müddet zarfında yürümiyecek, ancak tasfiyeyi 
takip eden günden itibaren evvelce durduğu yerden yürümeğe başlamak suretiyle tahakkuk ede
cektir. 

Kesme halinde ise kesmeyi icabettiren sebebin araya girmesiyle müruruzaman müddetinden 
geçmiş olan günler kalkar ve kesme sebebinin ertesi gününden itibaren müruruzaman baştan 
imlemeğe başlar. 
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Beşinci bölüm - Ödenmiyen gümrük vergilerinin ve cezalarının tahsil yolları 

Madde 89 : Gümrük vergisinin, Tahsili emval kanununa göre tahsil olunması esası kabul 
edilmiş olmakla beraber icra kararları o kanuna göre kurulmuş heyetlere bırakılmış olduğundan 
bu heyetlerden karar alınması işleri geciktirmektedir. Bu mahzuru ortadan kaldırmak üzere 
gümrük vergisi için gümrük memurlarından ayrı bir komisyon teşkili lüzumlu görülerek madde o 
maksatla kaleme alınmıştır. 

Kararlarda bitaraflığı teminen komisyona belediye meclisine dahil bir azanın da iştiraki kabul 
edilmiştir. Bu komisyonlar taşra teşkilâtında gümrük müdürlüklerinde kurulacaktır. 

Madde 90 : Bu maddenin birinci fıkrasında Gümrük kanununun 1723 sayılı kanunla muaddel 
12 nci maddesi hükmü ile kabul edilmiş olduğu üzere gümrüğün eli veya kontrolü altındaki yer
lerde bulunan eşyanın, onlara terettüp edecek gümrük vergisi ve gümrüklerce tahsil edilen sair 
vergi, resim ve para cezalarından dolayı zurnan ve teminat hükmünde olduğu kaydedilmekle be
raber bu malların bedeli terettüp eden (vergi ve resimleri) ödemeğe kâfi gelmediği hallerde kalan 
vergi ve resimlerin terkin olunacağı ayrıca tasrih ve ilâve olunmuştur. 

Şu kadar k i ; ceza şahsî olduğundan malın bedeli ona terettüp eden para cezasını tamamı ile 
ödemeğe kâfi gelmediği takdirde mükellefin başka mallarına müracaat edilerek takip ve tahsil olu
nabileceği de ayrı bir fıkra halinde gösterilmiştir. Mükellefin malî aczi sebebi ile tahsil olunamryan 
para cezaları 170 nci maddede gösterilen usul dairesinde hapse çevrilerek infaz olunur. 

Gümrük vergisi ile Gümrüklerce tahsil olunan diğer vergi ve resimler ve para cezasından dolayı 
gümrük eli ve kontrolü altında bulunan yerlerdeki malların bu maddeye göre zaman ve teminat teş
kil edeceği hükmü umumî mağazalara konmuş eşyaya ait varantlara (varant) haklarına da riıç-
hanı ifade eder. 

Madde bu maksatlarla yazılmıştır. 

t Üçüncü fasıl 

Vergi ve resim mükellefiyetini talik eden haller 

Bu fasılda yabancı memleketlerden getirilip Türkiye'de antrepoya konacak veya Türkiye'den 
transit geçirilecek veya Türkiye'ye istihlâk edilmek ve piyasaya arzedilmek üzere olmayıp ya 
mütemmim bir ameliye görmek veya sergi ve pazarlarda teşhir edilmek gibi maksatlarla sokula
rak tekrar çıkarılacak olan ve bu itibarla girerken gümrük vergisi ödeme mükelefiyeti terettüp 
etmiyen eşyanın gümrük kontrolü bakımından tabi olacakları esaslar tespit olunmuştur. Bu ti
cari faaliyetler millî iktisadımız için faydalı olduğu itibara alınarak yalnız Türkiye'de gizlice 
millî piyasaya arzedilmesini önleyici lüzumlu kontrol kayıtlarına bağlanmıştır, gümrük ödeme 
mükellefiyeti bunların Türkiye'ye sokulduktan sonra millî piyasaya ve istihlâke arzedilmesi ha
line talik edilmesinden dolayı başka memleketlerde bu rejimler, gümrük ödeme mükellefiyetini 
talik edici rejimler suretinde ifade ve mütalâa olunmaktadır. Projede bu mahiyet tebarüz ettiril 
mek üzere fasıl başlığı ona göre yazılmıştır. 

Birinci bölüm - Antrepo rejimi 
Bu bölümde antrepolara konacak eşyanın gümrük kontrolü bakımından tabi tutulacağı kayıt

lar ve şartlar ile antrepoların kimler tarafından açılıp işletilebileceği ve buralarda gümrüklerce 
yapılacak kontrollar ve Gümrük inhisarlar vekâletine ait vazife ve salâhiyetler tesbit olunmuştur. 

Madde 91. : Türkiye'ye getirilen yabancı eşya nakil vasıtalarından veya liman vasıtalarına 
veya sundurmalara çıkarıldıktan sonra derhal millî piyasaya arzedilmek istenmiyebilir veya itha
lâtçının henüz bu hususta katı bir kararı olmayabilir. 

Kezalik Türkiye'ye getirilen eşya başka bir memlekete gönderilmek üzere Türkiye'den tran
sit geçirilmek maksadı ile gelmiş olabileceği gibi bu eşya Türk limanlarında başka bir vasıtaya 
yüklenerek yabncı bir limana veya diğer bir Türk limanına aktarma edilmek için çıkarılmış 
olabilir. 
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işte bu muhtelif sebep ve maksatlar altında getirilip geldiği mahalde hemen ithal veya tran

sit ve aktarma edilmiyecek ve orada bir müddet beklemek lâzımgelen eşya ya getiren nakil va
sıtalarından doğruca veya liman vasıtalarına veya sundurmalara çıkarıldıktan sonra (Antrepo) 
lara konmak lâzımgelir. 

Madde bu maksatla yazılmıştır. 
Türkiye'den transit olarak geçirilmekte olan ve ilk limandan veya mahalden vasıtaya yükle

nerek sevkedilen eşya huduttan çıkmadan önce transit edilmekten vaz geçilerek dahi antrepoya 
alınabilir. 

Kezalik ileriki fasıllarda görüleceği üzere bir Türk limanına aktarma edilmiş olan eşya git
tiği limanda derhal ithal edilmek istenilmediği takdirde dahi orada antrepoya konmak lâzımgelir. 
Muvakkat olarak Türkiye'ye ithal edilmiş olan eşyalar da tekrar Türkiye'den ihraç edilmeden önce 
antrepoya konabilecektir. Maddede (derhal) tabiri eşyanın yabancı memleketlerden Türkiye'ye ilk 
gelişinde ithal, aktarma ve transit suretiyle şevki istenilmemesi veya mümkün olmaması bakımın
dan kullanılmış olup yukarıda izah edilen hallerde de eşyanın, antrepoya konabileceğini tahdit ve 
men mânasını tazammun etmez. 

Madde 92 : Antrepo açmak ve işletmek hakkı bugün bazı limanlarda inhisar halinde olarak 
3023 ve 3633 sayılı kanunlar mucibince Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne verilmiş bu-
lunmalktadır. 

Bu idarenin inhisarına girmiyen yerlerde ise (iümrük kanununun 906 sayılı kanunla muad
del 34 ncü maddesinin (memaliki ocnebiyeden gelen eşya ya doğrudan doğruya gümrük idaresine 
ait ambar veya antrepolara veyahut gümrük idaresinin müsaadesiyle tesis olunan antrepolara va-
zolunıu) suretindeki hükmünden gümrük idaresinin müsaadesiyle hakikî, hükmî her şahsın antre
po açacağı ve işletebileceği anlaşılmakta ve tatbikler de bu yolda bulunmaktadır. 

Limanlarımızın ve dış ticareti mühim hudut şehirlerimizin inkişafı bakımından mühim olan 
bu işlerin ticari mahiyeti itibare alınarak belediyelerimizin de ilgilenmelerini ve teşebbüslere geç
melerini teşvik için antrepo açmak ve işletmek hakkı tanılmış ve maddeye bu maksatla hüküm 
konmuştur. 

Şu kadar ki, bu hak kendilerine bir imtiyaz olarak verilmiş olmadığından ve bazı yerlerde 
belediyelerin bu gibi işleri ve teşebbüsleri lâyrkiyle yürütebilecek durumda olamıyacakları ve bu 
haklarını kullanamıyacakları itibare alınarak oralarda veya, belediye teşkilâtı bulunmıyan veya 
belediye hududu dışında kalan yerlerde mahallinin ticari icap ve ihtiyaçlarına göre lüzumlu an
trepoları gümrük idaresinin doğrudan doğruya veya başkalarına müsaade etmek veya onlarla iş
tirak etmek suretleriyle temin ve idaresi hakkında maddeye ayrı bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Projenin 56 ncı maddesi hükmüne göre hava ve demiryollar idare ve teşekküllerinin naklet
tikleri emtia için lüzumlu depo ve tesisleri inşa ve temin etmek vazife ve mükellefiyetleri mah
fuzdur. 

Bu idareler o maddeye göre istasyon ve hava meydanlarında yapmakla mükellef oldukları in
şaat ve tesisatı, bu istasyon ve hava meydanlarının bulunduğu şehir ve kasabalarda antrepo mev
cut olsa hile yapmak mükellefiyetinden kurtulmak için bu madde hükmünü ileri süremezler. 

Madde 93 : Tabiatları itibariyle parlama ve patlama istidadında olan veya neşrettikleri koku
lar dolay isiyle muti illerindeki başka eşyaya zarar verecek tabiatta olan ve tehlikelerinin ve zarar
larının önlenmesi bakımından hususi tertip ve tesislere lüzum ve ihtiyaç gösteren mayi mahruk-
lar ve yağlar ve barut ve infilâk maddelerinin ve koku neşreden müstahzarlar gibi maddelerin 
mahsus yapılmış antrepolarda muhafaza edilmesi lüzumuna binaen bu madde tanzim olunmuş ve 
bu maddelerin zararlarını önlemek üzere umumî antrepolara konamıyacağı tasrih edilmiştir. 

Bu maddeye göre umumî antrepolara konması zararlı eşya nevilerinin kanunla tâyin ve tah
didi mümkün olanı ryacağından fennî tetkiklere müsteniden bunların vekâletçe teslbit ettirilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Madde 94 : Bundan önceki 92 ve 93 ncü maddelerde bahsedilen «Antrepolar» hakikî «Reel» 
ve Umumî antrepolardır. Buralara her ithalâtçı muayyen antrepo ücretini ödeyerek malı koya-
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bilir. Buraları umumiyetle, antrepo işletmesi ve Gümrük idarelerinin ayrı ayrı kilitleri altında 
bulunur. Yani buralarda Gümrüğün kontrol ve murakabesi tam ve mutlaktır. 

Halbuki kereste ve bazı inşaat malzemesi ve iptidai maddeler nevilerinden eşya çok yer işgal 
etmeleri yükte ağır ve pahada hafif olmaları itibariyle umumî antrepolara konmaları çok külfet 
ve masraflıdır. Bunların ithal edenlerin fabrika ve işletme yerlerine yakın olan kendi depola
rında işletilmelerine kadar muhafazaları onları bu külfet ve masraflardan ehemmiyetli bir 
nispette kurtarır ve lüzumlu stoklar yapmalarını kolaylaştırır. Bu türlü eşya ithal edenlerin 
de antrepo rejiminden istifadelerini temin için bu gibi tüccara ait depo mahallerinin «Antrepo» 
itibar edilmesi muvafık görülmüştür. 

Buralarını, adedleri çok olabileceği cihetle umumî antrepolar gibi Gümrüğün kilidi ve daimî 
murakabesi altında bulundurmak bazı hallerde masraflı ve bazı haillerde de lüzumsuz olabilece
ğinden «Umumiyetle» Gümrük idaresince eşyanın tabi olduğu vergi ve resimler teminata bağ
lanmak ve zaman zaman kontrol ve murakabe edilmekle iktifa olunurlar. 

Netekim bu projenin 98 nci maddesi ile bu esas kabul edilmiş ve buraların daimî surette mu
rakabe altında bulundurulmamasından dolayı umumî antrepolara tanılan bazı kolaylıklar ve mü
saadeler buralara teşmil edilmemiştir. 

Esasen bugün de Tarife kanunumuzun 4 ncü maddesinin 9 numaralı bendi ile idareye veril
miş olan salâhiyete istinaden bu yolda muamele yapılmakta olduğundan maddenin birinci fık
rası bizde ve başka memleketlerdeki tatbikata uyacak surette yazılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasiyle, bu projenin 21 nci maddesi mucibince yurda gümrük vergisi 
ödemeksizin girmesi kabul olunan ve sergi ve pazarlarda teşhir için getirilen eşyanın da güm
rük muamelelerini kolaylaştırmak ve yurdumuzda açılacak Milletlerarası sergi ve pazarlara yabancı 
ülkelerde rağbeti arttırmak için «Sergi ve pazarlar» in bizde de devamları müddeiince «Muvak
kat antrepo» sayılması ve antrepo rejiminden istifade ettirilmesi kabul edilmiştir. 

Şu kadar ki bazı sergi ve pazarlarda idarece müessir bir kontrol yapılamaması sebebiyle ka
çakçılığa ve hilelere meydan bırakmamak için buraların muvakkat antrepo sayılması Gümrük 
ve inhisarlar vekâletinin müsaadesine ve takdirine bağlı tutulmuştur. 

Maddenin üçüncü fıkrası «Kabine antrepo» denilen . ve antrepo rejiminin bir tekâmül 
safhasına taallûk ediyor. Umumî ve mahsus antrepolarda ticaretin icabettirdiği bazı ameliyelere 
müsaade verilmesi 103 ncü madde ile kabul edilmiş ise de halı gibi bazı eşya balyelerinden çıka
rılarak yayılmak, havalandırılmak ve açıkta muhafaza edilip müşterilere gösterilmek ihtiyacın
da olduklarından bu nevi eşyanın istilzam eylediği bu türlü bakım ve müşterilere gösterme işle
rinin lâyikiyJle yapılmasını kolaylaştırmak üzere umumî ve mahsus antrepolar dahilinde eşya sa~ 
lıipleri tarafından kiralanacak hususi mağazalarda (Kabine) 1er açılması ve oralarda bu türlü 
işler yapılması için Gümrük ve inhisarlar vekâletince müsaade olunabileceği bu fıkra ile açık 
bir hüküm halinde tasrih edilmiştir. Bu usulden istifade edebilecek eşya nevilerinin lüzum ve 
ihtiyaca göre tâyini vekâlete bırakılmıştır. 

Posta ile getirilen eşya gümrük vergisi ödenerek yurda sokuluncaya kadar Posta idaresince 
saklanmakta ve korunmaktadır. Fiilen Türkiye'ye sokulmuş bulunan bu eşyanın gümrük vergisi 
ödeme mükellefiyeti bakımından durumları antrepoya konmuş eşyanın durumu olduğundan mad
denin üçüncü fıkrası bu durumu açıkça belirtmek lüzum ve maksadiyle yazılmıştır. 

Madde' 95 : Bu proje ile kabul edilmiş olan (antrepo rejimi) nden millî iktisadımız ve dış 
ticaretimiz için beklenen faydaların alınabilmesi, antrepo olarak işletilecek binalarda inşa tarzla
rı, taksimatı ve tesis ve teçhizatı bakımından hususi bazı şartların itibara alınmasını icap ettirdi
ği gibi buralara gümrüğü alınmaksızın depo edilecek yabancı menşeli eşyaların kaçırılması, aşırıl
ması gibi hileleri ve kaçakçılığı önlemek üzere gümrük kontrolü bakımından da vaziyetleri ayrı
ca itibara alınmağa değer. Bu madde ile, bilhassa nmumî ve mahsus antrepolarda ticari ihtiyaçlar 
ve gümrük kontrolünün icapları gözönüııde tutularak gerek antrepo açmak ve işletmek hakkı hu
susi kanunlarla verilmiş hakikî veya hükmî şahıslar tarafından ve gerek belediyeler tarafından 
doğrudan doğruya veya bilvasıta açılacak ve işletilecek olanlarında ne gibi şartların aranması ica-
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bedeeeği hakkında esaslar konmuştur. 

Antrepo olarak işletilecek "binaların inşa tarzlarından maada buralarda eşyanın kolaylıkla na
killeri, muayeneleri, istifleri ve hariç vasıtalarla yükletilmesi veya bu vasıtalardan içeriye alın
ması için zamanın mütekâmil vasıta ve teçhizatı ile de mücehhez bulundurulması ve bu suretle fen 
sahasındaki terakkiyata göre mütekâmil bir hale getirilmeleri lüzumlu olduğundan bu maksadı 
temi nen ilk açıldıkları zamanın imkânlarına göre muvafık sayılan mevcut antrepoların da yeni va
sıtalarla teçhizi ve yeni ihtiyaçlara göre tadilleri için Gümrük ve inhisarlar vekâletine bu hu
susta takdir hakkı verilmiş ve antrepo müesseselerinin bu vekâletçe lüzum gösterilecek tesisleri 
ve tadilleri yapmakla mükellef oldukları açıkça tebarüz ettirilmiştir. 

Antrepo işletmek hakkını hususi bir kanun ile almış olan hakikî ve hükmi şahıslar da bu ba
kımdan bu madde hükümlerine mutlak bir surette tabi olacaklar ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti
nin bu maddeye göre haiz olduğu salâhiyeti münhasıran antrepo açmak ve işletmek hususundaki 
haklarını ileri sürerek reddedemiyeceklerdir. 

Madde 96 : Bu projeye göre umumî ve mahsus antrepolar açmak ve işletmek hizmetleri ticari 
mahiyette işlerden sayılarak hususi bir kanunla muayyen hakikî veya hükmi şahıslara veril
memiş olan hallerde belediyelere ve "belediye hududu haricinde kalan veya belediyelerin bu hak
larını kullanamadıkları yerlerde gümrüğün müsaadesiyle hakikî veya hükmi şahıslara bırakılmış 
olduğundan ve bu şahıslar bu işletmeler dolayrsiyle faydalanacaklarından buralarda gümrük kon 
trol vazifeleri alacak memurlar için büro gibi iş görme yerleri, muhafaza kulübeleri temin et
mek, buralarını aydınlatmak, ısıtmak ve bu memurların maaşlarını ödemek gibi hizmetler antere-
po işletenlere verilmiş ve madde bu maksatla yazılmıştır. 

Şu kadar ki, dış ticaret hayatr inkişaf edememiş olan yerlerde antrepo açmak ve işletmek te
şebbüslerini kırmamak için antrepo işletecekleri bu gibi kontrol vazifelerinin ieabettirdiği masraf
ların tamamından veya bir kısmından muaf ve müstesna tatmak üzere îcra Vekilleri Heyetinin 
salahiyetli kılınması muvafık görülerek maddeye son fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 97 : Bu projenin üçüncü maddesinde (Antrepolar) gümrük hattı harici farzedilmiştir. 
Ancak buralara konacak eşyanın kaçırılıp aşırılması gibi hileleri önlemek için eşyanın girerken mik
tar itibariyle tesbiti ve tesbit olunacak miktarın terettüp edecek gümrük vergisinin bu miktar üze
rinden hesap edilmesi ve antrepo idaresinin bu miktardan mesul olması bu madde ile bir esas olarak 
konmuştur. 

Yalnız umumî ve mahsus antrepolarda : 
a) Eşyanın tabiat, ve mahiyetine göre tebehhür etmek, kurumak gibi vukuu tabiî fireler; 
b) Bu projenin 102 nci maddesinde gösterildiği üzere gümrüğün müsaadesi üzerine antrepoda 

yapılan temizleme, ayıklama, kalburlama gibi ameliyelerden ileri gelen eksiklikler; 
c) Antrepo işletme idaresinin ihtiyarlarında olmryan ve kendilerine veya antrepoya ait bir ku

surdan dolayı olmayıp mücbir sebepler neticesinde husule geldiği mahkeme karariyle tesbit olu
nacak eksiklikler; 

Bu esastan müstesna tutularak antreponun gümrük hattı harici faraziyesine göre Türkij-e havi 
cinde vukubulrnuş gibi telâkki olunmuştur. 

Antrepodan yanmak, çalınmak gibi suretlerle zayi olan ve bu ziyanı antrepo işletme idaresine 
atfedilebilecek bir kusurdan ileri gelmediği anlaşılmakla beraber eşya sahibi tarafından gümrük 
vergisi de dahil olmak üzere sigorta ettirilmiş ve sigorta mukavelesine göre bu vergisi ödenmiş 
zayi eşyanın gümrük vergisinden müstesna tutulması doğru görülmiyerek böyle bir ihtimali der
piş etmek üzere maddeye bu fıkra ilâve olunmuşttur. 

Yukarıda (a) ve (b) fıkraları altında izah edilen sebeplerden ileri gelen fireler dolayısiyle de 
suiistimallere meydan vermemek üzere bu hususta önceden her eşyanın ve ameliyenin icabettireceği 
fire ve eksikliklerin Gümrük ve inhisarlar vekâletince âzami hadlerinin tesbiti faydalı görülerek son 
fıkra bu maksatla yazılmıştır. 

Bu maddenin fire ve zayiat hükümleri maddede ve yukarıda açıkça gösterildiği üzere umumî 
antrepolara (mahsus olanlar dahil) mahsustur. İtibarî antrepolar gümrüğün daimî kontrolünden 
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Uzak kaldıkları cihetle husule gelecek fire ve zayiatın hakikî sebep ve âmillerini gümrükçe tesbit 
imkânsızlığı itibare alınarak hile ve suiistimale meydan vermemek maksadiyle oralara konacak 

eşya için girerken tesbit olunan miktarlar, mutlak surette vergiye esas tutulmuştur. 
Madde 98 : Bu maddede antrepolara konacak eşyaya terettüp edecek gümrük haklarını mah

fuz ve emin bulundurmak üzere Antrepo işletme idarelerinin gümrüğe teminat göstermekle de 
mükellef tutulması esası konmuştur. Bu hususta hakikî antrepolarla itibarî antrepolar birbirin
den ayrı bir vaziyette olduklarından tabi olacakları hükümler de ayrılmıştır. 

îtibarî antrepolar, eşya sahiplerine ait ve buralarda gümrüğün kontrolü tam ve mutlak bir su
rette cereyan edemediğinden eşyanın buralara konurken tesbit edilecek miktar ve nevilerine göre 
vergileri hesaplanarak teminata bağlanması lüzumlu görülmüştür. 

Hakikî antrepolara gelince; bunlar ister umumî ve isler mayi malıruk ve halı antrepoları gibi 
mahsus antrepolar olsun gümrükçe daha sıkı bir kontrole 1 ahidirler ve eşya buralarda gümrü
ğün eli altındadır. Bu itibarla eşyanın esasen bu projenin maddesinde gösterildiği üzere 
terettüp edecek gümrük vergisi için zaman ve teminat hükmünde olmasından dolayı işletime ida
relerinden bu hususta ayrıca teminat aranması lüzumsuzdur. Ancak bu nevi antrepolarda da 97 
nci maddede gösterildiği üzere kaçırılmak, çalınmak veya zayi olmak gibi sebeplerle gümrük 
elinden kaçan eşyadan dolayı antrepo işletenlerin mesuliyetleri cihetine gitmek lâzımgeldiğinden 
bu mükellefiyetlerin yerine getirilmesini teminen bu nevi antrepoları işleten hususi şahıslardan 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin takdiriyle teminat aranması muvafık görülmüştür. Hususi şa
hıslardan maksat, resmî Devlet teşekkülleri ile belediyelerden maada hakikî ve hükmi şahıslardır. 

Madde 99 : Bu maddede gümrüğün hakikî antrepoları kontrol hususundaki mutlak salâhiyeti 
ihtilâfları önlemek üzere tasrih ve tesbit edilmiştir. 

Bu antrepoların giriş ve çıkış kapılarının gümrükçe de kilit ve mühürü altında tutulacağı 
gösterilmekle beraber bugün Devlet liman işletmeleri idarelerinin işlettikleri antrepolarda oldu
ğu gibi başka, resmî teşekküller tarafından işletilebilecek olan antrepolarda bu gibi kayıtlara lü
zum kalmıyacağı itibare alınarak oralarda kapılan kilitleme lüzumunun Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinin takdirine muallâk, ayrıca tasrih edildiği gibi işletme idarelerinin antrepolarda yapılan 
suiistimallerden ve kaçakçılıklardan dolayı bu projeye göre terettüp edecek mesuliyetten kaçınma 
yollarına gidememeleri için bu antrepolardaki gümrük kontrolünün bir ihtiyat ve takyit tedbiri 
mahiyetinde olduğu ve bu kontrolün kendilerini mesuliyetten kurtaraımıyacağı ve terettüp eden 
mesuliyete iştiraki tazammun etmiyeceği açık bir hüküm halinde yazılmıştır. 

Keza.Uk gümrük idaresinin hakikî antrepolarda muameleleri i'iili ve maddi bir şekilde kontrol 
etmekle beraber bu kontrolün müessir olabilmesi ve yapılan hilelerin meydana çıkarılabilmesi 
için işletme idarelerince tutulacak kayıtları ve. vesikaları da görmeğe ve tetkika ve bu kayıtların 
şekil ve. usullerini tâyin ve tesfoite salahiyetli bulunduğu tebarüz ettirilmiştir. 

Madde 100 : Bu maddede antrepolara konan eşyanın oralarda kalabilecekleri âzami müddetler 
tâyin ve bu müddetlerden sonra ne muamele görecekleri tesbit edilmiştir. 

1334 tarihli kanunun muaddel 35 nci maddesinde bu müddetler gümrük ambarları için bir 
ve antrepolar için iki sene ve yolcu eşyası için üç ay olmak üzere tesbit edilmiş ve fevkalâde hal
ler dol ay isiyle bu müddetlerin İcra Vekilleri Heyeti karariyle bir misli arttırılabileceği gösteril
miştir. Bu projede ayırıca (Gümrük ambarı) adı altında bir hususi sistem kabul edilmemiş oldu
ğundan ticari ihtiyaçlar gözöııünde tutularak bir çok memleketlerde kabul edilmiş olduğu üzere 
ticaret emtiası için hakikî antrepolarda kalma müddeti âzami beş yıl ve yolcu eşyası için üç ay 
olarak tâyin olunmuştur. '-.* .-. 

Bu müddetler kâfi derecede genişletilmiş olduğundan ancak makul ve mücbir sebepler ve eşya
nın bozulmamış iyi bir halde bulunmuş olması şartlarr ile Gümrük ve inhisarlar vekâletince en 
çok bir sen** uzatılabilmesi kabul edilmiştir. 

itibarî antrepolarda müddetin bu kadar uzun zaman tutulması muvafık göriilmiyerek âzami 
müddet iki sene olarak tâyin olunmuştur. 

http://Keza.Uk
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Madde 101 : Bu maddede mal sahiplerince lüzum ve ihtiyaçlarına göre herhangi bir antrepo

ya koymuş oldukları mallarını tamamen veya kısmen aynı mahalde veya başka bir mahaldeki an
trepoya nakil için gümrükçe müsaade verilebileceği kabul edilmiş olınakla beraber bu nakiller 
dolayısiyle hile ve suiistimali önlemek ve bir antrepodan çıkarılan eşyanın gideceği antrepoya gö
türülmesini lenıin için gerekli formalitelerin gümrük idaresince tc\sbit ve bunlara riayet olunacağı 
ve bu naklin mal sahiplerinin mesuliyetleri altında yapılacağı ve 100 neü maddede gösterilen an
trepo müddetlerinin ilk antrepoya giriş tarihinden hesaplanacağı hususları münazaaları önlive
cek bir açıklıkla gösterilmiştir. 

Burada nakil dolayısiyle mal sahiplerine terettüp edecek mesuliyetler ve kendilerinden güm
rükçe islenecek teminat, eşyanın gümrükçe hesaplanan vergilerini kapayabilecek miktarda banka 
mektubu veya para depozitosu gibi teminatlar ve ikinci antrepoya eşyanın gümrükçe tâyin olunan 
müddetler içinde götürülmemesi veya götürülen eşyanın orada yapılacak kontrol ve muayene 
neticesinde birinci muayenedeki miktara nazaran eksik çıkması veya değiştirilmiş olması gibi hal
lerde bu kanuna ve başka kanunlara göre terettüp edebilecek vergi veya ceza ödeme veya kaçak 
takibatı gibi mükellefiyet ve mesuliyetlerdir. 

Madde 102 : Antrepo rejiminin millî iktisat ve bilhassa transit ticareti bakımından verimli 
olabilmesi için buralara konacak eşyanın kap yenilemek, tamir etmek gibi iyi bakımı, veya 
büyük kapları küçük kaplara çevirmek, kaplardan numune çaıkarmak, çeşitler yapmak gibi tica
ri icaplar itibariyle bazı kolaybklar gösterilmesi de lâzım olduğundan bu maddede bu maksatlar 
altında hakikî antrepolarda yapılabilecek ameliyeler gümrük haklarına zarar vermiyecek bir su
rette gösterilmtşir. Maddede gösterilen ameliyeler tahdidi olmayıp bunların mahiyetleri tavzihan 
yazılmıştır. 

Antrepolarda yapılabilecek işlerin hudut ve şümulünü tâyin ve takdir bakımından başlıca iki 
kayıt ve ölçü esas tutulmuştur. 

Bunlardan birincisi eşyanın iyi bakımı, ikincisi ticari icaptır. Binaenaleyh antrepolarda yapı
labilecek ameliyeler bu kayıtların hududu içinde kalacak ve meselâ sınai mahiyette işçilikler ve 
ameliyeler antrepo dahilinde yap lamıyaçaktır. 

Kezalik antrepo dahilinde yapılabilecek ameliyelerle eşyanın daha az ve daha aşağı gümrük ver
gisi ödemek gibi bir netice ve maksadı takip etmemesi de bir esastır. Bu itibarla meselâ gayrisaf 
sıklete tabi bir eşya gümrük vergisi miktarından kazanılmak üzere kaplarından tecrit veya daha 
hafif sıklette kaplarla tebdil olunamaz. 

Ancak tarifeye veya hususi kanunlarına göre muaflıktan veya inik tarifelerden istifadesi 
muayyen bazı vasıf ve şartlara muallâk tutulmuş eşyanın bu şartlara tamamiyle intibakını temin 
için mal sahibi veya gümrük idaresince lüzumlu sayılan ameliyeler bundan müstesnadır. 

Meselâ muayyen nispetten fazla hafif yağı ilıt'va eden mavilerin hafif yağ nispeti azaltılmak 
üzere diğeri ağır maden yağlariyle karıştırılabileceği gibi iptidai madde halinde kullanılmak üze
re yurda sokulacak hasara uğramış eşyanın iptidai madde olmaktan başka suretle kullanılmama
sını teminen gümrük idaresince lüzum gösterilecek ameliyeler antrepoda yapılabilecektir. 

Antrepolarda eşyanın gerek iyi bakımı ve gerek ticari ihtiyaçlar itibariyle yapılabilecek ame
liyeler gümrükçe kontrol ve nezaret altında bulundurulmak lâzım geldiğinden antrepoların gerek 
bu işlerin ve gerek gümrük kontrolünün her suretle yapılmasına müsait bulunması da lâzımdır. 

Bu itibarla vâki olacak isteklerin is'afı hile ve suiistimallerin önüne geçilebilmesi için antrepo
ların bu ameliyelere müsait bulunması şartına bağlı tutulmuştur. 

Kezalik antrepolarda başka başka menşeli eşyanın karıştınlmasiyle husule gelecek halitanın 
ahdî tarife tatbiki bakımından veya bunların harice şevkinde gideceği memleketlerde yanlış meıı-
şeler göstermek gibi hilelere meydan verebileceği düşünülerek kabul olunmamıştır. 

Bundan başka yapılacak ameliyelerin iştirak ettiğimiz beynelmilel hükümlere aykırı ve millî 
menfaatlerimize zarar verir mahiyette olmaması da gözetilecek bir esas olarak gösterilmiştir. 

Madde 103 : Mevcut kayıtlara göre antrepo idarelerinin zimmetlerinde görülen eşyanın za-
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man zaman kontrol edilmesi, eksik ve fazlaların zamanında meydana çıkarılarak sebeplerinin araş-
tırılmasını ve İni eksiklik ve fazlalıklar kayıtlarda mevcut yanlışlıklardan mütevellit ise bun
ların düzeltilmesini temin edeceği cihetle, faydalı ve zaruri görülmüştür. Bu kontrollar mevcut 
eşyanın miktarına göre imkân bulunduğu takdirde her sene yapılır. Buna imkân yoksa bu yok
lamalar en çok üç sene içinde ikmal olunur. Her sene yapılacak olan yoklamaların hangi aylarda 
yapılacağı kanunun metninde tasrih olunmamıştır. Bu cihet Oümrük ve inhisarlar vekâletince 
tesbit olunur. 

Yapılacak kontrollar neticesinde eksik çıkacak oları eşyanın resim ve vergileri antrepo sahip 
lerinden derhal lahs.il ve bu hususta terettüp edecek ceza hükümleri de ayrıca tatbik olunur. Fazla 
çıkan eşya hakkında 140 ncı madde hükümlerine göre muamele yapılır. 

Madde 104 : Bugün meriyette olan gümrük kanununun ->8 ne.i. maddesinde antrepoya konacak 
eşya gümrük vergisinin oraya girerken tahakkuk eden miktar üzerinden alınacağı gösterilmiş 
ise de bu leşinsin neye müsteniden yapılacağı ve mal -sahipleri veya mümessil veya nâkillerinin 
hu teshite esas olmak üzere eşyalarım anlerepoya.koymak için (beyan) ile mükellef oldukları sa 
Hh bir hüküm ile gösterilmemiş olduğundan mükelleflere böyle bir mecburiyet tatbik edileme
mekle» ve bizzarıır antrepolara eşya yalnız kap adedi, marka ve numarası ve gayrisaf sıkletleri 
itibariyle koni rol edilerek alınmaktadır. İçlerin e her gün bir çok hamal, amele, işçi ve müstah
demlerin ve iş sahiplerinin girip çıktıkları büyük eııtrcpolarda eşyanın çalınması veya değişti
rilmesi gibi suiistimalleri önlemek ve bu projeye <j;i')w işletme idarelerine bu gibi hallerde te
rettüp edecek maddi mesuliyeti tesbit. için antrepo olarak konacak eşyanın da sahipleri veya mü
messilleri veya ııj'ıkilleri tarafından başka memleketlerde tatbik edildiği gibi beyan olunarak güm
rükçe bu beyan esas I utulmak üzere lüzumunda muayene ile sıhhati kontrol edilmek suretiyle 
eşya cins ve nevilerinin giriş beyannameleri üzerinde gösterilmesi ve bu beyan ve muayenelere 
göre bunlara terettüp eden vergilerin hakiki bir Suretle hesaplanması bu madde ile mecburi bir 
esas olarak konmuştur. 

Antrepoya konulacak eşyanın beyanı ve bn beyanların gümrükçe yapılacak kontrollarr, Tür 
kiye'ye ithal edilecek eşyanın beyanları ve koutrolları hakkındaki esas ve usullerin aynı olmak 
lâzımgeleceğindeıı maddede' bu cihet açıkça tebarüz ettirilmiştir. 

Şu kadar ki, bu suretle antrepolara beyan ve gümrükçe muayene edilerek konacak eşyanın 
gümrükçe» teshil olunacak nevi mahiyet ve vasıfları bu eşya ileride Türkiye'ye ithal olunduğu 
lakelirde tarife» tatbikinde esas tutulup ancak gümrükçe şüphe halinde yeniden muayene ve tesbit 
yapılacağından bu suretle tahakkuk memurları tarafından ilk girişte eşyanın cins ve nevi ve va
sıflan üzerinde beyana nazaran farklar görüldüğü takdirde ithalde olduğu gibi mal sahipleri
nin itiraz hakları tanılmış ve maddeye ona ^övv hükümler ilâve edilmiştir. 

İMa<lele I0f> : Yukarrki madde mııcibine-e antrepevara eşya. konurken ya sahiplerinin beyanları 
aynen kabul edilerek veya eşya muayene edilerek gerek Tarife kanununa göre vergiye esas 
teşkil eden miktar ve öb;ülei'i ve gerek cins, nevi ve vasıfları teshil edilmiş olacağı için bu eşya 
antrepoya konduktan seuıra memlekete ithal olunmak istenildiği lakelirde yenibaştan tartılmaları 
veya sair vergiye esas olan. vahitlerinin ve cins ve nebilerinin tâyini gibi muameleler fuzuli ve 
mükerrer bir iş teşkil edeceği için bu işlerin idarî lakdirleıfe tekrarlanarak işlerin çoğaltıl
ması ve geri bırakılmaması bakımından kanunda tasrihi faydalı görülmüş ve madde bu maksatila 
kaleme alınmıştır. 

Şu kadar ki bazı eşya yukarıki maddelerde izah eıluuduğu üzere labiatleri iktizası olarak 
veya temizleme gibi gümrüke;e müsaade edilen ameliyeler neticesi olarak miktarları aza 
labileceği gibi eşılınmak ve zayi olmak gibi scbeplcHe» de noksanlaşabileceği ve bu gibi eksiklik-
lerelen dedayı yukarıda geçen maddelere göre» ya hie; mükellefiyet terettüp etmiyeceği veya bu 
mükellefiyetin ani repo işielme idaresine terettüpedeceği itibara alınarak mal sahihleri tarafından 
istenileliği lakelirde» eşyanın tekrar tartılması veya sayılması gibi vergiye matrah teşkil eden va
hitlerinin ve gümrükçe muhtevası değiştirilmiş olmak gibi şüpheli haller sebebiyle lüzum görül-
elüğü takdirde» e>ins ve nevilerinin yenibaştan tesbit ine ele» cevaz ve», mesağ gösterilmiştir. 

http://lahs.il
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Madde 106 : Projenin 104 ncü maddesiyle antrepolara konacak eşyanın mal sahipleri veya mü

messilleri veya nâkilleri tarafından Gümrüklere beyanı esas konmuş olduğundan bu suretle antre
polara alınmış ve kaydı icra edilmiş olan eşya tamamen veya kısmen daha sonra başkalarına sa
tıldığı veya devredildiği takdirde yeni mal sahiple i inin bilinmesini ve bu kanuna güre ieabeden 
hallerde kendilerine tebliğler yapılabilmesini temin ve eşyaya terettüp eden mükellefiyetin 
onları devralan yeni sahiplerine ait olacağını tasrih maksadiyle bu madde yazılmıştır. 

Madde 107 : Projenin (.)'2 nei maddesinin son fıkrasına güre bâzı yerlerde Gümrük. İdaresince 
de antrepolar işletilebileceğinden bu maddede. Gümrükçe doğrudan doğruya idare olunan antre
polarda vukubulması muhtemel zarar ve hasarlar, yananı, sel basması gibi âfetler veya müc
bir sebeplerden veya eşyanın tabiî olarak kokmasından ve bozulmasından ve gümrüğe matuf ol-
mıyan kusur neticesi akmasından ileri geldiği takdirde idareye mesuliyet ve zaman terettüp 
etmiyeeeği nizaları önlemek üzere Gümrük Kanununun 15 nei maddesinin koyduğu esaslara uy 
grin olarak tasrih edilmiştir. 

Madde 108 : I>ıı maddede doğrudan doğruya gümrük tarafından işletilecek antrepolarda alına
cak ardiye ücreti ile hamal ve kapların açılması gibi hizmetler mukabili alınacak ücret tarifele
rinin hangi makamlarca tâyin ve tesbit edileceği gösterilmiştir. 

Antrepo işletmek hakkı hususi kanunları mucibince inhisar mahiyetinde olarak verilmiş olan 
hakiki veya hükmi şahıslar veya. belediyeler tarafından işletilecek antrepolarda bu gibi ücret tari
felerinin hususi kanunlarına ve kanunda bu hıısu:;ta hüküm yoksa bu idarelerin kendi takdirlerim 
göre tesbiti ieabedeceğinden maddeye bu hususla bir hüküm konmamıştır 

Maddenin birinci fıkrasiyle antrepo ücretinin, (ardiye) Gümrük ve inhisarlar Yakâleti 'ile Ti
caret; Vekâletinin, müşterek teklifleri üzerine İcra Vekilleri Heyetince ve hamal ve kap açıp kupa
ma gibi hizmet tarifelerinin de l->-*>4- tarihli Gümrük Kanununun. S nei maddesinde yazıldığı gibi 
mahallinde Ticaret Vekâletince memur edilecek bir zatın reisliği altında mahallin ticaret odasın
dan ve belediyesinden, ve ticaret odası olmıyan yerlerdi yalnız belediye âzasından ve belediye 
teşkilâtı olmıyan yerlerde de o mahalle en yakın mahallî ihtiyar heyeti âzasından seçilecek birer 
âfcasi ve gümrük idaresinden seçilecek bir memurdan müteşekkil hususi heyetler tarafından tanzim 
edilmesi ve bu tarifelerin Ticaret Veâletince tasdiki esası kabul olunmuştur. 

liu suretle tesbit edilen tarifelerin yeni vaziyet vo ihtiyaçlara göre tadili için Ticaret Vekâleti-
*ne ayrıca salâhiyet verilmiştir. 

Bu ücretlerin ieabeden taraflara mal sahipleri tarafından ödenmesini temin en maddeye ona gö
re bir fıkra ilâve olunmuştur. 

tki nei böüm - Transit, rejimi 
Madde 100 : Gümrük Kanununun 46 nei maddesindeki transit eşya tarifi nakıs olduğundan 

memeketinıizin de iltihak etmiş olduğu Rarselon mukavelesi ve Devletlerle akdetmiş olduğumuz 
ticaret muahedelerinde tesbit edilen esaslara ve tarifelere ve tatbiklere uygun olmak üzere bu 
maddenin ilk fıkrasında transit, her türlü nakil vasıtalarını ve Türkiye'den transit edilecek eş
yanın muhtelif sevk tarzlarını ifade edebilecek surette tarif edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, transit edilecek eşyadan bu geçiş sebebiyle vergi alınması esası 
tesbit edilmiştir. Şu kadar ki, transit edilecek eşya hakkında kabul edilen bu vergi muafiyeti
nin rıhtım resmi, hayvanlardan muayene, karantinc. resimleri, antre]») ücretleri, liman vasıtaları 
ile yapılan-tahmil ve tahliye ücretleri, kapların üzerlerine gümrükçe lüzumunda takılacak kurşun 
bedelleri gibi eşyanın geçişine matuf olmayıp bu geçiş dolayısiyle muhafazasına ve nakline ait res
mi veya hususi her türlü hizmetlerin karşılığını teşkil eden ve bu mahiyette olan resim ve vergile
re şâmil olamıyacağından maddeye bu maksadı ifade için son fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 110 : 109 ucu madde ile, Türkiye'den transit geçirilecek eşya, hayvan ve vasıtaların 
vergiden müstesna tutularak serbest geçirilmeleri esas kabul edilmiş olmakla beraber bu eşyanın 
ilk hudut gümrüğünden veya limanlarından girdikten sonra Türkiye'den tekrar çıkarılarak haki
katen transit sevkedildiklerini takip ve murakabe edebilmek için bu geçişin bir müddetle takyidi 
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lüzumlu görülmüş ve Gümrük Kanununun 48 nei maddesi ile kabul edilmiş olan altı aylık müd
det aynen bırakılmışt ır . 

Bundan başka bu eşyanın Türk iye 'ye transit perdesi al t ında sokulduktan sonra nakil esnasın
da kısmen memlekette bırakılması veya cins ve nevilcrinin yerli eşya ile değiş t i r i lmesi gibi hile 
ve kavakçıl ıklara mâni olmak için ilk gidişte muayene edilerek ithal tarifesine göre teshil oluna
cak vergi ve resimlerinin teminata bağlanması ve gümrükçe lüzum görüldüğü t akd i rde bunlar ın 
kaplarına kurşun mühür takılması da şart kılınmıştır . 

Yürütülerek sürü halinde transi t geçirilecek hayvanların yollarda tarla ve bahçelere girerek za
rar vermelerini veya bu geçişleri dolayısiyle yerli hayvanlarımıza, hastalık yapmalar ını (inlemek 
için bunların t ransi t i Dahiliye, Ziraat Vekâlet ler i gibi vaziyetin hal ve icabına göre alâkalı Vekâ
letlerin izin vermesi şar t ına bağlı tu tu lmuş ve banlar ın Türk iye 'de bırakı lmamalarını veya de-
ğişt ir i lmemeleriui temin Ve kontrol için gümrükçe damgalanması veya münasip yerlerine işaretler 
vurulması da şart koşulmuştur . 

Madde 111 : Ihı maddede transit geirçilecek eşya, hayvan ve vasıtaların yukar ık i maddelere gö
re vergi ve resimlerinin teminata bağlanabilmesine ve çıkışta ayniyetlerinin tesbit edilebilmesine 
esas olmak üzere ilk giriş gümrüğüne bu projenin ithal olunacak eşya için kabul olunan ürüncii kıs
kımın ikinci faslında yazılı şekillerde beyan olunacağı ve gerek giriş ve gerek çıkışta aynı esaslar 
dairesinde icabetliği t akd i rde muayene edileceği göslerilmiştir . 

Madde ll'J : Bu maddede demiryolları ile yapılacak transi t nakliyatı için gümrük kontrolü ba
kımından kolaylık gösterilmesi esası kabul edilmiş, ve bu vasıtalarla yapılacak transil nakl iyat ı 
ta lbik edilecek kontrolün tarz ve şekli gösterilmiştir . 

Demiryolları nakliyatı bu yolları işleten idarenin zaten mesuliyeti al t ında icra edilmekte oldu
ğundan. maddede bu mesuliyete halel gelmemek şart iyle t ransi t edilecek eşya için teminat aran-
mıyacağı tasrih olunmuştur . 

Bugün Trabzon - Tahran aras ındaki t ransi t nakl iya t ta olduğu gibi ilerde de bâzı yollar üze
rinde resmî veya hususi bâzı teşekküller t a ra f ından demiryolları vagonları gibi kapalı ve mahfuz 
nakil vasıtaları ile nakl iyat yapılacağı i t ibare a l ınarak bunlar hakkında da demiryol lar ına t a tb ik 
edilen kolaylıkların kısmen ve tamamen ta tbik ve teşmil edilmesi t rans i t in kolaylaşt ı r ı lması mak-
sadiyle Gümrük ve İnhisar la r Vekâletinin salahiyetl i kıl ınması uygun görülmüş ve son f ık ra bu 
maksatla yazılmıştır . 

Madde 11',) : Transi t geçirilen eşya ve vası ta lar 1.10 ncu maddede gösterilen (> aylık müddet 
içinde t e k r a r yur t dışına çıkarı lmazlar veya gümrüklennıemiş eşyanın konulmasına mahsus olan 
ant repolara tevdi olunmazlarsa bunlar ın giriş sırasında t a h a k k u k ett ir i lmiş olan resim ve vergile
ri teminat lar ı varsa temina t la r ından irat olunur. Teminat la r ı yoksa ya nâki l ler inden veya sahip
lerinden veya mevcutsa diğer i lgil i lerden derhal tahsil olunur. 

Demiryolları ile naklolunan eşyada olduğu gibi t ransi t giçiriien eşyanın veya vası talar ın ver
gisi giriş gümrüğünce t a h a k k u k et t ir i lmemiş ise o zaman Gümrük Vergisi eşyanın tar i fede dâhi l 
bulunduğu fasıldaki zümrenin en yüksek haddi üzerinden hesaplanır . Bu eşyanın cinsi manifes-
tolai'iyle mevcut diğer evrakından tesbit olunur. Bun la rda cins i t ibariyle bir mubayenet mevcut
sa o manian en yüksek vergiye tâbi olanı esas tu tu lu r . 

Eşya veya vası talar t rans i t edildikleri sırada yu r t içinde mücbir sebepler dolayısiyle telef ol
duklar ı veya zıyaa uğrad ık la r ı t akd i rde bun la rdan vergi aranmaz. Telef ve zıya çalınma, gas-
bedilme, ölme, mahvolma, alınması imkânsız bir uçuruma yuvar lanma gibi haller olup bozulma, 
tahavvül veya hasar dâhil değildir. Eğer eşya ve vası ta lar bozulmuş, hava veya diğer her hang i 
bir tesirle tahavvül etmiş veya hasara uğramışsa aynen yu r t dışına ç ıkar ı lmadıklar ı t akd i rde ya 
altı aylık müddet içinde gümrüğe beyan o lunarak i thal muameleleri tekemmül et t i r i l i r veya 
imha et t i r i l i r ler . Aksi t akd i rde gir iş gümrüğünce yapı lan t a h a k k u k l a r esas t u tu l a r ak vergiler te
mina t la r ından i ra t olunur. Teminat lar ı yoksa ve a t ahakkuk yapılmamışsa daha yukarda tes
bit olunan esaslar dairesinde hareke t olunur. 

Mücbir sebeplerle telef ve ziyaların ne suret le tesbit olunacağı ayrıca gösterilmiş ve bunda bu 
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teshilin doğru ve isabetli olmasını ve bir taraftan da alâkadarları fazla bir güçlüğe mâruz bırakım.-
masını temin edecek esasların telifine çalışılma i ir. Bu makamlarca verilecek vesikalarda hem 
mücbir sebepler, hem de telef ve ziyalar gösterilin k lâzımdır. 

Transit nakliyatında kullanılan vasıtalara bir kolaylık olmak üzere bu vasıtaların telef ve zi
yamın idare heyetlerinin mazbatalariylc ispat olunabilmesi ayrıca kabul olunmuştur. Vasıta sa
hipleri isterlerse yukarda yazılı vesikalar yerine yalnız bu mazbatayı gümrüğe ibraz etmek sure
tiyle kendillerini vergi mükellefiyetinden kurtarabilirler. 

Madde 114 •. Bu madde ile Türk kara suların laki seferleri ve nakliyatı bu projenin 109 ncu 
maddesine göre transit halinde sayılacak yabancı e Türk deniz ve hava gemilerinin 111 ve 112 nci 
maddelerde yazılı muayene ve teminat hükümle inden ve formalitelerinden müstesna olacakları 
tasrih ve t es bit edilmiştir. 

I>ıı gemiler hakkında bu projenin umumi hükümleri, deniz ve hava nakliyatı kısım ve fasıl-
larındaki hükümler dairesinde kontrol ve muratça!;1 yapılması kâfi sayılmıştır. 

Madde ll"> : İnhisar altında bulunan ver:1, ihali yasak olan eşyanın transit geçirilmek ba
hanesi altında Türkiye'ye kaçırılması ihtimal \e inhimaki fazla olacağı itibara alınarak bu gibi 
eşyanın da Türkiye'den transit geçirilmesi kabul edilmekle beraber bu nakliyatın demiryolları 
veya resmî teşekküllerce idare edilen nakil vasıla arına tahsis ve bunların haricindeki vasıtalarla 
transitin (iümrük ve inhisarlar vekâletince icabı hale göre takdir edilecek teminat altında icrasına 
müsaade verilmesi lüzumlu görülerek bu madde tanzim olunmuştur. 

Madde 11G : Hu maddede Türkiye'nin bir linrı;una veya bir limandaki hava meydanına deniz 
ve hava voliyle veya demiryolu ile getirilen yabancı menşeli eşya bu ilk giriş limanında getirildiği 
vasıtadan bir deniz vasıtasına aktarma edilerek yabancı bir limana gönderilmek istenildiği takdir 
de yapılacak gümrük kontrol ve murakabesi gösterilmişi ir. 

Bu şartlar altında geçirilen eşyanın Türk topraklarından transit edilmesi şekline nazaran güm
rükçe daha az bir kontrole tâbi tutulması mümkün ve mahzursuz görüldüğünden muameleleri 
kolaylaştırmak ve takdire bırakmamak için kon; rol tedbirleri şüphe hali müstesna olmak üzere 
ancak kaçırılma ve değiştirilmelerine mâni olacak hususlara inhisar ettirilmiştir. 

Yalnız Türkiye'ye ithali inhisar altında veya memnu olan eşyanın Türk kara sularında kaçı
rılmak ihtimalini önlemek ve böyle maksatlara imkân bırakmamak için bunların muayene edil
mesi ve götürülecekleri yabancı limana götürüldüğünün ispat olunması ve bu hususta alâkalı
lardan vesika getirildiğinde iade olunmak üzere teminat aranması gibi sıkı kontrol kayıtları kon
muştur. 

Madde 117 : Bu maddede bir Türk limanına getirilmiş olan yabancı eşyanın gerek o limanda 
getirildiği nakil vasıtasından doğrudan doğruya veya o limanda sundurmaya veya liman vasıta
larına çıkarıldıktan sonra oradan (İümrük Vergileri ödenmeksizin diğer bir Türk limanına aktar
ına edilmek istenildiği takdirde gümrük kontrolü bakımından yapılacak muameleler gösterilmiştir. 

Eşyanın vasıta değiştirerek veya değiştirmeksizin de her ne şekilde aktarması yapılırsa yapıl
sın gümrüğe yabancı ve gümrükçe de muayene edilmesi ve teminata bağlanması esas olarak kon
muş ve ancak muntazam sef erli nakil vasıtalarında yapılacak muayenenin eşyanın gümrük vergi ve 
resimlerinin tesbitine kadar ileri götürülmeyi]) yolda kaçırılmasını ve başka eşya ile değiştirilme
sini önlemek üzere cins ve nevinin tâyinine ınaksur tutulmuştur. 

Madde 118 : Yııkarıki maddeye göre geldiği Türk limanında gümrüklenmeyip diğer bir Türk 
limanına deniz voliyle aktarmasına müsaade edilebilecek eşyanın gideceği Türk limanındaki güm
rüğün ithal muamelesini yapmağa salahiyetli olması iktiza edeceğinden yanlışlık yapılmasını ve 
yersiz istekleri önlemek üzere bu maddede keyfiyet açıkça gösterilmiştir. 

Madde 119 : Ankara gibi ticari faaliyetleri ehemmiyetli iç şehir ve kasabalarda da bir kolaylık 
olmak üzere istisnaen gümrükler teşkili ieabedeeeği düşünülerek deniz, kara veya hava voliyle 
bir hudut veya sahil gümrüğüne getirilen eşyanın gümrük muamelesi böyle salahiyetli bir iç güm
rükte yapılmak istenildiği takdirde bu eşyanın iç gümrüğe karadan şevki transit edilecek eşya-
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ya ı;ok benzediğinden onlar hakkındaki hükümle! İsı tatbiki, esas kabul edilmiş ve madde bu mak
satla yazılmıştır. 

Madde 1:20 ; İki maddede ilk getirildiği gümrükte antrepoya konulmuş olan yabancı eşyanın 
orada Türkiye'ye ithal edilmiyerek başka bir Türk iuna/nına denizden, veya içeride bir gümrüğe ka
radan. gönderilmek ve gümrük muamelesi orada yaptırılırla ir istenildiği takdirde olunacak mua
mele gösterilmiş ve birinci takdirde bu sevkiyat aktarma ve ikinci takdirde yııkarıki maddede izah 
edilen bir transit nakliyatı mahiyetinde bulunduğnndaıı ona göre iş görüleceği gösterilmiştir. 

Maddel21 : l>u madde (Jümrük Kanununa müzeyyei 15(50 sayılı Kanunun birinci maddesinden 
naklen ve lavzihan alınmıştır. Birinci fikrasında ; giburüğv ithal beyannamesi verilerek tescil etti
rildikten sonra mal sahibinin ithalden vazgeçerek eşya-suıı ya ecnebiye tekrar ihraç veya başka 
bir Türk umanına aktarma etmek istediği takdirde bu isteği gümrükçe hangi şartlar altında ka
bul edilebileceği yani projenin 4 ncü maddesinin 1 numaralı belirline göre ithal beyannamesinin 
tescili ile mal sahibine terettüp etmiş olan vergi ödeme mükellefiyetinin ne suretle düşceği gös
terilmiştir. (ierek tekrar ihraç ve gerek başka bir Türk limanına aktarma istekleri ticari icap
la: dolayısiyle meşru maksatlarla istenebileceği gibi ya.hnş beyan yapılmış olmasından'dolayı 165 
nei maddeye göre mal sahibine terettüp edebilecek cezadan kurtulmak gayesine de matuf olabi
lir. 

P>u sebepten dolayı hileleri önlemiş olmak üzcıe ancak eşya muayene edilerek cezayi müs-
telzim bir hal olmadığı tebeyyüu ettiği takdirde isteklerin kabul cihetine gidilmiştir. Aksi tak
dirde mal sahibine projenin 4 ncü maddesine göre terettüp edecek vergi ödeme mükellefiyeti ile 
ceza borcu düşmez ve eşyanın ihraç veya aktarmasına müsaade olunmaz. 

Maddenin 2 nci fıkrasında eşyanın tekrar ihraç veya başka bir gümrüğe sevkrdilmeksizin 
gümrüğe terki suretiyle ithal muamelesinden vazgeçilmiş of.duğu takdirde İm terk üzerine yalnız 
mala terettüp eden vergi ödeme mükellefiyetinin düşebileeğ'i. göstrilnıiştir. Vergiden maada eş
yaya terettüp eden ve yapılmış hizmetlerin bedel veya, ücretini teşkil cyliyen haklar terk ile düşmez. 

Kezalik vergi tâbiri, resim adı altında tahsil olunan ve hakikatte yapılan bir hizmetin ivazı 
olan ve bu itibarla ücret mahiyetinde Bulunan resimlere de şâmil olmıyacak bir mânada kulla
nılmıştır. 

Üçüncü bölüm - Muvakkat kabul ve ithal rejimi 

Madde 122 : Bu madde Tarife kanununun 14 ncü maddesinden naklen alman ve bu projenin 
21 nei maddesinin 12 a bendi mucibince Türkiye'ye muvakkaten ve muaf en ithali kabul edilen ve 
Türkiye'de az veya çok bir işçilik ve imal safhası giçirdlkteıı sonra daha mütekâmil bir halde ih
raç edilecek olan eşyanın giriş gümrük muamelesi tesbit ve izah olunmuştur. Bu eşyanın muafi
yeti tekrar ihraç ve maksut olan ameliyelerin Türkiye'de yapılması kayıt ve şartlarına bağlı ol
duğundan bu cihetlerin ve bilhassa çıkışta eşyanın giren eşya olup olmadığının tâyin ve takdiri 
bakımından maddede gerekli hükümler gösterilmiştir, 

Madde 123 : Bu maddede projenin 21 nci maddesinin (2 numaralı bendinin B ilâ 11) ya kadar 
olan fıkraları ile yurdumuza muvakkat ve muaf olarak • sokulacak ve Türkiye'de yukarıki mad
deye göre bir ameliye görmiyecek olan eşyanın da girişte o .maddede yazılı muamelelere tâbi tu
tulacağı tesbit edilmiştir. 

Tarife kanununun muaddel 5 nci maddesinin .1.4 ncü fıkrası mucibince kendilerine ait motorlu 
vasıtalarla seyahat eden seyyahların nakil vasıtaları için gümrüğe beyaımame yerine triptik veya 
gümrük geçiş karneleri ibrazı gibi kolaylıklar kabul edilmiş olduğundan bu gibi seyyahların aynı 
kolaylıklardan istifadesi bu madde ile de tebarüz ettirilerek ipkası cihetine gidilmiş ve bir kulü
be mensup olmıyan seyyahlara da bu hususta kolaylık gösterilmesi maksadı ile beyanname yerine 
(pasavan) ibraz etmeleri kabul edilmiş ve son fıkra bu maksatla yazılmıştır. 

Madde 124 : Bu madde Türkiye'ye muvakkat ithal rejimine göre bilâhara ihraç edilmek üzere 
sokulacak eşyanın Türkiye dâhilinde sokuldukları maksatlardan başka hususlarda kullanılarak 
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bu rejimin temin etliği •faydalanıl suiistimal edilmesini ve Millî iktisat ve himayemi/ için zara.!* 
verecek yollara sapılmasını önlemek üzere ve yakardaki iki maddede yazılı kontrol tedbirlerine 
ilâveten lüzumu halinde gümrükçe daha. sıkı takyit tedbirlerine müracaatı ' mümkün kılmak için 
yazılmıştır. 

Madde 12") : l>u "maddenin birinci fıkrası 122 ve 12:î ncü maddelerdeki usuller dairesinde ve 
21 ııci maddeye yor" vergi ve resimleri -talik olunarak sokulan eşyanın bu kolaylıklardan istifade
si muayyen müddeti içinde tekrar ihracı şartına bağlı bulunduğundan ve antrepolar, projenin 
.'{ ncü maddesi ile memleket harici far/edildiğinden bu eşyanın Türkiye'den fiilen ihraç edilme
yip antrepoya muayyen müddeti içinde konmaları halinde de şartın yerine gelmiş .olacağını, tav
zih için yazılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, Mİ52 sayılı kanundan naklen ve tavzihan alınmıştır. Projenin 21 nei . 
maddesinin 12 numaralı bendinin (e) fıkrasında yazılı nakil vasıtalarına taallûk etmektedir. Bu 
fıkra mucibince vergi ve resimleri talik edilerek yurda, sokulmuş vasıtaların Türkiye'de kaza ne
ticesinde kullanılamıyacak bir hale geldikleri takdirde sahiplerinin bunları Türkiye haricine çıkar
mak veya vergi ödeme mükellefiyetine mecbur bırakmamak için mahallî Hükümete terketmeleri 
şart iyi e ihraç; veya vergi ödeme mecburiyetimi düşeceği kabul edilmiştir. 

Mahallî idare âmirleri bu enkazı satmak yoluna gidebileceklerinden ve esasen kıymetlerini kay
betmiş bulunan bu enkaz için vergi alınması bunlardan istifadeyi büsbütün -imkânsız bırakacağın 
dan Hükümetçe satılmaları halinde ithal vergi mükellefiyeti terettüp etmiyeeeği esası kabul ve 
ikinci fıkra bu maksatlarla tanzim olunmuştur. 

Şu kadar ki. sahipleri bu enkazı Hükümetten başkasına sattıkları veya bedelsiz dahi devrettik
leri takdirde bunların bir kıymet ifade ettiği tezahür ey 1 iveceğinden ve bu takdirde de vergi aran
maması «yumruk murakabesinden uzak sahalarda, cereyan edecek bu gibi hâdiselerde muvazaa ve 
hilelere yol verilebileceğinden bunların devir tarihinde bulundukları hal ve vaziyete yöre temsil 
edilecekleri tarife pozisyonu üzerinden ithal vergisine tâbi.. 1 utulmaları lüzumlu görülerek son fıkra 
ilâve olunmuştur. 

Dördüncü fasıl 
İhracat rejimi 

Birinci bölüm - Bey;ın ve istisnaları 
Madde 12(1 : Bu madde (iümrük kanununun Ö:> nei maddesi tavzih olumu ak kaleme alınmıştır. 
Türkiye'den ihraç edilecek eşya (iümrük Vergi-üne tâbi olmadığından ihraç için gümrüğe verile 

i :••!•: beyannamelerde mal sahipleri eşyaları hakkında, sadece hvv'A ticaret istatistiklerinin tanzim ve 
ifası bakımından lüzumlu malûmatı vermekle mükellef tutulmuşlardır. 

ihraç olunacak bâzı eşya için gümrüğe beyanname verilmesi sahiplerini fazla masraf ve külfete 
katlanmaya mecbur kılacağı itibara alınarak bewı ınameden müstesna tutulmuş ve bunlar maddede 
gösterilmiştir. 

Madde 127 : Bu madde ile, yabancı memleketlere tamir edilmek, boyanmak, veya sair mütem
mim bir ameliye görmek, sergi ve pazarlarda teşhir edilmek, tecrübe olunmak gibi maksatlar altın
da, muvakkat olarak gönderilip tekrar geri getirilecek olan ve projenin 21 nei maddesinde muayyen 

şartlar altında tekrar ithallarinde (iümrük Vergisinden muaf tutulan Millî veya Miüileşmiş eşyanın, 
geri getirildiklerinde ayniyetleri (yani buradan görürüklükleri) ve muayyen müddetleri içinde ge
tirildikleri tesbit olunabilmek üzere ihraçlarında mükellefler ve gümrük idareleri tarafından yapı-
I ıcak muameleler tâyin ve tesbit olunmuştur. 

ikinci bölüm - Muayene 
Madde 128 : Bu madde ile, 12ü ve 127 nei maddelerde gösterilen şekillerde ihracatçılar tarafın

dan gümrüğe verilen ihraç beyannamelerinde yazılı malûmatın, eşya kapları tartılmak ve açılarak 
muhteviyatı muayene edilmek suretiyle karşılaştırılarak kontrol edilebileceği esası konmuştur. 
Ancak bu projede ihraç eşyası Gümrük Vergisine tâbi tutulmamış olduğundan yapılacak muayene-
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lerin ihraç üzerine yasaldık, tahdit, takyit tedbirleri konmuş ise bu bakımlardan ve eşya tekrar ge 
ri getirilecekse ayniyetlerinin sıhhatle tesbit edilerek yabancı eşyaya, muafiyet tatbikini ve' sui
istimalleri ve kaçakçılığı önlemek gibi gümrük haklarının korunması bakımından yapılacağının 
tasrih! ile iktifa edilmiş ve muayenenin itlisi 1 rejimindi olduğu gibi. gümrüğün takdirine muallâk 
bulunduğunu tavzihan bunun mezkûr usul. ve esasla,' dairesinde' yapılacağı, zikredilmiştir. 

Beşinci fasıl ; -' 
Posla rejimi 

Madde l'Jİ) - 1 -*>2 : Posta ile yapılacak ithal ve ihraç ve transit işlerinde bunların mürselün-
ileyhleriııe teslimine katlar olan. muhafaza vazifeleri posta idarelerine ait olmakla beraber, gümrük 
haklarının aranması ve bunların ithal, ihraç ve transitine mütaalHk gümrük kontrol ve murakabe
sinin ifası işleri posta muamelelerinden. ayrı ve tamamen müştak'' bir gümrük hizmeti olduğun
dan. bu. fasıldaki hükümler iki. idare arasında herhangi biı iltibas ve vazife tedahülünü önlemek 
nıaksadiylc tanzim olunmuştur. 

Posta, idareleri, ile gelen 'paketlerin Türkiye'deki miirseiiinileyhJeri bazen gümrük idareleri 
bulunan, yerli i' haricindi de ikamel edebilecekleri vt gümrük idaresi bıılumuıyan şehir ve ka
sabalarda oturan, mürselünileyhler namına tahakkuk ettirilen vergilerin mahallerine menim gön
derilmek suretiyle gümrüklerce tahsiline tevessü! edilmesi masrafı mucip olacağı cihetle tahsil 
işinin mahal ve icaba göre Posta, idarelerince ifası muvafık görülmüş ve bu günkü tatbikat da bu 
merkezde bulunmuştur. Bundan başka posta nıüraseleîeri Milletlerarası posta ittihatlarına, ait 
anlaşmalarla tanzim edilmekte ve Posta idaresine bu hususta birçok vecibeler ıK terettüp et
mekti' bulunduğu nazarı itibara alınarak gümrüklerce yapılacak kontroller ve vergi, tahakkuku 
işleri daha. ahenkli bir şekilde yürütülebilmek nıaksadiylc İm. işlerin Gümrük ve inhisarlar ve Mü
nakalât Vekâlet lerince birlikte tanzim edilmesi lü/umutıa işaret olunmuştur. 

Posta paketlerine ait gümrük kontrolü işlerinin de postanelerde yapılması ieabettiğinden 
Posta idaresinin bu işlerin görülmesi için lüzumlu yerleri vaktinde ve zamanında derpiş ederek 
hazırlamalarını ve yersizlik yüzünden muamelelerin uzamasını, paketlerin idareden başka yerlere 
nakledilmeleri gibi külfetli ve masraflı vaziyetleri önlemek maksadiyle bu yerlerin Posta idare
lerince temin olunacağı, iki idare arasında ihtilâıları önliyecek bir surette, ayrı bir madde halinde 
gösterilmiştir. 

Altıncı fasıl 
"*' Hudut rejimi 

Madde l.*>:î - P.Î4 : Bu: fasıl, siyasi hudutlarımızın vaziyet icabı olarak kara sınırları boyunda 
ikamet eden halkımızın hududun öbür tarafında bağları, tarlaları ve meraları kalabileceği itibara 
alınarak bu mülklerini işîiyebilmek ve mahsullerini getirebilmek veya hayvanlarını hududun 
öbür tarafındaki meralarda otlatmak ve tekrar bunları ve mahsullerini geri getirebilmek için 
gümrük kontrol ve muameleleri bakımlarından umumi ithal ve ihraç hakkındaki usullerden daha 
kolay ve elverişli muamelelere tâbi tutulabilmelerini temin için tanzim olunmuş ve bu huşta 
yapılacak muameleler kanunda tâyin edilmiyeceğinden ve vaziyete göre değişebileceğinden ve
kâlete bu hususta salâhiyet verilmesi muvafık görülmüştür. 

Hudut ahalisinin bu madde ile derpiş edilen haklardan ve kolaylıklardan istifadesi umumi
yetle komşu devletlerle akdedilen karşılıklı mukavelelerle tanzim edilmekte ise de bu husustaki 
esasların Gümrük Kanunumuzda da yer alması faydalı görülmüştür. 

' * ' '. ' * ' 3 Yedinci fasıl 
Denizden kurtarılan eşya 

.Madde 135 - VM\ ; Gümrük kanunumuzda denizde kaza geçiren veya fena hava ile karşılaşan 
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gemilerden denize dökülerek kara sularımıza atılan veya bu sularda kazaya uğrıyan gemiden baş
ka-bir gemiye aktarma edilmesine mecburiyet hâsıl olan eşya hakkında gümrük kontrolü ve vergi 
ödeme mükellefiyetleri bakımından gümrük idareleri ile bu malları tophyanlar veya nakledenlere 
düşen vazifeler gösterilmemiş olduğundan bu eksikliği tamamlamak maksadiyle bu fasıl yeniden 
yazılarak bu gibi hallerde gümrük idareleriyle mal sahiplerine veya nâkillere ve bunları toplı-
yanlara düşen vazifeler gösterilmiştir. 

Sekizinci fasıl 
(îümrükleree tasfiye edilecek eşya 

Madde 1:57 : Bu madde (lümrük Kanununun 1549 sayılı Kanun ile değiştirilen V.) neü maddesi 
tavzih edilmek suretiyle kaleme alınmıştır. 

fîümrük antrepolarında veya gümrüğün müsaade ettiği mahallere konmuş olan yabancı menşeli 
eşyadan bu projenin tâyin ettiği müddetler içinde kaldırılınıyanlarmın veya bu projeye göre güm
rüğe terkedilmiş hükmünde sayılanlarının gümrükçe satılarak tasfiyesi esastır. 

Bu mahaller üzerinde sahiplerinin mülkiyet hakları kalkmamış ve yapılan satışlar bir tasfiye 
tedbiri mahiyetinde olduğundan 2490 sayılı Kanunun şümulü dışında kaldığı maddede ayrıca te
barüz ettirilmiş ve tasfiyenin süratle yapılmasını teminen bunların cins, nevi, miktar ve vasıfları 
idarece» tesbit edilerek vekâletin tâyin edeceği usul dairesinde satılması maslahata uygun görülmüş
tür. 

Çabuk bozulmak, akmak, sızmak teklihesine mâruz bulunan akar, kokar ve çürür eşya ile muha
fazası hayvanlar gibi külfetli veya parlayıcı maddeler gibi tehlikeli veya masraflı olan eşyanın 
bu lâyiha ile tâyin edilmiş olan depo ve antepo müddetlerinin bitmesinden önce de sahiplerine veya 
ııâkilelrine haber verilmek ve sahip veya nâkillerine haber verilmek imkânı olmıyan hallerde haber 
verilmeksizin de satılması, gerek mal sahiplerinin menfaatleri ve gerek ITnzine haklarının korun
ması bakımından lüzumlu sayılmıştır. 

Kezalik her iki halde de satılığa çıkarılan eşya üzerinde sahiplerinin hakkı mahfuz bulunmak 
itibariyle ihaleden önce müracaat etlikleri ve vergi ve resimlerini ödeyerek yurda sokmak seya 
gümrükçe tâyin edilecek kısa bir müddel içinde ihraç etmek şartlan altında satışın durdurul
ması ve müracaatların kabul edilmesi zaruri görülerek keyfiyet maddede ayrı bir fıkra imlin
de gösterilmiştir. 

Bu. suretle satılacak eşyanın yurt içindeki gümrük resmi ödenmiş benzeri eşya ile meşru olmı-
yacak bir rekabete yer vermemek için ancak satış bedelleri gümrük ve sair ithal vergilerini ödiye-
bilecek bir miktarı bulanlarının yurda sokulabilmesi ve satış bedelleri bu haddi bulmıyanların 
yurt içine sokulmaması şart kılınmıştır. İhale bedeli vergi ve resimlerini ödiyecek miktarda ol
mıyan eşyayı satın alanlar bunların farkını ödemedikçe bu haktan istifade ettirilmemiştir. 

Ancak bu esasın yukarda bahsedilen çabuk bozulur ve kokar veya muhafazası tehlikeli ve 
masraflı eşyalar hakkında tatbiki her zaman bunları ihraç etmek imkânı olamiyacağı \ e bu itibar
la bu esasın bunlar hakkında tatbikinin mahıvlarını intaç edebileceği düşünülerek bunların satış 
bedelleri baliği ne olursa olsun yurda ithallerine müsaade edilmiştir. 

Vukardaki şartlarla eşyanın alıcısı çikmıyacağı tecrübe ile anlaşılmış olduğundan bunların 
yokedilmesi cihetine gidilmektense Kızılay, ('ocuk Ksirgenıe Kurumu, Halkevleri, Hastane .«ribi ha
yır cemiyet ve müesseseleri ile resmî daire ve müesseselere satılmamak kaydı altında bedava verilme
si ve ancak bunlar-tarafıııdan da alınmadığı takdirdi yoketme cihetine gidilerek bu eşyadan fay
dalanılması yolları araştırılmıştır. 

Yoketme hususunda eşyanın yakılmak, denize atılmak gibi suretlerden başka millî fabrikalara 
iptidai madde halinde kullanılmak üzere verilmesi gibi memleket için daha müfit yollar ve şekiller 
bulunabileceği düşünülerek maddenin son fıkrasında yoketnıeniu ((Uunrük ve İnhisarlar Vekâ
letince tâyin edilecek şekillerde yapılacağı) kaydolunmuştıu'. 

Madde KİS ; Bu madde ile, kanuni müddetten fazla antrepolarda bırakılmış veya gümrüğe 
terkedilmiş veya bu mahiyette sayılmış eşyalar Türkiye'ye ithali veya Türkiye'de imal veya sa-
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tı§ı inhisara tâbi maddeler nevinden oldukları takdirde bunlar yurda sokulmak üzere satılını-
yacağmda:ı bunların takdir «deceği bir bedel kargılısında vergi ve resim aranmaksızın inhisar ida

resine verilmesi esansı 'kabul edilmiştir. 
Ancak inhisar idarelerinin işine yaramıyan ve İmalar tarafından alınmıyanlar ihraç; edilmek 

şartiyle satılabilecek ve bu şartlarda alıcısı çikmıyaıdar yukarıki maddenin son fıkrası hükmü da
iresinde yoked ilecektir. 

Madde 13!) : Türkiye'ye ithali \cyd Türkiye'de 'kullanılması veya Türkiye'den transit gcçiril 
mesi yasak olan ve 137 nci maddeye göre antrep'-kmln kanuni miiddel leritıdon fazla kalmış veya 
terkedilmiş veya. terkedilmiş mahiyetinde sayılmış eşya.un iç pazarlara kaçırılmasını önlemek üzere 
ancak resmi daire ve müesseselere ve bu idareler tarafından alınmıyanların ise yoked i İni ok seki! 
ve suretleriyle tasfiyesi şıkkı kabul edilmiş ve madde o maksatla yazılmıştır. 

Madde 140 : Bu madde ile de Türkiye'ye ithali veya Türkiye'de kullanılması memnu olduğu 
halde transiti menedilmiş bulunmıyan ve 137 nci maddenin şümulüne ı»-iro:ı eşyanın ancak ihraç 
şartiyle satılabilmesi kabul edilmiş ve gerek bu maddede ve gerek bu ve gerek yukarıki maddeler
de zikri geçen eşyanın üzerlerinde sahte menşe ve fabrika marka ve alâmet ve işaretleri bulunduğu 
takdirde bunların satılabilmeleri için üzerlerindeki sahte marka, işaret ve alâmetlerin kaldırılması lü 
zumu kay d ve tesbit olunmuştur. 

Madde 141 : Bu madde ile bu faslın yukarıki maddelerine göre gümrükçe satılmış olan eşya 
bedellerinin bu eşyaya terettüp eden vergi, resim, para cezası ve rıhtım, iskele, hamallık, ardiye 
gibi alacaklara hangi sıraya göre dağıtılacağı lesbif edilmiş ve (iüııırük Kanununu.!! İÖ4!) sayılı 
Kanunla değiştirilmiş 43 neü maddesinden alınarak tadilen yazılmıştır. 

Maddenin «A» bendinde satılan eşya yurda sokulmuş olduğu takdirde bedellerinin (4) nu
mara altında toplanan alacaklara bu sıra esası gözetilmek üzere dağıtılacağı gösterilmiştir. Ver
gi bedelinden bu sıra tertibine göre önce bir numara altında .gösterilen alacaklar mahsup edi
lecek, para artarsa iki numara altındaki alacaklar mahsup olunacak ve yine artarsa bu minval 
üzere üç ve dört numara altındaki alacaklara geçilecektir. İki ve üç numaralar altında muhte
lif nevi alacaklar toplanmıştır. Bu topların iş ve yazılış aralarında bir sıra ve tercih sebebi teşkil 
etmeyip eğer üsl numarada yazılı alacağın mahsubundan sonra artan para bu numaralarda gösteri
len. alacakların İmamını kapatmıya kâfi gelmezse bakiye bu alacaklar arasında garameten dağı-
Tilcaktir. 

Para cezaları, projenin !)() nci maddesinin son fıkrası hükmüne göre mükellefin sair mallarına 
müracaat suretiyle de takip ve, tahsil edilebileceğinden şayet satılan eşya bedeli dördüncü sırada 
yer alan para cezalarını ödeıniye kâfi gelmezse mükellefin gümrükte mevcut emanet paralarına 
ve gümrükte mevcut emanet paraları yoksa başka, mallarına müracaat edileceği tasrihen bu mad
dede gösterilmiştir. 

Mal sahiplerinin satılan eşya üzerinde mülkiyet hakları mahfuz kaldığından bu ciheti tebarüz 
ettirmiş olmak üzere satılan eşya bedelindim yııkarki fıkralar hükmüne göre alacaklar çıkarıl
dıktan sonra geriye para kaldığı takdirde bunun mal sahipleri namına emanet hesabına alına
cağı ve ancak gümrüğe terkedilmiş veya bu projeyi <.>;örc terk hükmünde sayılmış eşya bedeli 
üzerinde sahiplerinin hakları bulunmadığından bmılara ait artmış paraların irat kaydolunacağı 
maddede ayrıca gösterilmiştir. 

Maddenin. «B» işaretli fıkrasında yabancı memleketlere ihraç; şartiyle satılmış eşya bedelleri
nin muhtelif alacaklara taksimi esası tesbit olunmuştur. Bu eşya vergiden muaf ve müstesna ol
duklarından. lamlara terettüp öden sair alacaklar arasında, bir tercih sırası yapılması için sebep 
görülmemiş ve bedelin bütün alacaklar arasında garameten dağıtılması şekli kabul edilmiştir. 

Maddenin <:(% işaretli fıkrasında satış bedellerinin muhtelif alacaklaYa mahsubundan sonra 
artan ve eşya sahipleri namına yukarki fikraya göre emanet hesabına alınacak olan paraların bu 
hesapta ne kadar (müddet kalabilecekleri gösterilmiş ve emanet .hesaplanılın kısa bir zaman
da kapatılmasını ve aynı zamanda hak sahipleri lin haklarını arayabilmelerini temine kifayet et
mek üzere iki senelik bir müruruzaman müddeti, konmuştur. 



Maddenin «D» fıkrasında 68 nci maddeye göre gümrük lâboratuvarlarmdan muayyen müddeti 
içinde sahiplerince almmâmasından dolayı sahipsiz hükmünde sayılarak satılan numunelere ait be
dellerin tamâmiyle irat kaydı esası konmuştur. Bu numuneler de memlekete sokulabileceğinden 
ve bu takdirde bunların bedellerinden maddenin «a» fıkrası hükmüriüne göre gümrük ve sair vergi 
alacaklarının mahsubu lâzımgeleceğinden halbuki bu numuneler cüzi miktarlarda olmak itibariyle 
her birisine teretttp edecek Gümrük ve sair îthal vergilerinin hesabı ve tevsii idareyi fazla işgal 
edeceği düşünülerek bu fıkra hükmünden istisnası lüzum ve zarureti ile bu fıkra yazılmıştır. 

Dokuzuncu fasıl 
Gümrüklerde çalışma zamanları ve gümrüklerin sınıfları 

Madde 142 : Bu madde Gümrük Kanununun 906 numaralı Kanunla tadil edilmiş olan 60 ve 
61 nci maddelerinden alınarak tevsian ve tavzihan yazılmıştır. 

Umumi kanunlarda memurlar için çalışma saati tesbit edilmiş ve Gümrük memurları da o hü
kümlere göre muayyen saat çalışmakla mükellef olduklarından ayrıca Gümrük memurları için ça
lışma saati tesDİti cihetine gidilmediği gibi muhtelif mahallerde yaz ve kış veya iklim itibariyle bu 
çalışma zamanlarının hangi saatlerde başlayıp biteceği hususunun takdiri aynı zamanda ticari 
ihtiyaçları da göz önünde tutmaya imkân vermek üzere* Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine bırakıl
mıştır. 

Demiryolu münakalâtının ve liman faaliyetlerinin durmaması ve müteessir olmaması için demir
yolu istasyonlarında ve limanlarda gümrük idarelerinin gece ve gündüzün her saatinde açık bulun
durulması ve bâzı liman ve istasyonlara tren ve vapurların gelişleri ve oralardan kalkışları normal 
çalışma saatleri dışında vukubulabileceği düşünülerek böyle yerlerde memurlar arasında iş taksi
minin ona göre yapılması kabul edilerek ticari icap ve ihtiyaçların dahi karşılanması düşünül
müştür. 

Madde 143: Bu madde Gümrük Kanununun 62 nci maddesi ve zeyli daha ziyade aydınlatılmak 
suretiyle yazılmıştır. 

Yükârıki madde ile tesbit edilmiş olan muayyen çalışma saatleri dışında ve tatil zamanlarında 
da iş sahiplerinin işlerini geri bıraktırmamak maksadı ile memurların bu vakitlerde de çalış
tırılmaları kabul edilmiştir. Şukadar ki, bu çalışmaları ile Memurlar Kanununun sair memurlara 
tahmil ettiği çalışma fevkinde bir hizmet deruhde etmiş ve bu fazla mesai için munzam bir ücrete 
istihkak kazanmış olacaklarından iş sahiplerinden muayyen bir ücret alınması ve bu memurlara 
dağıtılması esası da ipka olunmuştur. 

İş sahiplerinin bu suretlerle mesai saati harici çalışmalar için vâki olacak istekleri ve ödiye-
cekleri ücret tarifeleri ile bunlarm çalışan memurlara dağıtılma şekilleri maddede tecrübelere 
ve ihtiyaçlara göre tanzim ve tesbit edilmiştir. 

Madde 144: Her yerde her türlü gümrük muamelesi ifasına mezun gümrükler tesisi büyük 
masraflara ve teşkilâta ve bilhassa mütehassıs memurlara lüzum ve ihtiyaç gösterdiği cihetle, bu 
türlü gümrüklerin ancak ticari faaliyetin fazla olduğu yerlere tahsisi ve ticaret faaliyeti tâli de
recede olan yerlerde de ancak bu gibi ihtiyaçlara cevap verebilecek daha mahdut salahiyetli teş
kilât bulundurulması muvafık görülmüş, fakat müstesna hallerde bunların da maslahatı kolaylaş
tırmak üzere salâhiyetlerinin tevsii imkânları düşünülerek, gümrüklerin buna göre Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâletince sınıflara ayrılması esası kabul lunmuştur. 

İhtiyaç kalmıyan yerlerde idarelerin kaldırılması ve yeni inkişaflara göre lüzum hâsıl olan 
yerlerde bu ihtiyaçları karşılıyacak teşkilât kurulması salâhiyetinin de bu Vekâlette olması fay
dalı görülerek bu cihet de maddede ayrıca tasrih ve ifade edilmiştir. 

Onuncu fasü 
Gümrük ajanları 

Bu fasıl gümrüklerde muamele takip edebilecek (Gümrük ajanları) na ait işleri tanzim etmek 
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ttzero yazılmıştır. 

Bu işler, ilk önce 16 . I .1340 tarihli Vekiller Heyetinin bir talimatnamesi ile ve daha sonra da 
1093 sayılı Kanunla tanzim edilmiş bulunmakta ise de ihtiyaçları karşılıyamadığından ve bu mev
zuun Gümrük Kanununda yer alması daha uygun olacağı düşünüldüğünden projeye bu maksatla 
tadil ve ikmal edilerek alınmıştır. 

Bu işleri yapanlara şimdiye kadar (Gümrük komisyoncusu) adı verilmekte ise de Ticaret Ka
nununa göre (Komisyoncu) kendi namına ve müvekkili hesabına iş yapan kimseler olduğundan ve 
bunlar bu sıfatları itibariyle tacir sayıldığından ve ticaret sicilline kaydedilmek mecburiyetine 
tâbi bulunduklarından iltibasları kaldırmak üzere bunlar (Gümrük ajanları) diye adlandırılmış
tır. Çünkü bunlar : 

1. Kendi namlar ma değil müvekkilleri namlarına muamele yapmaktadırlar. 
2. Yaptıkları iş ticaret işi değil muameleye tavassut ve o muamele sırasında müvekkillerini 

temsil işidir. 
3. Haiz oldukları vasıflara göre tescilleri Gümrük İdaresince yapılmaktadır. 
Madde 145 : Bu madde ithal, ihraç, ve transite mütaallik gümrük muamelelerinin doğrudan 

doğruya sahipleri tarafından takip edilmediği takdirde bu işlerin ancak gümrük ağanlarına yaptı
rılabileceği esası konmakla beraber eşya hükmi şahıslara ait olduğu takdirde bu şahsiyetlerin âm
me hukuku hükmi şahısları veya hususi hukuk hükmi şahıslan olmalarına göre kimler tarafından 
bu muamelelerin istisna olarak ve temsil suretiyle yapılabileceği gösterilmiştir. 

Nakliyat şirket ve müesseseleri ve nâkillerin, esasen bu eşyayı gideceği yere kadar yollamak veya 
getirmek veya götürmek işlerini üzerlerine almış bu'lunmak itibariyle bunların gümrükçe olan mu
amelelerini de yapabilmeleri lüzumuna binaen maddeye bu hususta ayrı bir hüküm konmuş ve zat ve 
ev eşyası gibi ticari mahiyeti olmıyan. eşyanın sahiplerine bir kolaylık olmak üzere gümrük mua
melelerini ajanlardan başka mutemetleri olan kimseleri vasıtasiyle yaptırmak imkânları verilmiştir. 

Şu kadar ki, nakil şirket müesseseleri ile nâkillerin yapabilecekleri gümrük muameleleri bunla
rın doğrudan doğruya kendi naklettikleri eşya ile bu eşyanın ancak nakil ile alâkalı muamelele
rine maksur tutulmuştur. Binaenaleyh bunlar Türkiye'ye getirdikleri veya Türkiye'den götürdük
leri eşyanın antrepo veya sundurma yerlerine, liman nakil vasıtalarına konması ve bunlardan bi
rinden ötekine kaldırılması, transit ve aktarması gibi naklin devamını ifade eden ve o icaplarla 
alâkalı olan muameleleri yapabilirler. 

Bunlar naklettikleri eşyanın ordinosunu vermiş oldukları takdirde nakil işlerini tamamlamış 
olacaklarından bundan sonra yukarıki muameleleri yapamazlar. 

Memleketimizde nakliye komisyonculuğu işlerini yapan hakiki veya hükmi şahıslar eşyanın Tür
kiye'den yabancı bir memlekete ihracına veya transitine tavassut ettikleri takdirde ihraç ve 
transit beyannameleri tanzim ve ibraz etmeki gibi muameleleri yapabilmeleri, üzerine aldıkları işin 
zaruri bir neticesi olarak görülmüş ve maddede buna salâhiyetleri ifade edilmek istenilmiştir. 

Madde 146 : Bu madde ile gümrük ajanlığı yapabileceklerde aranması gerekli şart ve vasıflar. 
Yapacakları işlerin icapları göz önünde tutularak tâyin olunmuştur. 

Madde 147 : Bu madde ile, gümrük ajanlarının tâbi tutulacakları imtihan usulleri ve zaman
ları hakkında hükümler konulmuştur. 

Madde 148 : Bu madde ile, gümrük ajanları gerek müvekkillerine, gerek Gümrük İdaresine 
karşı olan muamelelerinde bir kontrol ve teftişe tâbi tutulmak istenmiş ve bu kontrolün teminine 
yarıyacak bâzı mükellefiyet ve mecburiyetleri ifade edilmiştir. 

Madde 149 - 150 : Bu maddelerde ajanların yardımcı olarak kullanabilecekleri kimselerin ya
pabilecekleri işler ile haiz olmaları lâzımgelen vasıflar gösterilmiştir. 

Madde 151 - 152 : Bu maddelerde gümrük ajan ve yardımcılarının Gümrükler Umum Müdür
lüğünce tescil olunacakları ve bu idarelerce tâbi tutulabilecekleri disiplin cezaları tesbit olunmuş
tur. 

Madde 153 : Üçten az ajan bulunan yerlerde işlerin aksamaması ve bir inhisar ve tazyik imkâ-
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nı yaratılmaması maksadı ile gümrük muamelelerinin ajan olmıyanlardan başka kimseler vasıta-
siyle tatbikına da bu madde cevaz gösterilmiştir. 

Madde 154 - 155 : Bu maddeler ile gümrük ajanlarının kanuni bir ikametgâha sahip olmaları 
ve meşguliyetlerinin muayyen bir hudut içine alınması lüzumu belirtilmek istenilmiştir. 

Dördüncü kısım 

Ceza hükümleri 

Birinci fasıl - Cezayı müstelzim fiiller 

Madde 156 : Bu madde Tarife Kanununun 7 nci maddesinde mevcut hükümden alınmış ve 
tavzih edilerek yazılmıştır. fPı% ~ -» 

Bu maddenin birinci fıkrası ile, muayyen hizmet ve maksatlarda kullanılmak üzere tahsisen 
yurda muaf veya inik tarife ile sokulmuş eşyayı gümrüğe haber vermeksizin muaflık hakkını 
haiz olmıyan kimselere satan veya parasız dahi devreden veya bu kimselerle trampa eden veya 
tahsis olundukları hizmet ve maksatlardan gayrisinde kullananlar hakkında kaçakçılık hükümleri
nin tatbik olunacağı gösterilmiştir. Eşya bu suretle satmalma, devredilme veya kullanılma halle
rinde projenin 6 ncı maddesinin 3 numaralı bendi mucibince vergiye tâbi tutulduklarından gümrü
ğe haber vermeksizin bu fiilleri işliyenlerin hareketlerinde kaçakçılık mahiyeti görülmüştür ve 
birinci fıkra bu maksatla yazılmıştır. 

Şu kadar ki; bâzı kimselerin vergiden kaçmak kasıt ve niyetleri olmaksızın, ve zühul eseri ola
rak da bu fiil ve hareketlerde bulunabilecekleri itibara alınarak keyfiyeti on gün içinde haber ver
mek şartiyle cezaları beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası olarak tesbit edilmiştir. 

Bu satış ve devirleri ve tahsisleri haber verenlerin 6 ncı maddenin 3 numaralı bendi hükmün
den istifade edeceklerini teyit maksadiyle maddenin son fıkrası yazılmıştır. 

Madde 157 : Bu madde Gümrük Kanununun 108 nci maddesi tâdil ve tevsi edilmek şartiyle 
yazılmıştır. 

1. Bu bentte gümrük vergisinden muaf eşyayı gümrük muamelesine tâbi tutturmadan yurda 
sokanlar veya bu eşyayı 7 nci maddede tâyin olunan mahal ve yollar dışında başka yerlerden izin
siz ithal edenlere veya buna teşebbüs eyliyeıılere ait cezalar tesbit olundu. Gümrük vergisine tâbi 
olmıyan eşya üzerinde de bu kanunun birinci maddesine göre gümrüğün kontrol hakkı mevcut ol-
dığmdan ve ancak gümrük vergisine tâbi olan eşya bu kontrola tâbi tutulmadan ve vergi ve re
simleri verilmeden yurda sokulduğu takdirde kaçak addedilebileceğinden gümrük vergisine tâbi 
olmıyan eşyanın gümrük kontrol ve muamelesine tâbi tutulmasını temin edecek bir müeyyideye 
ihtiyaç olduğu görülmüş ve bu madde bu ihtiyacı karşılamak üzere tedvin edilmiştir. Resmî daire 
memurlarını dikkate ve gümrük mevzuatına riayete sevk için bu maddede onlar için hafif para 
cezası konulmuştur. 

2. Bu bentte ihracı kaçakçılık sayılan veyı meselâ Türk parası kıymetini koruma kanununda 
olduğu gibi hususi kanunlarında ayrıca cezası bulunan ihracat eşyası müstesna olmak üzere diğer 
ihracat eşyasının 7 nci maddedeki yollardan gümrüğün izniyle yani gümrük muamelesine tâbi tu
tularak usulüne tevfikan ihraç edilmeleri ve ihracat beyannamelerindeki malûmatın doğru göste
rilmesi temin olunmak maksadı takip edilmiştir. •K*P?"*'1 

Hususi kanunlarda ayrıca ceza tâyin edilmişse veya hâdise kaçakçüık mahiyetinde bulunuyorsa 
o hükümlere göre muamele yapılır. 

3. Yukarıki bentlerde 7 nci maddenin eşyayı alâkadar eden kısımları nazarı itibara alınmış bu 
bentte ise sözü edilen maddenin birinci ve ikinci fıkralarına riayet etmiy-en vasıtalara ve yolculara 
verilecek cezalar gösterilmiştir. 

Bundan başka 8 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak gümrüğün müsaadesini almadan 
geceleyin gümrük hattından geçenler, eşya geçirenler, yük alıp verenlerle bu kanunun 38, 13, 
47, 48 ve 49 ncu maddelerine aykırı hareket edenler ve bu maddedeki mecburiyetleri ifa etmi-
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yenler hakkında da bu bentte yazılı para cezası hükmolunur. 

Madde 158 - Yüz tondan aşağı gemilerle kolayca kaçakçılık yapılacağı düşünülerek bu nevi ge
milerle Türkiye'ye ithalât eşyası getirilmesi yukarda 9 ncu maddede bâzı kayıt ve şartlara tâbi 
tutulmuştur. Bu kayıt ve şartlara riayeti temin için bu madde ile bir ceza müeyyidesi kabul olun
muştur. Gümrük Kanunumuzda bu hareketin cezası ayrıca gösterilmediğinden 109 ncu maddesi
ne göre kanun ve usule aykırı bir muamele gibi ceza tatbik edilmektedir. 

Madde 159 : Yirmi birinci maddenin 12 numaralı bendinin (a ve b) fıkraları hükümleri ile 
bâzı maksatlar altında yabancı eşyanın Türkiye'ye gümrük resmi ödenmeksizin sokulması millî 
iktisadımız için faydalı görülerek kabul edilmiş ve bunların yurt dışına çıkarılmaları için muay
yen mühletler verilmiştir. Bâzı kimselerin yurda istihlâk maksadiyle sokacakları eşyanın vergileri
ni peşin olarak ödemekten kaçmak maksadiyle yalan beyanda bulunarak bu kolaylıkları suiisti
mal edebilecekleri düşünülerek haklarında vergi ve resimden başka bir ceza tatbiki lüzumlu görü
lerek bu hüküm yeniden konmuştur. Bu suiistimallerin ithali yasak veya kontenjan ve lisans-gi
bi tahdit ve takyit altına alınmış eşyalarda yapılması daha ağır bir müeyyideyi icabettirdiğinden 
ona göre ayrı bir hüküm konmuş ve bu eşyaların cezadan başka tekrar ihraçları şart kılınmış ve 
yurt içinde kullanılmış olmak itibariyle harice iadesi mümkün olamadığı takdirde fiil kaçakçılık 
sayılmıştır. 

Madde 160 : Madde açık olduğundan izahına lüzum görülmedi. Bu maddede gösterilen fiil ve 
hareketler bugün Gümrük Kanununun 109 ncu maddesine göre kanun ve usule muhalif fiillerden 
sayılarak cezalandırılmaktadır. 

Madde 161 .- Yolundan sapan veya gümrük olmıyan yerlere yanaşan gemiler ya kaçakçılık mak
sadiyle, yahut ta diğer her hangi bir sebeple böyle bir harekette bulunurlar. Kaçakçılık mahiye
tinde olmıyan hareketler için bu maddede gösterilen ceza konulmuştur. Ancak bu hal mücbir bir 
sebepten neşet etmemiş olmak lâzımdır. 

Madde 162 : Mücbir sebepler mevcut olmadığı halde 28, 39 ve 50 nci maddelerde yazılı manifes
toları tâyin olunan zamanlarda vermiyenler hakkında ceza tesbit olunmuştur.. 

Madde 163 : Bu maddede ihracat manifestosu vermeden Türkiye dışma eşya çıkaran veya ih
racat manifestolarında eşyayı cins ve miktar itibariyle eksik ve yanlış bildiren yahut boş olup da 
Gümrük İdaresinden müsaade almadan ayrılan nakil vasıtaları için cezalar konulmuş ve bu hare
ketler umumi ve hususi kanunlarda cezayı müstelzim olduğu takdirde ayrıca bu cezalarım da veri
leceği gösterilmiştir. 

Madde 164 : Gümrük Kanununda ithalât manifestolarından eksik çıkan eşya ile cinsi yanlış be-
yan edilen eşya için konulmuş olan hükümler bu maddede toplanmış ve ayrıca (Kaptan) maksat 
ne oldu tasrih edilmiştir. 

Döküm eşyasından gerek eşyanın tabiatı, gerekse hava tesiri icabı yüzde ikiye kadar bit fark 
zuhur edebileceği itibara alınarak bu miktarı geçmiyen eksiklikler cezaya tâbi tutu iman* iş v<?. faz 
lalar için de aynı hüküm kabul olunmuştur. 

Manifestolardan kab itibariyle fazla çıkanlarla döküm eşyasında yüzde ikiden fazla bulunanlar 
hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre muamele yapılacağı gösterilmiştir. 

Madde 165 : Beyan usulünün muvaffakiyetle tatbiki ancak beyanların doğru yapılması ile kabil 
olacağından bunu temin için icabeden ceza müeyyidesi bu maddede gösterilmiştir. 

Bu maddenin tanziminde 1334 tarihli Gümrük Kanununun 107 nci maddesiyle 1918 sayılı Ka
vakçılık Kanununun 20 nci maddesi göz önünde tutulmuştuT. 

istihlâk için ithalde, antrepoya girişte ve transitte eşya sahipleri tarafından 59 ncu maddeye 
göre yapılacak beyanlarda eşyanın vasfında, vergiye esas olan ölçülerinde ve kıymetleri üzerinden 
vergiye tâbi iseler kıymetlerinde gümrükçe bulunacak farklardan % 2 ye kadar olan kısmın hata 
veya eşyanın tabiatmdan mütevellit olabileceği düşünülerek bu farklar cezaya tâbi tutulmamış, % 
2 den 5 e kadar olan farklar için bir kat, % 5 ten fazla olan farklar için de bir kattan beş kata ka
dar olmak üzere ağır para cezası hükmedilmesi kabul olunmuştur. 

Eğer bu yanlış beyanlarla birlikte sahte veya tahrif edilmiş faturada ibraz edilmiş veya be« 
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yanname üzerinde tahrif yapılmışsa yahut da muhtelif eşya Milletlerarası nakliyatta kullanılması 
mûtat olmıyan bir ambalaj i ^ ı d e birleştirilmiş ve bunlar doğru beyan edilmemişlerse daha ağır 
ceza verilmesi zaruri görülmüş ve hu nevi eşyanın müsaderesi ile bunların o yerdeki gümrüklenmiş 
piyasa değerinin bir katı nispetinde ağır para cezası alınmasından başka bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası hükmolunması kabul edilmiştir. 

Ahdî tarifeden istifade maksadiyle yanlış mahreç veya menşe beyan edilmesi birinci fıkradaki 
yanlış beyanlar gibi mütalâa edildiğinden aynı cezalar tatbik olunur. Eğer ahdî tarifeden istifade 
keyfiyeti tahrif veya tasni edilmiş menşe şahadetnamelerine müsteniden yapılmak istenilmiş ise 
o zaman beyan sahibi hakkında ikinci fıkra hükmüne göre tatbikat yapılır. 

1918 sayılı Kanunun 20 noi maddesi hükümlerinden yalnız bu madde hükmüne aykırı olanlar 
kaldırılmıştır. Diğerleri aynen tatbik olunacaktır. 

Beyanname sahiplerinin gümrükçe yapılmış olan vergi tahakkuklarına karşı kanun yollarına 
gitmeleri ihtimali bulunduğundan bu müddetler tamamlanmadan veya kanun yollarına müracaat 
olunmuşsa bu müracatlerin neticesi alınmadan ceza hükmedilemiyeceği gösterilmiştir. Çünkü ce
za hükmü katil eştikten sonra salahiyetli merciler tarafından gümrük idaresinin yaptığı tahakkuk 
bozulduğu takdirde ceza mesnetsiz kalmış olur. 

Bununla (Beraber beyanname sahibinden gümrükçe yapılan tahakkuku kabul ettiğine ve bu ta
hakkuk aleyhine kanun yollarına müracaat etmiyeceğine dair imza alındığı takdirde Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 295 nci maddesi mucibince bunların itiraz hakları sukut edeceğinden 
bu müddetler beklenmeksizin de ceza hükmolunabilecektir. 

Resmî daireler namına verilmiş olan beyannamelerdeki yanlışlıklar da bu vergilerin yine Dev
let bütçesinden ödenmesi dolayısiyle Gümrük Vergisi kaçakçılığı mevzuubahis olmıyacağından bun
lar hakkında yanlış beyan sebebiyle ceza verilmemiştir. 

Ancak ceza hükmolunmaması bu beyannamelerdeki eşyanın Devlet dairelerine ait olmasiyle meş
ruttur. 

Madde 16G : Bu maddede kaçakçılık maksadiyle olmıyarak gümrüklerce konmuş olan mühür, 
damga, etiket ve diğer alâmetleri izinsiz ve salâhiyetsiz bozan veya değiştirenlere ait cezalar 
gösterilmiştir. Bu hareketler kaçakçılığı tazammun ediyorsa bunlara Kaçakçılık Kanununun 34 
ncü maddesindeki hükümler tatbik olunur. 

Madde 167 : Posta voliyle getirilen eşyanın Gümrük Vergisine esas tutulacak beyannameleri 
(Deklarasyon anduvan) ile muayene neticesi arasında farklar gördüğü takdirde 165 nci maddede
ki esaslara göre ceza tatbiki kabul edilmiş ve bu paraların tahsili yolları maddede de ayrıca gös
termiştir. 

Posta voliyle gelen eşyanın beyannameleri mürsiller tarafından tanzim ve paketler için gön
derilmekte ve mürselünileyhleri tarafından yapılacak beyanlarda bu gibi noksan mamulâtlı ve
sikalardan ileri gelebileceği düşünülerek mal bedeli cezayı ödemediği hallerde artanı için mürse-
lünileyhlerin diğer mallarına müracaatle takibi âdil görülememiş ve maddeye bu maksatla bir 
fıkra konmuştur. 

Posta ile ihraç edilen eşyanın beyannamelerinde yapılan yanlışlıklar hakkında diğer yollarla 
yapılan ihraçlardan farklı olmadığı 157 nci maddenin 2 numaralı bendi hükmüne göre ceza alın
ması yoluna gidilmiştir. 

Türkiye'den transiti memnu eşyanın mahiyeti gizlenerek yanlış beyan ağır bir hareket teşkil 
ettiği cihetle cezası müsadere olarak tâyin olunmuştur. 

Hediye ve numune gibi eşyanın beyanlarında yapılacak yanlışlıklar için ceza tatbiki muvafık 
ve âdil görülmemiştir. 

Madde 168 : Bu madde ile kazaya uğrıyan gemiler hakkında 135 nci madde hükümlerine ria
yet etmiyen gemi kaptanları cezalandırılmıştır. 

Madde 169 : Kıymetli eşyanın Gümrük Vergisinden muaf olan muhabere evrakı araşma ko
nulmak suretiyle yurda sokulduğu görülmüş olduğundan bu gibi hileli ithalleri önlemek için bir 
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ceza müeyyidesi konulmak lüzumlu görülmüş ve mürselünileyhlerin suçlarını tesbit zorluğu itibara 
alınarak eşyanın müsaderesiyle iktifa, olunmuştur. Mi 

tkinci fasıl 

Ceza kararlarının infaz ve para cezalarının kayıt ve tevzi usulleri 

Madde 170 : Bu madde Gümrük Kanununun 1723 sayılı Kanunla değiştirilen 110 ncu maddesin
den bâzı hükümlerinin aydınlatılması suretiyle alınmıştır. 

Madde 171 : Bu madde hükmü Gümrük Kanununun 107 nci maddesinden lüzum görülen bâzı 
değişiklikler ile alınmış olup müsadere edilen eşyanın satış tutarından 141 nci maddeye göre muh
telif alacaklara mahsubundan sonra kalan kısım ile 165 nci maddeye göre alınacak para cezaları
nın müstehliklerini ve bu müstehlikler arasında dağıtılma esaslarını göstermektedir. 

Beşinci kısım 

Son hükümler 

Madde 172 : Bu projede ancak açıkça belirtilmesi istenilen bâzı maddelerde . (Eşya) tâbiri 
ile birlikte hayvan ve nakil vasıtaları da zikredilmiş olmakla beraber her yerde bunların tekrarı 
cihetine gidilmiyerek (Eşya) sözü yalnız kullanılmıştır. Kanunun bu yolda yazılmış olmasından 
dolayı tatbiklerde yanlış muhakemeleri önlemek maksadiyle bu madde yazılarak (Eşya) sözünün 
yalnızca kullanıldığı hallerde dahi canlı, cansız hayvanları ve konuşma dilinde bu kelime ile ifa
desi mûtat olmıyan kıymet ve kuvvetleri de şümulü içine almış bulunduğu gösterilmiştir. 

Madde 173 - 175 : İzaha muhtaç görülmemiştir. 
Muvakkat madde : Bu madde bu kanunim meriyete girdiği tarihten önce mevcut hükümlere 

göre (Gümrük komisyoncusu) ve (Maiyet memuru) sıfat ve haklarını kazanmış ve bu proje ile 
adları (Gümrük ajanı ) ve (Yardımcı memur) luğuna çevrilmiş olanların müktesep haklarının 
mahfuz tutulması maksadiyle tanzim olunmuştur. 
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, :IÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 
I 

Gümrük Kanunu projesi 

BÎRİNCÎ KISIM 

Umumi hükümler 

Birinci fasıl 

Gümrük kontrolünün hudut ve şi'nnıılü 

Gümrük mükellefiyetleri 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti gümrük 
hattından geçen veya fou hattan eşya geçiren her 
şahıs gümrük kanun ve nizamlarına riayet et
mekle mükelleftir. Bu mükellefiyet hem hudu
dun geçişme mütaallik hükümlere (gümrük kon
trolüne tâbi olmak) riayeti, hem de kanunlarla 
konmuş vergi ve resimleri ödeme mecburiyetini 
tazammun eder. 

Gümrük kontrolüne tâbi olmak mükellefiyeti 
gümrüğün kendi mevzuatına göre yapacağı kon
trollerden başka, diğer idareler namına yapacağı 
kontrollere tâbi olmayı; 

Vergi ve resianleri ödemek mecburiyeti de 
gümrüğün hem kendi, hem de diğer idareler nam 
ve hesaplarına tahsil edeceği paraları ödemeyi-, 
ifade eder. 

Gümrük hattı ve mmtakası 

MADDE 2. — Gümrük hattı, siyasi hudutla 
müşterektir. 

Kara hududunda gümrük hattından ve hudut 
teşkil eden nehirlerde bu nehirlerin Talveg hat
tından itibaren içeri doğru 10 kilometre dâhilin
de bulunan saha ile açık denizde Türk kara su
ları gümrük mmtakası sayılır. 

Bu kanuna göre (kara suları deniz kıyısından 
dtibaren denize doğru dört mil mesafeye kadar 
olan sahadır. 

Sekiz milden az mesafede bulunan yabancı 
devlet adaları karşısında kara suları iki sahili 
ortalayan hatta kadardır. 

Boğazlarla Marmara denizi ve istanbul lima
nı gümrük mmtakası sayılır. 

Bâzı mahallerde coğrafi vaziyet ve icaplar do
lay isiyle gümrük mmtakası karada on kilometre

yi ve deniz cihetinde dört mili aşabilir .Bu ma
haller Gümrük ve inhisarlar Vekâletince ilân 
edilir. 

Vergi ve resim ödeme mükellefiyeti bakımından 
yurt dışı sayılan yerler 

MADDE 3. — Serbest liman, mmtaka ve ma
haller ve Gümrüğün müsaadesiyle açılan antre
polar ve gümrüklenmemiş eşya konmasına müsa
ade edilmiş olan diğer yerler Gümrüğün kontro
lü altında bulunmak şartiyle Gümrük Vergisi ve 
Gümrükçe tahsil olunan sair vergi ve resim mü
kellefiyetleri bakımından gümrük hattı dışında 
savılırlar. 

Vergi ve resim ödeme mükellefiyetinin 
başlangıcı 

MADDE 4. — 1. Gümrük kontrolü altına 
konulmuş bulunan eşyadan gümrük hattından 
geçirileceklerin vergi ve resim mükellefiyeti bu 
eşyaya ait beyannamenin gümrükçe tescili tari
hinden başlar ve vergi ve resimlerin ödenme
siyle düşer. Şifahi beyana tâbi eşya için teret
tüp edecek ödeme mükellefiyeti beyan ile başlar. 

Gümrük kontrolü altına konmuş eşya, vergi 
ve resimleri ödenmeden önce mahvolursa sahibi
ne terettüp eden vergi ve resim mükellefiyeti 
düşer. 

2. Gümrük kontrolüne arzedilmeden güm
rük hattından geçirilen veya arzedildikten sonra 
kaçırılan eşye için terettüp eden vergi mükel
lefiyetleri bunların gümrük hattından geçirildi
ği veya kontrolden kaçırıldığı günden ve tesbit 
edilemiyen hallerde bu cihetlerin meydana çı
karıldığı tarihten başlar. 

Gümrük vergisinin tâyininde esas tutulacak 
hükümler 

MADDE 5. — Gümrük vergileri, tarife hü
kümlerinde aksine sarahat olmadıkça yukarıki 
madde mucibince vergi mükellefiyetinin başla
dığı günde mer'i olan esas ve nispetlere göre 
tahsil edilir*. 

( S. Sayısı : 5 ) 



göre o tarihte iner'i tarifede temsil edilecekleri 
pozisyon üz^inden Gümrük Vergisi alınır. 

Ancak bu eşya bir müddet kullanıldıktan 
sonra asli mahiyetini değiştirmeksizin devredil
miş. olup da temsil edildiği tarife üzerinden ta
hakkuk ettirilen vergi miktarı bu eşyanın devir 
zamanındaki mahallî rayiç kıymetine nazaran 
r/r oO u geçerse fazlası indirilir. 

İthal tarihinden itibaren on iki yıl kullanıl
dıktan sonra muafiyeti haiz olmıyaıı yerlere 
devredilen makiııa ve âletlerden vergi alınma/. 
Hu müddetten önce kendisinden beklenen hiz
meti ifa edemez ve işe yaramaz hale geldiği alâ
kalı vekâletin tasdikiyle tesbit edilen ınakina ve 
âletler muafiyeti haiz olmıyaıı yerlere devredil
dikleri takdirde hurda veya iptidai madde ta
rifesi üzerinden vergiye tâbi tutulur. 

Vasfı ve tahsis yeri değişen eşya 

MADDE (i. — 1. Gümrük vergisinin hesa
bında eşyanın vasıflarında husule gelen değiş
meler ve bozulmalar nazarı itibara a ummaz, 
eğer eşya muayene olunmuşsa 0(> neı madde hü
kümlerine göre muamele yapılır. 

-. Hava lesirile veya herhangi bir kaza ne-
1 icesi hasara uğrıyan eşya hakkında aşağıdaki 
şekilde muamele olunur: 

a) Lşya. hasar neticesi hiçbir suretle knl-
lanılnuyacak hale gelmişse külfet ve masrafı 
sahibim» ait olmak üzere imha edilir. 

b) Eşya. hasar neticesinde mamulünün ip
tidai maddesi olmaktan başka bir suretle kulla-
nılamıyaeak hale gelmişse iptidai madde tari
fesine göre resimlendirilir. 

Lüzumu halinde külfet ve masrafı sahibine 
ait olmak üzere bu eşya iptidai madde olmak
tan başka suretle kullnılmasmı önleyici mua
mele ve tedbirlere de tâbi tutulabilir. 

c) Lşya, kısmen kullanılmıyaeak veya kıs
men mamulünün iptidai maddesi halinde kulla
nılabilecek surette hasara uğramışsa ve hasa
ra uğramlyan kısımların ayırt edilmesi mümkün 
bulunursa külfet ve masrafı sahibine ait ol
mak üzere gümrük kontrolü altında bu ameliye
ye müsaade edilir ve hasara uğrıyan kısım hak
kında yakardaki fıkralar hükmü tatbik olunur. 
llasara uğramıyan kısım bulunduğu hale göre 
temsil edileceği tarife üzerinden vergiye tâbi 
tutulur. 

Tefrik kabil olmazsa eşyanın 1 numaralı 
bent mucibnce vergisi alınır. 

d) Eşya, hasar neticesinde başka bir tari
feye tatbiki icabettireeek şekilde mahiyet ve 
hüviyetini değiştirmiş bulunursa bu halile tem
sil edileceği tarifeye tatbik edilir. 

e) Islanmış ve nemlenmiş eşyanın külfet 
ve masrafı sahibine ait olmak üzere gümrük 
kontrolü altında kurutulmasına müsaade olu
nur. 

•'). Muayyen hizmet ve maksatlarda kulla
nılmak üzere tahsisen muafiyeti veya inik ver
gi ile ithali kabul edilmiş olan eşya muaflık 
veya inik vergiden istifade hakkı olmıyanlara 
devredildiği veya tahsis edildikleri hizmet ve 
maksatlardan başka hususlarda kullanıldığı tak
dirde bunlardan devredildiği veya tahsis ciheti
nin değiştirildiği zamandaki hal ve vasıflarına 

( S. Ha} 

Mahal itibariyle gümrük takyitleri 

MADDE 7. — Gümrük hattı kara ve nehir
lerle havadan ancak Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletince doğrudan doğruya veya diğer salahi
yetli mercilerle birlikte tâyin ve ilân edilmiş 
olan noktalardan ve yollardan geçilebilir. 

Deniz nakil vasıtaları sahillerde Gümrük İda
resi olan ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan 
yerlere yanaşabilirler. 

Şimendifer hatları şimendiferler için güm
rük yolları sayılır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti bâzı nevi eş
yanın gümrük muamelelerini teknik mahiyette
ki sebeplerle veya alâkalı diğer resmî ve salahi
yetli umrelerin gösterecekleri lüzum üzerine mu
ayyen bâzı gümrüklere hasredebilir. 

Zaman itibariyle gümrük takyitleri 

MADDE 8. — Geceleyin, gümrük hattından 
geçmek ve eşya geçirmek, yük alıp vermek ya
saktır. 

Ancak muayyen seyrüsefer tarifeli her türlü 
nakil vasıtaları gümrük hattını her zaman geçe
bilirler, ve bu vasıtalarla gelen ve giden yol
cuların gümrük muameleleri gece ve gündüzün 
her saatinde yapılır. 

Diğer suretlerle gelen ve giden yolcuların 
geceleyin gümrük muamelelerinin yapılabilmesi 
zaruri hallere münhasırdır. 

Her nevi vasıtaların seyrüsefer tarifeleri ve
ya hava şartlan veya liman vaziyetle;']' veya 

fisi : 5 ) 



fevkalâde haller icabı geceleyin yük alıp ver- ı 
meleri lüzumlu ve zaruri olan İllilerde ve ma
hallerde vük alıp vermelerine gümrüklerce mü
saade edilir. 

Bu kanuna göre, Şubatın birinden Eylülün 
otuzuna kadar saat 21 den sabahın 4 üne ve ilk 
teşrinin birinden Martın otuz birine kadar saat 
21 den sabahın G sına kadar devanı eden va- I 
kittir. 

Tonaj itibariyle gümrük takyitleri I 

MADDE 9. — Yüz tonilâtoyu geeıniyen deniz I 
nakil vasıtaları ile yabancı ülkelerden mal ithali I 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin müsaadesine I 
bağlıdır. Yabancı gemilerin bu hususta Millî ge- j 
milere gösterilecek müsaadeden istifadeleri mü I 
tekabiliyet partiyle olur. . I 

Sahte menşeli eşyaya ait gümrük takyitleri I 

MADDE İÜ. — Gerek üzerlerinde gerek am
balajlarında (Sandık, balya, zarf, şerit, etiket j 
ve saire gibi) Türkiye'de yapıldığını veya Tür
kiye menşeli olduğunu sandıracak fabrika veya I 
ticaret markası, ismi, alâmeti ve Türkiye'de bir I 
mahal isini veya resmi veya her hangi bir işa- I 
reti taşıyan yabancı mahsul ve mamullerin Tür- I 
kiye'ye ithali veya Türkiye'de bir ambar veya I 
aııtrpoya. konması, Türkiye'den transit geçiril- I 
mesi yasaktır. 

Dıı hüküm, Türkiye'deki bir mahal isminin I 
aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve 
bu mahal isini altında menşe memleket adı açık
ça gösterilmemiş bulunan yabancı eşya hakkın
da da tatbik olunur. 

İstihsal veya imal edildiği menşe memleke- I 
tinden başka yabancı memleketler mahsul veya 
mamulü okluğunu gösteren veya sandıran sah
te isini ve alâmetler taşıyan eşyanın da ithal I 
veya transiti gümrükçe nıenedilebilir. I 

İthal, ihraç, transit memnuiyet ve takyitleri 

MADDE 11 — Kanunlarla veya salahiyetli 
mercilerce verilmiş kararlarla konan yasaldık, 1 
tahdit ve takyit hükümleri mahfuz kalmak kay,-
diyle her nevi eşya ithal, ihraç, veya transit edi
lebilir. 

İthal, ihraç ve transiti müsaadeye (lisans, 
şahadetname ve saire yibi) veya bâzı merisimin | 

( S. Say 

i yapılmasına bağlı tutulmuş olan eşya bu şart-
I 1ar yerine getirilmedikçe gümrüklerden geçiril

mez. 
I Nama tanzim edilmiş olan müsaade vesikala

rının başkalarına iaresi veya devri caiz değil
dir. 

İkinci Fasıl 

I Gknırül; mevzuunda Hükümetin tanzimi 
I salâhiyetleri 

I İthal, ihraç transit takyitleri itibariyle 

I Hükümetin salâhiyeti 

MADDE 12 — Memleketin iktisadî ve Millî 
I Müdafaa ihtiyaçlarının göstereceği müstacel 
I lüzum veya siyasi sebep ve zaruretler üzerine 
I ithâl, ihraç ve transit serbestisi İcravekilleri 

Heyeti kararı ile tahdit, takyit veya ref edile-
J bileceği gibi kanun ve kararlarla konmuş ithal, 
I ihraç ve transit yasaklık, tahdit takyitleri de 

muvakkat olarak kaldırılabilir. 

I Hükümetin ticaret mukavelelerine bağlı liste-
I lerde değişiklik yapmak ve muvakkat itilâflar 

akdetmek salâhiyeti 

MADDE 13 — Hükümet; muvakkat mahiyet
te olmak üzere ticaret ve tediye anlaşmaları ve 

1 Modüs vivendiler müzakere ve akdine mezun ve 
mütekabiliyet şartiyle ticaret muahede ve mu
kavelesine ve Modüs vivendilere bağlı olan ahdî 
listelerde lüzumuna göre tadilât icrasına veya 

I bu listeleri tamamen ilgaya ve ticaret muahede 
ve mukaveleleri ile Modüs vivendilere aynı ma
hiyette yeni listeler ilâvesine salahiyetlidir. 

Ticaret mukavelelerinde muvakkat değişiklikler 
I yapmak salâhiyeti 

MADDE 14. — 13 ncü maddede yazılı ticaret 
I muahede ve nıukaveleleriyle Modüs vivendile-
1 rin şümulüne giren, maddelerin nıer'î gümrük 

resimlerinde, görülecek lüzum ve alâkalı Vekâ
letlerle Gümrük ve İnhisarlar Vekâetinin müş
terek teklifi üzerine, İcravekilleri Heyeti, mu
vakkat mahiyette değişiklikler yapmaya ve bu 

I maddelerden bazılarının resmini kaldırmağa ve-
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ya muaf olanları resme tâbi tutmağa salahiyet
lidir. 

Ticaret mukavele ve anlaşmaları akdinden yeki
nen devletler gemi ve mallarına karşı alınacak 

tedbirler hususunda Hükümetin salâhiyeti 

MADDE 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile ti
cari anlaşmalar akdetmemiş veya böyle bir an
laşma için müzakerelere başlanması yolunda 
Türkiye Hükümeti tarafından yapılmış teklif 
ve teşebbüsleri neticelendirmiyen yahut tica
ret anlaşmaları veya Modüs vivendileri akdine 
yanaşmıyan veyahut mevcut mukaveleleri vak
tinden evvel tek taraflı olarak kısmen veya ta
mamen hükümsüz bırakan ecnebi memleketlerin 
mamullerine, mahsullerine ve deniz vasıtaları
na karşı umumi veya kısmi memnuiyet tahdit 
ve takyitler koymağa veya farklı muameleler 
ve tarifeler tatbik etmeğe Hükümet salâhiyet-
t ardır. 

Hükümetin bu salâhiyeti kullanarak ittihaz 
edeceği kararı icabına göre tâyin ve ilân ede
ceği bir müddetin mürurundan sonra tatbik 
olunur. 

Türkiyeye vâki ihracatı teşvik eden Devletlere 
karşı alınacak tedbirler hususunda Hükümetin 

salâhiyeti 

MADDE Jf>. —• Türkiye'ye ihraç ettiği mal
larını ithal Tarife Kanunumuzun takip ettiği 
gayeleri sarsacak surette prim, damping ve ben
zeri tedbirlerle teşvikeden memleketler eşyası 
hakkında bunları tesirsiz bırakacak mahiyette 
karşılıklı tedbirler almağa ve tarifedeki vergi 
hadlerini yükseltmeye tcra Vekilleri Heyeti me
zundur. 

Kararların tasdiki 

MADDE 17. — Hükümet bu fasıl hükümle
rine göre aldığı tedbirleri üç ay zarfında Büyük 
Millet Meclisine arzeder. 

Üçüncü fasıl 

Gümrük 11 hal Vergisi ve istisnaları 

Gümrük İtha! Vergisi, temsil 

MADDE 18. - Gümrük İthal Vergisi ithal 

( S. Sayısı ; 5 ) 

umumi tarifesindeki ölçü ve nispetler üzerinden 
alımı*. | 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince eşyanın 
tarifeye tatbikini gösterir bir izahname ile Re-
pertuvar tanzim ve ilân edilir. 

İthal umumi tarifesinde zikredilmemiş bulu
nan eşya Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince ta
rifede en çok yakınlık gösteren benzerine temsil 
edilir ve bu eşya Kepertuvara ilâve olunur. 

Temsilde eşyanın kullanılacağı yer, geçirdiği 
işçilik derecesi ve kıymeti itibara alınır. 

Temsile ait umumi kararlar ile izahname 
ve Repertuvarda yapılan değişiklikler de res
mî gazete ile neşrolunur. Bu kararlar ve deği
şiklikler neşri tarihinden önce yapılmış ve bu ka
nuna göre katileşnıiş olan tahakkuklara tesir 
etmez. 

Gümrük Vergisinin, umumiyet kaidesine istisna 
teşkil eden muaflıkları 

MADDE 19. —• Aşağıda yazılı eşya Gümrük 
İthal Vergisinden muaftır. 

1. Her nevi resmî müze ve kütü}) ha neler 
için gelen tarihi, bediî sanat eserleri, kitaplar, 
yazılar ile Etnografyaya ve tarihi tabiiye müta-
allik eşya ve kolleksiyonlar ve Hükümet, belediye 
ve hususi idareler tarafından açılan umuma mah
sus terbiyevi hayvan ve nebat bahçeleri için 
hayvanlar ve nebatlar (bunların kılıfları ve sair 
levazım ve teferruatı dahil), 

2. Umumi menfaatlere hadim cemiyetler 
ve bedava Âmmenin istifadesine tahsis edilmiş 
Türk Millî tesislere mevzuları ile alâkalı olmak 
üzere, teberru suretiyle gelen eşya (İcravekilleri 
Heyeti karariyle), 

3 : I — Kızılay Cemiyeti ve harb ve afat vu
kuunda onunla birlikte çalışmak üzere Hüküme
tin müsaadesiyle gelecek bu türlü sıhhi ve in
sani yardım heyetleri namına ecnebi memleket
lerden vürut edecek olan aşağıda yazılı eşya : 

a) Tıbbi, fennî ve sıhhi aletler, ilâçlar, va
sıtalar ve her türlü sihhi levazım; 

b) Bunların teşekkül maksat ve gayelerine 
uygun her türlü eşya, erzak,vasıta ve malzeme; 

c) Bunların teşekkül maksat ve gayelerine 
uygun olarak kurdukları veya kuracakları, iş
letecekleri müesseselere ait tesis malzemesi, işlet
me levazımı ve iptidai maddeler; 

I I — Gerek Kızılay Cemiyeti ve gerek baş-
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kalan namına askerlerimize tevzi edilmek üzere 
gönderilecek eşya, 

(Yukardaki bentlere göre rtıuaf olarak giren 
her nevi eşya, tesis ve işletme levazımı ve ipti
dai maddeler, namlarına gelen Cemiyet, Heyet 
ve şahıslar tarafından, vergileri verilmedikçe 
başkalarına satılamaz ve değiştirilemez. Ancak 
zaruri hallerde îcravekilleri Heyetince tâyin 
edilecek esaslar dairesinde bunlaVm vergisiz sa
tılmasına veya değiştirilmesine izin verilebilir. 

Birinci bendin c. fıkrasında yazılı iptidai 
maddelerden imal olunan vergiye tâbi mamuller 
de vergileri ödenmedikçe intifa ve ticaret mak-
sadiyle satılamaz.) (I ve I I numaralı bentlerde 
yazılı eşya sair resim ve vergilerden de muaf
tır.) 

4. Halkevleri için : 
a) Alıcı veverici radyo makineleri, mikrofon 

(nıürsile) ve bunların parçaları ile sair levazım 
ve teferruatı; 

b) Sinematograf ve projeksiyon makine ve 
cihazları ve inikas frenleri ve bunların parçala
rı ; 

c) Seyyar radyo ve sinama telgraf makine ve 
cihazlarına mahsus ve bunlarla cihazlanaeak oto
mobil, kamyon gibi nakil vasıtaları. 

(Maarif Vekâletinin müsaadesi ve bINI lava 
,ait faturaları tasdik etmesi şartiyle) 

5. — a) Hükümet tarafından Millî Müdafaa 
ihtiyacı için doğrudan doğruya gtirilen veya si
pariş üzerine getirilen silâh ve bunların aksanı 
ve teferruatı ile her türlü havb mühimmatı; 

b) Kara ve deniz lıarb ganimetleri ve gani
met kanunlarına tevfikan müsadere edilen eşya 
ve vasıtalardan Millî Müdafaa ihtiyacına tahsis 
edilenleri. 

6. Köy, kasaba ve şehirlerin umumi ihti
yacına mahsus sular için Nafıa Vekâletince 
tasdikli keşiflerine göre getirilen madenî boru
lar ve aksamı ile bunların bağlantısında kulla
nılan kurşun boru. kurşun ve katranlı ip gibi 
teferruatı. 

(Bunlara ait faturalarında keşiflerine uygun
luğu Nafıa Vekâletince tasdik edilir) 

7. Belediyelerce doğrudan doğruya getiri
len veya sipariş üzerine getirilen itfaiye alet 
ve edevatı, arabalar ve bunların yedek ve tecdit 
parçaları. 

(Bunlara ait faturaların Dâhiliye Vekâletin
ce tasdiki şartiyle) 

8. — a) Kara hududuna beş kilometreye 
kadar yakınlıkta bulunan köyler ve kasabalar 
ahalisi tarafından gümrük kapılarından geçi
rilip ithal edenin kendisinin ve ailesinin kul
lanmasına mahsus eşyadan Gümrük İthal Vergi
si mecmuu 100 kuruşu geçmiyen miktarı; 

b) Hudut mmtakası ahalisinin hududun öbür 
tarafındaki topraklarında yetiştirdikleri mah
sulleri ve bu topraklarını işlemek üzere hudu
dun öbür tarafına geçirip geri getirdikleri zira
at al ât ve edevatı, nakil vasıtaları ve hayvanları 
ve mahsullerinin naklinde kullandıkları mûtat 
kaplar ve örtüler; 

(Bu mahsullerin topraktan istihsal edildik
leri mûtat hallerinde gelmiş olmaları şartiyle) 

e) Hududun öte yanındaki meralarda ray 
hakkı bulunan veya mukavelelerle bu hak tanı
lan hudut mmtakası 'ahalisinin rây için götürüp 
en çok altı ay içinde geri getirdikleri kendileri
ne ait hayvanları ve bunların dölleri ve mahsul
leri. 

9. Harb esirleri .namına teberru suretiyle 
gönderilen yiyecek, içecek (tütün dâhil) ve giye
cek eşya; 

(Mütekabiliyet şartiyle) 
10. Millî deniz ve hava gemileri tarafından 

yabancı ülkelerden tedarik edilen ve münhasıran 
içinde bulundukları gemilerde kullanılacak olan 
donatma eşyası; 

11. a) Yabancı deniz gemilerinin içinde bu
lunan veya bu gemilerin Türk limanlarında günı-
rtikicunemiş mallardan tedarik ettikleri yabancı, 
yağhıyıcı maddelerle mürettebat ve yolculara 
mahsus yiyecek ve içecekler; 

(Bunların istihlâk için deniz gemilerinden 
dışarı çıkarılmaması şarttır); 

b) Büyük kabotaj yapan millî deniz gemi
leri Türk limanları arasında nakliyatta bulunma
dıkları takdirde (a) fıkrası hükmünden aynen 
istifade ederler. 

Aksi halde küçük kabotaja başlıyıacağı andan 
tekrar büyük kabotaja geçecekleri zamana kadar 
geçen müddet içinde kullandıkları yanıcı, yağla
yıcı maddelerle mürettebat ve yolculara mahsus 
yiyecek ve içecekler Gümrük îfchal Vergisine tâ
bidir. 

c) Millî ve yabancı hava gemilerinin Tür
kiye'de indikleri ilk hava meydan veya limanın
da haznelerinde kalmış yanıcı ve yağlayıcı mad
delerle artmış yiyecek ve içecekler; 

f S. Sayısı : 5 ) 
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(Bunların istihlâk için hava gemilerinden dı

şarı çıkarıl maniası şarttır.); 
d) Millî hava gemilerinin münhasıran ecne

biden aldıkları yük ve yolcuyu boşaltmak veya 
ecnebiye yük ve yolcu almak için diğer Türk ha
va meydan ve limanları arasında yapacakları 
uçuşian ile tekrar ecnebiye uçuşlarında kullana
cakları ve Türkiye'ye gümrüklenmemiş mallar
dan tedarik edecekleri yanıcı, yağlayıcı madde
ler ve yiyecek,, içecekler. 

icravokilleri Heyeti karar iyi e ve mü t eba İri
liye!- .şartiyle yabancı hava gemileri de tâyin edi
lecek kavı t ve şartlar altınd«a bu fıkra hükümle
rinden istifade ederler. 

e) Vagon restoranların Türkiye hududuna 
girdikten sonra, hazırlıyacakları ilk kahvaltı veya 
yemek için ecnebiden tedarikine mecbur olduk
ları yiyecek, içecek levazımı ve mutfakta kullanı
lacak mahruklar; 

(İnhisara tâbi içkiler ve maden suları ha
rici ir.) 

12. — : 
a) Turizmi teşvik maksadiyle kurulmuş res

mî teşekküller ve Türkiye Turing ve Otomobil 
Kulübü iç.iıı getirilen ve bedava 'dağıtılacak 
<dan artistlik propaganda ilânlar',, risaleler, 
duvar takvimleri, otomobil ve otel plânı ve mat
bu evrakı, gündüz ve geceye mahsus yol işaret
leri, rozetler, mükâfat, kupa ve şiltleri. 

(Bunların Türkiye'de tedariki mümkün ol-
madığınır! Ticaret Vekâletince tasdiki şar tiyle) 

b") Resmî yabancı turizm teşekkülleri tara
fından ••cari maksat gözetilmemek ve bedava 
dağıtılmak üzere Türkiye Turizm teşekkülleri 
ve Türkiye Turing ve Otomobil kulübü namları
na gönderilecek yabancı turizm propaganda 
afişleri, risale, resimli kitap ve rehber ve tak
vimleri. 

( Mütekabiliydi şartiyle) 

Diplomasi muaflıkları 

M..ADDE 20. —- Aşağıda yazılı eşya müteka
biliyet şartiyle Gümrük ithal 'Vergisinden mu
aftır: 

1. Yabancı Devlet reisleri ve aileleri ile re
fakatlerine memur olanların beraber getirdik
leri ve Türkiye'deki ikametleri esnasında geti
recekleri eşya; 

2. Yabancı Devletlerin Türkiye'deki Elci 

ve ailelerinin kendilerine ve Elçiliğe mahsus 
olarak getirdikleri veya getirecekleri bütün 
eşya; 

• \. Diplomasi memurlarının ve resmî bir zi
yaret ve vazife ile memleketimize gelen murah
has ve askerî heyetlerin Gümrük ve İnhisarlar 
ve Hariciye Vekâletlerinee tâyin ve tesbit edile
cek eşyası; 

- 1 . - • : 

a) Türkiye'deki Konsoloshanelere mahsus 
bayrak, arma ve matbu kayıt defterleri, başlıklı 
kâğıt İar, resmî makbuzlar, pasaportlar, şahadet
nameler, pullar ile sair vesikalar ve resmî mü
hür ve damgalar; 

i)) Meslekten olan başkonsolos, konsolos ve 
muavin konsoloslar ile meslekten olan konso
losluk memurlarının memuriyetlerine ilk defa 
gelişlerinde beraberlerinde veya bu gelişlerinden 
itibaren iki ay evvel getirecekleri kullanılmış 
veya kullanılmamış zat eşyası ve kullanılmış ev 
eşyası ile gelişlerinden itibaren fi ay içinde ge
tirecekleri yalnız kullanılmış zat ve ev eşyası. 

I>u maddenin birinci, ikinci ve üçüncü bent
lerinde sözü geçen Devlet reisleri ve elçilerle dip
lomasi memurlarının Gümrük Vergisinden mu
af olarak geçirdikleri binek otomobillerini Tür
kiye'ye ithal tarihinden itibaren üç yıl kullan
dıktan sonra muafiyeti haiz olnııyan yer
lere sattıkları veya devrettikleri takdirde bun
lardan (iümrük Vergisi aranmaz. 

Bu otomobiller Türkiye'ye ithali tarihinden 
itibaren bir sene geçmeden muafiyeti olnııyan 
yerlere satılır veya devredilirse satış veya de
vir tarihinde cari Gümrük Vergisinin tamamı 
alınır. İthali tarihinden itibaren bir yıl kulla
nıldıktan sonra ikinci yıl içinde satılır veya 
devredilirse satış veya devir tarihinde mer'i 
(İümrük Vergisinin % 50 si, üçüncü yıl içinde 
satılır veya devredilirse % 75 i indirir. 

Esaslı surette hasara uğrıyarak kullanına-
mıyacak hale gelip de muai'yeti haiz olnııyan 
yerlere satılan veya devredilen otomobillerden 
kullanma müddetine bakılmaksızın Gümrük 
Vergisi aranmaz. 

Elçilerimiz ile diplomasi memur ve siyasi 
murahhaslarımıza bu hususta daha az müsait 
muamele tatbik eyliyen devletlerin elçi, diplo
masi memurları ve siyasi murahhasları hakkın
da yukarki fıkralarda vazılı muaflık ve ver»-!. 

( İS. Sayısı : 5 ) 
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çüye göre tatbik olunur. 
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aynı esas ve öl 

Kolaylık mahiyetindeki muaflıklar 

MADDE 21. — Aşağıda yazdı eşya. Gümrük 
İdaresince şartlarına ve gösterilen esaslara uy
gun görüldüğü takdirde Gümrük İthal Vergisi
ne tâbi tutulmaz : 

1. Cumhur Reisinin zat ve ikametgâhı' için 
gelen eşya; • 

2. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri 
kullanılmış ve kullanılmamış zat eşyası ile na
kil vasıtalarının zabit, mürettebat, şoför, sürücü 
ve sair müstahdemlerinin yalnız kullanılmış zat 
eşyası, 

Kullanılmış eşya alâkadar yolcunun berabe
rinde bulunmadığı takdirde yolcunun gelişinden 
itibaren altı ay sonra veya iki ay önceye ka
dar olan müddet içinde getirilmek şartiyle bu 
hükümden istifade eder. 

Bu eşyanın yolcuların kentli istimallerine 
mahsus olduğunu tevsik için lüzumunda Güm
rük idareleri müspet evrak istiyebilir. 

Zat eşyasının miktar ve evsafı zamana, şah
sa ve seyahat sebeplerine göre takdir olunur. 

:">. Devlet madalya ve nişanları, ecnebi ül
kelerdeki ilim ve fen müesseseleri ile umumi 
sergi ve müsabaka heyetlerince verilen mükâ
fatlar, madalyalar ve hâtıralar ; 

(Sahipleri tarafından getirilmiş veya nam
larına gönderilmiş olmak şartiyle) 

Millî bayram ve müsabakalarda şeref mükâ
fatı olarak verilmek üzere hariçten hediye su
reliyle gönderilen eşya; 

4. a) Türkiye'de yerleşmek üzere gelen 
ecnebilerin; 

b) Yabancı memleketlerdeki daimî vazi
felerinden dönen Türkiye mennn*] arının: 

c) Yabancı memleketlerdeki tahsillerinden 
dönen Türk talebenin; 

d) Ticaret ve sair maksatlar ile yabancı 
memleketlerde yerleşip de iki sene ikametten 
sonra dönen Türklerin;. 

Göç. suretiyle beraberlerinde getirdikleri ve
ya kendilerinden iki ay önce veya altı ay sonra 
gelen kullanılmış ev eşyası; 

(Mücbir sebepler dolayısiyle muayyen müd
det ikametten evvel dönmeye mecbur olanların 
ev esvası iki' senelik müddet kavdma bakılmak

sızın bu hükümden istifade eder). 
(Göç eşyasının sahiplerinin içtimai vaziyet-

leriyle mütenasip olması ve göç keyfiyetinin 
Gümrükçe lüzum görüldüğü takdirde resmî ve
sika ile ispat edilmesi lâzımdır)-

5. Türkiye'de oturan bir Türkle evlenerek 
ecnebi ülkedeki asli ikametgâhını terk ile Tür
kiye'ye gelen kadının beraberinde veya gelişin
den iki ay önce veya altı ay sonra getirdiği iç
timai vaziyetiyle mütenasip kullanılmış ve kul
lanılmamış cihaz eşyası; 

(Cihazın geline aidiyetinin ve evlenme akdi
nin resmî vesika ile Gümrüğe ispat edilmesi şart
t ır) . 

Cihaz eşyası ile 4 numaralı bendde yazılı 
göç eşyasının miktar ve evsafı zamana ve şahsa 
göre takdir olunur. 

(i. Yabancı memleketlerde ticaret ve sair 
maksatlarla yerleşmiş Türkler ile Türk memur 
ve talebeden gerek oralarda ve gerek muvak
katen Türkiye'de bulundukları sırada ölenlerin 
ve ecnebi ülkelerde muvakkat olarak bulun
dukları sırada ölen Türklerin Türkiye'de oturan 
veya Türkiye'ye dönen kanuni mirasçılarına in
tikal eden zat ve ev eşyası; 

(Bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl 
içinde getirilmesi ve ölüye aidiyetinin ve nam
larına gelenlere intikalinin kanaat verici vesi
ka ile ispatı şarttır) . 

7. İçinde nâş veya ölünün kül veya kemik
leri bulunan tabut, vazo ve saire ve bunlarla bir
likte getirilen veya bunlarla alâkalı olarak da
ha önce veya sonra gönderilen çiçek, çelenk ve 
her nevi takdimler; 

Mezarlıklara ve Millî âbidelere konmak üze
re getirilen veya gönderilen çelenkler ve her ne
vi takdimler; 

8. İler türlü Türk parası, banknotları, es
ham ve tahvilleri ile Türkiye'de tedavülü ka
imi edilmiş bulunan ecnebi paraları ve esham 
ve tahvilleri ve bunların kuponları, çekler ve 
poliçeler; 

0. Resmî veya hususi daire, müessese ve 
şahıslara ait muamele görmüş defterler, evrak 
ve vesaik ve Türk konsolosluklarından geri ge
tirilen harç ve sair pullar, her türlü muhabere 
evrakı: 

10. Gümrükçe ticari mahiyeti olmadığı ta
hakkuk eden numunelik eşya ; 

11. Yabancı memleketlere çıkarılıp da aşa-

( S. K i m s i : f> ) 



64 
gıda yazılı sebeplerle geri getirilen Millî veya, 
evvelce Gümrük Resmi ödenerek millileşmiş 
olan eşya; 

(Bunlardan ihraç esnasında ayniyetleri güm
rüğe tesbit ettirilmiş ve dönüşte bu tesbite uy
gun bulunmuş olmaları şartiyle). 

a) Yol ve coğrafi vaziyet icabı olarak Tür
kiye'nin bir noktasından diğer noktasına sevk 
için yabancı topraktan geçirilmiş olanlar; 

(Tâyin olunacak müddet zarfında getirilmiş 
olacaktır). 

b) Gittiği memleketin gümrük hududun
dan dışarı çıkarılmıyarak veya bu memlekette 
muvakkat kabul ve muaflık usulüne tâbi tutula
rak asli mahiyeti hiç, değişmeksizin geri geti
rilenler ; 

(Ençok iki yıl içinde getirilmiş olacaktır). 
e) Gittiği memleketin gümrük hududundan 

geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafın
dan iade edilmek sebepleriyle asli mahiyeti hiç 
değişmeksizin geri getirilen yalnız millî eşya; 

(İhraç tarihinden itibaren ençok iki yıl için
de yine ihraç eden tarafından geri getirilmek 
ve satılmamış veya iade edilmiş olduğu ispat 
olunmak da şarttır). 

İhracı esnasında gümrüğe ayniyetleri usulü 
dairesinde tesbit ettirilmemiş olan eşya fabrika, 
mamülâtmdan olduğu takdirde İm fabrikanın 
alâmetlerini taşımak ve Türkiye menşeli olduk
ları şüpheden âri bir surette belli bulunmak ve 
gümrükçe de kanaat getirilmek şartiyle bu fık
ra hükmünden istifade eder. 

Tabiî ve iptidai mahsuller ile içkilerin bu 
hükümden istifadesi için kendilerine mahsus 
orijinal ambalajı içinde olmak ve bu ambalaj
ları bozulmamış bulunmak ve Türkiye menşeli 
olduklarını açıkça gösterir alâmetleri taşımak 
şarttır. 

Mâkul ve mücbir sebeplerle ambalajları bo
zulmuş olanların bu hükümden istifade edebil
meleri için Türkiye menşeli olduklarının güm
rüğe kanaat verecek surette ispatı lâzımdır. 

d) Tamir edilmek, boyanmak veya herhan
gi bir mütemmim ameliye görmek üzere çıkarıl-
muş olup asli mahiyette değişmeksizin ve yeni
den asli bir kısmı ilâve edilmeksizin en çok bir 
yıl içinde geri getirilenler; 

Yeni bir asli kısım ilâve edilmiş olduğu tak
dirde bu kısımdan vergi alınır. 

e) Yerli mahsul ve mamullerin ihracında 
ambalaj olarak kullanılıp en çok bir yıl içinde 
dolu veya boş olarak geri getirilen zarflar ve 
örtüler ile göç. eşyası nakline mehsus liftler; 

f) Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye-
de mukim Türk ve ecnebilerin beraberlerinde 
veya kendilerinden bir ay evvel veya sonra gö
türüp en çok bir yıl içinde geri getirdikleri her 
türlü, nakil vasıtaları ve bunların yedek ve tec
dit parçaları ile4hayvanları ve bunların binek 
ve koşum takımları, motorlu arabalara, takılı 
römork ve rulotlar, seyahat, esnasında kullan
mağa mahsus mutfak ve yatak eşyası ve kam
ping, av, kayak ve sair spor ala t ve takımları 
ve İm vasıtalara takılı radyo cihazları; 

(Bunlardan motorlu vasıtaların mûtat depo-
laımda artmış bulunan yanıcı ve yağlayıcı mad
delerden de vergi alınmaz). 

g) En çok altı ay cinde geri getirilmek 
şartiyle yük ve yolcu taşımağa mahsus umumi 
veya hususi nakil vasıtaları ve hayvanları; 

İL!. Aşağıda yazdı maksatlarla muvakkaten 
Türkiye'ye ithal olunan ecnebi eşya; 

(Bunların gümrüğe ayniyetleri tesbit ettiril
miş, tekrar ihraçlarında bu tesbite uygun bulun
muş, gümrük ve sair ithal vergileri teminata 
bağlanmış olmak şartlariyle). 

a) Türkiye'de imal edilmek veye az veya 
çok bir tahavvül görmek üzere getirilen ve en 
çok bir sene içinde mamul veya ameliye görmüş 
olarak tekrar ihraç olunan eşya; 

(Bu hükümden istifade edecek eşyanın nevi
leri ile görecekleri ameliyenin mahiyeti alâkalı 
Vekâletler ile Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin 
müşterek teklifi üzerine İcra, Vekilleri Heyetin
ce tesbit. ve ilân olunur). 

b) Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek 
veya sair bu mahiyette bir işçilik görmek üzere 
ithal edilip altı ay içinde tekrar ihraç olunan 
eşya; 

c) Millî mahsul ve mamullerin ihracında 
ambalaj maddesi olarak kullanılmak üzere ithal 
edilen eşya ile göç eşyası naklinde kullanılan 
ve altı ay içinde tekrar iade edilecek olan liftler; 

(Bu hükümden istifade edecek ambalaj mad
delerinin cins ve nevileri ve hangi çeşit yerli 
mamul ve mahsullerimize mahsus olacağı ve 
bunların ne kadar müddet içinde tekrar ihraç 
edileceği Gümrük ve İnhisarlar ve Ticaret Ve
killiklerince tâyin edilir.) 
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d) Sergi, panayır ve pazarlar, koşu ve-mü

sabakalar ve konferanslar iyin getirilen eşya 
ile tiyatro ve sirk heyetlerinin ve merasime iş
tirak edeceklerin getirdikleri sahne ve temsil 
eşyası, levazımı ve hayvanlarj 

(Bunların en çok altı ay içinde tekrar ihraç. 
edilmeleri ve tahsis edildikleri hususlardan baş
ka suretle kullamlmamaları şartiyle.) 

e) Siparişe esas olmak üzere getirilecek her 
nevi numunelik ve modellik eşya; 

(Altı ay içinde iade edilmek ve yabancı fab
rika ve sanat sahipleri ile bunların seyyar tica
ret memurları tarafından getirilmiş olanları mü
tekabiliyet esası dahilinde olmak şartlariyle.) 

t") Tecrübe ve muayene edilmek ve onçok 
altı ay içinde ihraç olunmak üzere ithal edilen 
eşya; 

g) Büyük inşaat ve tesisatta muvakkat ola
rak kullanıldıktan sonra tekrar ihraç edilecek 
fennî vasıtalar ve bunların teferruatı; 

(Alâkalı vekâlet ile Günırük ve İnhisarlar 
Vekâletinin kararları alınmak şartlariyle). 

h) Hükümetin müsaadesi ile memleketimiz
de ilmî hafriyat araştırmaları yapan heyetlerin 
bu maksatlar için getirdikleri vesait, alât ve 
edevat; 

(Bunların cins ve miktarlarını Maarif Vekil
liğince tasdik edilmesi ve bu vekillikçe tâyin 
olunacak müddet sonunda yurttan çıkarılması 
şartiyle). 

i) İdarî ve adlî kaza mercilerince delil ve 
vesika olarak getirtilen eşya; 

(Tahkikat veya muhakeme sonunda iade edil
mek şartiyle). 

j) Türkiye'de muvakkat bir zaman için 
oturmak üzere gelenlerin kendi istimallerine 
mahsus olmak üzere ithal edecekleri ev eşyası 
ve sair levazım; 

(Bunların mahiyet ve miktarları seyahatin 
maksat ve devamı müddetine uygun olmak ve 
altı ay içinde iade edilmek şartlariyle). 

(Altı ay sonra yerleşmek üzere Türkiye'de 
kalanların yalnız kullanılmış ev eşyası için 4/a 
fıkrası tatbik olunur). 

k) Yabancı ülkelerde mukim ilim, fen ve 
sanat erbabı ile amelenin sanatlarını icra için 
Türkiye 'ye gelişlerinde beraberlerinde getirilen 
veya kendilerinden bir ay önce veya bir ay sanra 
gelen kendi istimallerine mahsus cihaz, aletler 
ve teferruatı; 

(Altı ay içinde tekrar çıkarılmak şartiyle). 
1) Asli ikametgâhı yabancı ülkelerde olan 

Türk ve ecnebilerden turistik maksatlarla Türki
ye'ye gelenlerin birlikte veya kendilerinden bir 
ay önce veya sonra getirdikleri her türlü nakil 
vasıtaları ve bunların yedek ve tecdit parçaları 
ile hayvanları ve bunların binek ve koşum takım
ları, motorlu arabalara takılı römork ve rulotlar 
seyahat esnasında kullanmaya mahsus matfak ve 
yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair spor 
alet ve takımları ve bu vasıtalara takılı radyo 
cihazları (bunlardan motorlu vasıtaların mûtat 
depolarında artmış bulunan yanıcı ve yağlayıcı 
maddelerden de vergi alınmaz.) 

(Bunların en çok bir yıl içinde tekrar ihraç
ları şarttır.) 

(Bu seyyahlardan nakit ve senet teminatı 
yerine Uluslararası Turizm ve Otomobil Birliği
ne mensup Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü
nün veya bu kulübün kefalet ettiği ecnebi ku
lüpler ile Türk Tayyare Cemiyetinin veya bu 
Cemiyetin kefalet ettiği Uluslararası Hava Fede
rasyonunun veya bu Federasyona mensup Ulus
lararası Hava Kulüplerinin veya diğer bir Millî 
Kulübün ve bunun kefalet ettiği yabancı kulüp
lerin verecekleri triptik ve gümrük geçiş karne
leri kabul olunur.) 

m) En çok altı ay içinde geri götürülmek 
şartiyle yük ve yolcu taşımaya mahsus umumi 
veya hususi nakil vasıtaları ve hayvanları. 

(Bunlar dahilî hizmetlerde kullanılamaz.) 
13. Mütekabiliyet şartiyle ve beş kilometre

ye kadar plan mesafe dahilindeki : 
a) Hudut mmtakasındaki arazilerini işle

mek ve mahsullerini biçmek ve kaldırmak üzere 
hududun öbür tarafında oturanların birlikte ge
tirecekleri ziraat alât ve vasıtaları, hayvanları 
ve mahsullerinin naklinde kullanılacak mûtat 
kap ve örtüler ; 

b) Hudut mıntakasmdaki meralarda ray 
hakkı olan ve bu hakları mukavelelerle tanılan 
hududun öte yanında oturanların ray için geti
rip en çok altı ay zarfında tekrar ihraç edecekleri 
kendilerine ait hayvanlar ve bunların dölleri ve 
mahsulleri ; 

e) Hudut mıntakası dahilindeki arazilerin
de ekmek ve, yetiştirmek üzere hududun diğer 
tarafında sakin olanların getirecekleri tohum. 
fide, gübre ve ilâçlar. 
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Müddetlerin temdidi 

MADDE 22. — Bu kanunla katı veya muvak
kat ınııat'lıklar irin konmuş olan müddetlerden 
mücbir sebepler dolayısiyle geçirilmiş olanların 
temdidine Gümrük ve İnhisarlar Vekili salahi
yetlidir. 

Gümrük Vergisinin iade olunacağı haller 

MADDE 2-">. - Kanunen gümrük ithal ver
gisinden muaf olduğu İıaJde yanlışlıkla vergi 
alındığı anlaşılan eşyanın gümrük vergisi geri 
verilir. 

Gümrük vergisi ödenerek ithal edilmiş olduğu 
halde satış akdi hükümlerine aykırı çakmasından 
dolayı ret ve iade edilen eşyanın vergileri, ayni
yetleri ve ret ve iade sebebi gümrüğe ispat edil
mek ve en çok altı ay iyinde vukubulmak şartiyle 
geri verilir. 

Kesim haddmiıv yükseltilmesine ait hükümle
rin. geç tebliğ edihnesi sebebiyle vergi farkı mec
buriyetimle bulunan nı ilkel lef, ithal ettiği eşyayı 
tekrar ibra<; ederek ödediği vergi ve resimleri 
geri istiyebilir. Ancak bu isteğin farkı ödeme ih
barından. itibaren en çok bir ay içinde Gümrüğe 
•bildirilmesi ve malin ayniyeti ispat edilerek tek
rar çıkarılması şarttır. 

Vergilerin tecili 

MADDE 24. -- Memleketin iktisadi faaliye
tine yarıyan veya fevkalâde ihtiyaçlara binaen 
lüzum görülen eşyanın vergilerini teminat altın
da ençok üç ay müddetle tecile Maliye Vekâleti
nin; mütalâası alındıktan sonra Gümrük ve İnhi
sarlar Vekâletince izin verilebilir. 

ÎKINCÎ KISIM 

Kara, deniz ve hava münakalâtı 

Birinci fasıl 

Kara münakalâtı 

Birinci bölüm - Demiryolu münakalâtı 

Demiryolu nakil, vasıtalarının yurda gelişi 
MADDK 2 ' . Yabaneı ülkelerden gelen de

miryolu nakil vasıtaları, gümrük hattını geçtik

ten sonra, mücbir sebepler olmadıkça gümrük 
bulunan ilk istasyona kadar yolda -durmaz, yol
cu. ve eşya alıp indiremezler. 

ithalde demiryolu idarelerinin mesuliyet ve 
mükellefiyeti 

MADDE 26. - - Nakil vasıtalarının ilk hudut 
gümrük istasyonuna varışında bu vasıtanın sala
hiyetli memuru gelen vasıtaların içinde getirilen 
eşya ve bagajların manifestosunu ve yük senetle
rini Gümrük İdaresine verir. Vemekli vagonlar
da mevcut yiyecek, içecek ve yakılacak maddeler 
ayrı bir liste ile gümrüğe beyan olnur. 

U.ud-.ıt. istasyonunda ve iç. gümrüklerde güm-
iliklenecek eşy-a ile transit olarak sevkolunacak 
eşya bu gümrüğe ayrı ayrı beyan edilir. 

İç gümrüklerde gümrükleneceklerle transit 
olarak geçecek eşya Demiryolu İdaresinin mesu
liyeti altında scvkolunur. 

Gelen vasıtalar boş ise bu cihet de gümrüğe 
kontrolden önce yazılı olarak bildirilir. 

Ytık.ırıki fıkralarda gösterilen beyanların ve 
bunlara ait vesikaların tertip ve eşkâli beynelmi
lel. nakliyatta müstamel ve müteamel vesikalara 
uöır Gümrük ve Demiryolları İdarelerince bir
likte teshil edilir. 

Hirinci fıkra hükmüne göre manifesto ve 
diğer vesikaları vetilnıiyen eşya külfet ve mas
rafı Demiryolu İdaresine ait olmak üzere va
gonlardan ambarlara naklettirilerek veya va
gonlar ayırtılarak gümrükçe alıkonulur. 

İlk istasyonda umumi muayene, gümrüğün izni. 
olmadan yapılamıyaeak işler 

MADDE 27 — Yukarıki maddede yazılı ve
sikaların verilmesi üzerine gümrükçe gerekli 
muayene ve kontrol muameleleri yapılır. 

Gümrük kontrolü bitmeden ve bu idarenin 
izni alınmadan nakil vasıtalarının vagon değiş
tirmek veya ilâve etmek gibi suretlerle tertibi 
bozıılanuyacağı gibi yük ve yolcu dâhi almip 
verilemez ve vasıta yoluna devam edemez. 

İhraçta demiryolu idarelerinin mesuliyet 
ve mükellefiyeti 

MADDE 28 — Demiryolu ile yurttan çıkarı
lacak eşya ve vasıtalar, salahiyetli memur tara
fından son istasyon Gümrük İdaresine ma-
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nifesto verilerek beyan edilir ve bunların ihraç 
gümrük muamelelerine ait vesikalar bu gümrü
ğe tevdi olunur. 

Manifesto ve vesikalar verilmeden ve gerekli 
gümrük kontrolü bitmeden nakil vasıtaları is
tasyondan ayrılamaz. 

Manifesto ve vesikaların formülleri 2fi mu 
maddede yazıldığı gibi t es bit edilir. 

Demiryolu nakil vasıtalarının yurttan oıkışı 

MADDE 29 — Son Gümrük istasyonundan 
hareket eden demiryolu nakil vasıtaları hudut
tan çıkıncaya kadar mücbir sebepler olmadık
ça yolda duramaz, yük ve yolcu alıp veremezler. 

İkinci Bölüm • 'Diğer kara vasıtaları Münakalâtı 

Diğer kara vasıtalarının getirecekleri eşya 

MADDE 30 —• Yabancı memleketlerden de
miryolundan başka kara nakil vasıtaları ile an
cak salahiyetli bir hudut gümrüğüne eşya geti
rilebilir ve bu eşyanın gümrük muamelesinin bu 
hudut gümrüğüne yapılması esastır. 

Salahiyetli olmıyan bir hudut gümrüğüne 
getirilen eşya gümrük muhafazası altında iade 
olunur. 

Salahiyetli iç gümrüklerden birine sevkı ve
ya Türkiye'den transit geçirilmesi istenilen eşya, 
hudut gümrüğünce muayene ve usulü dairesin
de vergi ve resimleri tahakkuk ettirilerek temi
nat altında gideceği yere, gönderilir. 

Hudut gümrüğünün muamelesini yapın ıva 
mezun olmadığı eşyanın salahiyetli gümrüğe gön
derilmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi 
istekleri bu eşya nevine mahsus en yüksek haddi 
üzerinden hesaplanacak vergilerinin temin edil
mesi şartiyle kabul edilebilir. 

Gümrük idaresinin tâyin edeceği şartları haiz 
vasıtalarla nakliyatta bulunan resmî veya imti
yazlı teşekküllerin, demiryollarla yapılan tran
sit nakliyatı hakkındaki usul ve kolaylıklardan 
kısmen veya tamamen istifade etmelerine Güm
rük ve İnhisarlar Vekâletince müsaade oluna
bilir. 

Diğer kara vasıtalariyle eşya getirenlerin mü
kellefiyetleri 

MADDE 31. — Yukarıki maddede yazılı kara 
nakil vasıtalarının nakilleri hudut gümrüğüne 
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I getirilen eşyayı biri orjinal omıak üzere 3 nüsha 
I manifesto ile beyan ve varsa bunların yük senet

lerini birlikte tevdi ederler. 
'Orijinal manifesto bulunmadığı hallerde güm

rükte hazır bulundurulacak olan manifesto For-
j naillerinden 3 nüshası nakillerin şifahi beyan

larına göre doldurulur ve memurla nâkil tara
fından imza edilir. 

Bu vasıtalar boş geldikleri takdirde nâkille
rin şifahi beyanları bir zabıtla tesbit edilir. 

Yürütülerek getirilen hayvanlar 

MADDE 32. —- Yürütülerek getirilen hay
vanlar ancak salahiyetli hudut kapılarından so
kulabilir. Bunları ithal etmek istiyenler ilk 
hudut gümrüğüne ithal beyannamesini vermek 
ve bütün muamelelerini o gümrükte ifa ettir
mekle mükelleftirler. Ancak Türkiye'den tran-

I s it olarak geçirilmek istenilen hayvanlar hak 
I kında 110 ncü madde hükümleri dairesinde iş gö 

rülür. 

Diğer kara, vasıtaları ile eşya ihracı 

MADDE 33. — Demiryolundan başka kan, 
nakil vasıtalariyle Türkiye'den çıkarılacak eşya 

I gümrük muamelesinin salahiyetli en son hudut 
gümrüğünce yapılması esastır. Ancak dahilde 
salahiyetli bir Gümrük idaresi bulunan bir ına-

1 halden gönderilecek eşyanın gümrük muamelesi 
bu gümrükçe yapılarak transit hükümleri daire
sinde en son hudut gümrüğüne şevkine müsaade 

I olunabilir. 
Bu maddede yazılı vasıtalarla ihraç olunacak 

csy;!. için nâkilleri tarafından 2 nüsha manifesto 
tanzim ve eşyanın ihraç muamelesi yapılan 
gümrüğe tevdi edilir. Bunların bir nüshası tas
dikli olarak nâkile verilir. 

Boş olarak Türkiye'den çıkarılacak nakil va
sıtaları salahiyetli hudut gümrüğüne ağızdan 

I beyan edilir ve gümrükçe keyfiyeti gösterir bir 
zabıt varakası tutulur. Alâkalı istediği takdir
de bunun tasdikli bir sureti kendisine verilir. 

Yürütülerek çıkarılacak hayvanlar 

MADDE 34.. - - Yürütülerek ihraç edilecek 
hayvanlar ancak salahiyetli hudut kapılarından 
çıkarılabilir. Bunları ihraç etmek istiyenler son 

I hudut gümrüğüne ihraç beyannamesi vermekle 
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mükelleftirler. Yürütülerek ihraç edilecek hay
vanların iç gümrüklerden birisinde muamelesi 
yapılmak suretiyle şevklerine izin verilemez. 

Nehir ve kanallarla yapılan nakliyat 

MADDE 35. — Seyrüsefere müsait nehir ve 
kanallardan yabancı memleketlere yapılan nak
liyatta deniz nakil vasıtaları hakkındaki usul
ler tatbik edilir. 

İkine fasıl 

Hpnk münakalâtı 

Birinci bölüm - Büyük kabotaj 

O çinilerin gümrük mmtakasında tâbi olanakları 
mükellefiyetler 

MADDE 36. — Yabancı memleketlerden ge
len gemiler gümrük mıntakasına girdiklerinde 
makbul ve mücbir sebepler olmadıkça gidecekleri 
limana göre mutat olan rotayı takibe mecbur ve 
bir gümrük idaresi bulunmıyan yerlere yanaş
maktan, gümrük mmtakası sahası içinde durmak
tan ve diğer gemilerle ve kara ile ihtilât etmekten 
ve yük alıp vermekten memnudurlar. 

Gemilerin gümrük sahasında kontrolü 

MADDE 37. — Gümrük ve Muhafaza me
murları Türk limanları ile yabancı limanlar ara
sında seferler yapan gemileri gümrük mmtaka-

smda gümrük bakımından kontrol etmek üzere 
bunların gemi ve yük evrak ve defterlerini tet-
kika ve ambarlarını muayeneye ve mühür altına 
almaya salahiyetlidirler. Ancak bu gemiler mun
tazam sefer yapıyorlarsa gidecekleri en yakın 
gümrük limanına varıncaya veya açık denizle
re çıkıncıya kadar nezaret altında tutulmakla 
iktifa olunur 

Yabancı harb gemileri Devletlerarası hukuk 
ve mücamele esasları daresinde gümrük kont
rolünden müstesnadırlar. 

Türk limanlarına gelecek gemilerin kontrolü 

MADDE 38. — Yabancı limanlardan gelip 
Türk limanlarına veya nehirlerine girecek gemi
ler? gümrükçe tâyin edilmiş olan yerlerde kontrol 
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edilmek üzere durmağa veya yol kesmeğe mecbur
durlar. İlk gümrük kontrolünde gemi kaptanı alâ
kalı gümrük ve muhafaza memurlarına geminin 
tasdikli jurnalini, orijinal manifestosunu, ko-
manya ve mahrukatı ile mürettebata; ait eşya lis
telerini ibraz ve tevdi ile mükelleftir. 

Gemi kaptanları manifesto harici veya mani
festoya dâhil edilmeksizin nakli mûtat olan eşya
yı kontrolden önce memurlara ibraz ve beyan et
mekle mükelleftirler. 

Gemi kaptanları geminin envanteri ile dahilî 
taksimatım gösterir puanlarını da lüzumu dâhi
linde gümrük memurlarına ibraza mecburdur
lar. 

Türkiye limanları ile yabancı limanlar ara
sında sefer yapan gemiler Türk imanlarında 
gümrük kontrolü altında bulundurulur. Bu gemi
lerin adamları ile yolcuları, vazife görmek üzere 
bu gemilere gidecek olan sair memurlar ve ziya
retçiler, teşyi ve istikbal için gidenler ve acenta 
müstahdemleri ve sair alâkalı şahıslar gidiş ve ge
lişlerinde gümrük salonlarında veya gümrükçe 
tâyin edilmiş olan iskelelerden geçmek mecburi
yetindedirler. 

Manifesto verilmesi 

MADDE 39. — Yabancı limanlardan gelen ge
milerin kaptanları veya acentaları geminin Türk 
limanlarında yukarıki madde mucibince tâbi 
olacağı ilk gümrük kontrolünden itibaren en çok 
24 saat içinde o limana çıkarılacak gemi içinde 
ve yedeğindeki eşyanın orijinal manifestosu ile 
Türkçe iki suretini Gümrük İdaresine vermekle 
mükelleftirler. Orijinal manifestonun Verilmediği 
hallerde aslı ibraz ve taraflarından tasdikli bir 
sureti verilir. Bu müddetin başlangıcı veya sonu 
tatil günlerine tesadüf ederse bu günler müddetin 

hesabına katılmaz. Mücbir sebeplerden ileri gelen 
gecikmeler dahi gümrüklerce itibara alınır. 

Eğer gemi boş gelmiş ise veya o limana bo
şaltılacak yükü yoksa, seyyah ve tenezzüh gemi
si ise kaptan veya acentaları bu limana uğrama 
sebeplerini yukarıda yazılı müddetler içinde 
Gümrüğe bildirir. O limanda aeentası olmıyan 
ecnebi gemi kaptanları bu beyanlarını Türkçe 
yazamadıkları takdirde kendi dili ile birlikte 
beynelmilel münasebetlerde en çok kullanılan 
garp dillerinden biri ile yazabilirler. 

Yolcu ve seyyahlara ait olup manifestolara 
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kaydı müteamel oinuyan bagajların Gümrüğe 
ibraz ve levdi edileeek manifestolara kaydı mec
buri değildir. 

Manifestonun verilmemesi İmlimle, olumu-ak 
muamele 

MADDE 40 — Gemi kaptanları veya acenta-
Jarı gümrüğe tevdie mecbur oldukları manifes
toları müebir ve makbul bir sebep bulunmaksı
zın muayyen müddetleri içinde vermedikleri 
takdirde haklarında 162 nei maddede yazılı ceza 
tatbiki ile beraber her türlü masraf ve zarar 
kendilerine ait olmak üzere gümrük idaresi ge
minin bütün yükünü karaya çıkartarak mani
festo harici eşya muamelesine tâbi tutabilir. 

Manifestolar- ve bunların vizeleri 

MADDE 41 — Orijinal manifesto, konşimen-
veya mahreç limanlarındaki acentalar tarafın-
tolara müsteniden gemide tutulan yük defteri 
dan veya resmî salahiyetli mercilerce tanzim 
edilmiş olan yük beyannameleridir. 

Bu vesikaların mahallî Türkiye Konsolos!uk-
larınca konsolos bulunmıyan yerlerde mahallî 
hükümetlerce tasdik olunması şarttır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti muntazam 
sefer yapan gemilerle seyyah gemilerini bu tas
dikten istisna edebilir. 

llarb gemileriyle getirilen yüklerin beyanı 

MADDE 42 — Millî ve yabancı harb donan
masına mensup gemilerin ecnebi memleketler
den alarak Türkiye limanlarına çıkaracakları 
eşyanın gümrüğe bildirilmesi lâzımdır. 

Gemilerin manifesto vermedikçe yük alıp 
boşaltamıyacakları 

MADDE 43 — Yabancı limanlardan yük ge
tiren Millî ve yabancı gemiler manifestolarını 
C4ümrük İdaresine vermedikçe yüklerini boşal-
tamaz ve o limandan yük alamazlar. 

Aneak muntazam sefer yapan gemilerle ha
va vo liman durumları bakımından zaruri görü
len hallerde sair gemilere (iümriik İdaresince 
manifesto verilmeden önce de yük boşaltmak ve 
almak için müsaade olunabilir. 

Oemilerin Türk limanlarında yük ve yolcula

rını çıkarmaları ve almaları Gümrüğün nezaret-
ve murakabesine tâbidir. 

ihraç manifestoları 

MADDE 44. Türk limanlarından yabancı 
limanlara hareket edecek yerli ve yabancı ge
milerin kaptanları hareketlerinden önce o liman
dan yükledikleri eşyanın manifestosunu Güm
rüğe ibraz ve bir suretini tevdie mecburdurlar. 

Eğer o'limandan yük almamışlarsa keyfiyeti 
yazılı olarak bildirirler. Gümrük idareleri her 
iki hakle geminin Gümrükle ilişiği kalmadığını 
ve harekete mezun bulunduğunu mübeyyin bir 
vesikayı geciktirmeksizin kaptana verir. Bu ve
sikaları almadıkça gemilerin Türk limanların
dan ayrılmaları yasaktır. Ancak muntazam se
fer yapan veya Türkiye'de aeentası bulunan 
gemiler hakkında manifesto veya yazılı beyan
larını Gümrüğe tevdi etmeden önce de hareket 
vesikası verilebilir. Şu kadar ki, bu gemilerin acen-
taları ihraç manifestolarını veya o limandan yük 
almadıkları hakkındaki yazılı beyanlarını gemi
nin hareketinden en çok 48 saat içinde Gümrük 
İdaresine vermekle mükelleftir. 

Seyyah ve leııezzüh gemileri de Türk liman
larından hareketlerinden önee Gümrükten izin 
a İm aya m ecburd urla r. 

ikinci bölüm - Kiiçvk kabotaj 

Küçük kabotaj yapan gemiler 

MADDE 45. — Türkiye limanları arasında 
sefer yapan Devlete ait gemilerle aeentası bu
lunan ve muntazam sefer yapan sair gemilerin 
naklettikleri dahilî ticaret eşyası ve Gümrük 
Vergisi ödenerek millîleşmiş eşya için Gümrük
lerce manifesto veya bu mahiyette başka bir 
vesika aranmaz. Ancak bu gemiler Gümrük 
Yergisi gideceği limanda ödenmek üzere yaban
cı eşya nakleder veya aynı zamanda yabancı li
manlara uğrarlarsa büyük kabotaj yapan gemi
ler hakkındaki hükümlere tâbi olurlar. Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâleti bu hususlarda daha mü
sait usuller koyabilir. 

Muntazam sefer yapmıyan gemiler 

MADDE 46. — Devlete ait olmıyan veya 
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muntazam sefer yapmıyan veya aeentası bulun-
mıyan gemilerin nakledecekleri dahilî ticaret 
eşyası veya Gümrük Vergisi ödenerek millîleş 
mis eşya Gümrük kontrolüne tâbidir. 

Gerek bu gemilerin, gerekse Marmara, hav
zası dahilindeki iskeleler arasında veya aynı 
liman içinde veya civar iskeleler arasında işli* 
yin gemilerle, balıkçı kayıkları ve 20 tondan 
küçük nakil vasıtaları hakkında tatbik edilecek 
kontrolün tarzı mahallî ve hususi vaziyet ve 
hizmet şartlarına göre bu vasıtaların faaliyet
lerini sekteye uğratmıyacak surette tanzim olu
nur ; bu gemilerle Gümrük Vergisi ödenmemiş 
eşya nakledilemez. 

Üçüncü Fasıl 

Hava- Münakalâtı 

gördükten sonra mücbir sebepler dolayısiyle 
hududu aşmadan önce gümrük olmıyan bir yere 
inerlerse bunların pilot ve kaptanları keyfiyeti 
en yakın mülkiye veya zabıta Amirine haber 
verirler. -

Bu makamlar hava gemilerinin, o mahalden 
gümrük kontrolüne tâbi eşya almamak şartiyle, 
tekrar uçmalarına müsaade ederler, ve alâkalı 
Gümrük İdarelerine de malûmat verirler. 

Yukardaki fıkralarda yazılı inişlerin mücbir 
sebeplerden ileri gelmediği ve hususi kanunları 
mucibince takibi müstelzim suç teşkil ettiği hâ
diselerde mülkiye ve zabıta âmrleri bu kanun
lara göre gerekli tedbirler alırlar ve kanuni 
takiplere girişirler. 

d) İstisnai olarak salahiyetli hava makam 
larmca verilecek müsâade üzerine hususi bir yol 
takip ederek gelen ve giden bâzı hava gemileri
nin gümrük kontrolü, inecekleri ve havalanacak
ları hava limanlarında yapılabilir, veya tamamen 
bu kontrolden müstesna tutulabilir. 

Bu suretle gelen hava gemilerinin hududu 
geçiş noktaları ve zamanları ve kendilerini tanıt
mak için verecekleri işaretler ile inecekleri li
manlar müsaadeyi veren makamlarca önceden 
alakalı gümrüklere bildirilir. 

Hava gemilerinden eşya atılmıyaeağı 

MADDE 48. — Hava gemilerinin: pilot veya 
kumandanları, gemi, eşya ve yolcuları için müş
terek tehlike teşkil eden vaziyetler haricinde, 
yere eşya atmaktan memnudurlar. 

Gemi, eşya ve yolcuları müşterek bir tehlike
den kurtarmak için eşya atıldığı takdirde pilot 
veya kumandan keyfiyeti ilk gümrük hava lima
nında alâkalı memurlara bildirmekle mükellef
tirler. 

Gümrük ve diğer alâkalı makamlarca tâyin 
ve tesbit edilecek kayıt ve şartlar altında mek
tup paketlerinin yere atılması caizdir. 

Kabili sevk olmıyan gemilerle eşya getirlmiyeceği 

MADDE 49. — Pilot vasıtasiyle sevk ve ida
re edilmryen hava gemileri ile Türkiye'ye eşya 
ithali yasaktır. 

Manifesto ibrazı 

MADDE 50; — Yabancı memleketlerden ge-

Hava gemilerinin mecburiyetleri ve istisnalar 

MADDE 47. — a) Türkiye ile yabancı mem
leketler arasında muntazam sefer, yapan hava 
gemileri geliş ve gidişlerinde muayyen olan 
yolları lakip ederek tahsis edilen gümrük hava 
limanlarına uğramağa; 

b) Muntazam sefer- yapmıyan hava gemi
leri Türkiye'ye gelişlerinde takip ettikleri yo
la göre en yakın hudut gümrüğü hava meydan 
veya limanında ve Türkiye'den ecnebiye gidiş
lerinde gümrük muamele ve kontrolünün icrası 
için takip edecekleri yola göre gümrük hava 
meydan veya limanlarından birinde yere inme
ğe, mecburdurlar. 

c) Yabancı memleketlerden gelen hava ge
milerinin mücbir sebepler dolayısiyle Türkye'-
de gümrük hava limanlarından başka bir yere 
inmeleri halinde pilot veya kumandanlar bu 
inişten en çabuk vasıta ile en yakın mülkiye ve
ya zabıta âmirine haber vermeğe ve bu makam
lardan biri işe el koyuncaya kadar gemi ve eş
yasını muhafaza etmeğe mecburdurlar. 

Bu makamlar keyfiyeti bir zabıt varakası 
ile tesbit ve geminin tekrar uçmasına kadar 
eşyasının muhafazasını temin ederler. Geminin 
yoluna devam edemiyecek bir hale gelmiş ol
ması takdirinde keyfiyeti alâkalı Gümrük İda
relerine de bildirirler. 

Yabancı memleketlere giden gemiler de Tür
kiye'de bir gümrük hava limanında muamele 
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len hava gemilerinin pilot veya kumandanları 
Türkiye'de ilk gümrük hava limanına iner inmez-

a) Limanda çıkaracağı yükleri gösterir mah
reç Gümrük İdaresi veya oradaki resmî bir ma
kamdan tasdikli bir nüsha juanifesto ile nakliye 
senetlerini; 

'b) Komanya ve mahrukat ve yolcu listele
rini ; 

Gümrük İdaresine vermeye 'mecburdurlar. 
Hava gemilerinde başka bir hava meydanına 

çıkarılacak yük var ise pilot veya kumandanları 
bunlara ait orijinal maıııifesto Ve nakliye senet
lerini de Gümrük klaresinc göstermekle mükel
leftirler. 

Hava gemisi boş, gelmiş veya o liman için yük 
ve yolcu getirmiş ise pilot veya kumandanı ge
lişinin sebebini yazılı olarak Gümrük İdaresine 
bildirmekle beraber gemi evrakını bu idareye 
ibraz edecektir. 

Muntazam seferler yapaii hava gemilerinin 
Gümrük İdarelerince lüzum görüldüğü takdirde 
bir plân ile demirbaş ve mefruşatına ait envan
terinden bir nüshası bu idarelere verilir. 

Transit geçen hava gemileri 

MADDE 51. -— Türkiye'de hiçbir hava limanı
na inmeksizin transit olarak geçmesine salahiyetli 
makamlar tarafından müsaade edilmiş hava ge
mileri gümrük formalitelerinden de müstesna
dırlar. 

İhraç manifestoları 

MADDE 52. — Türkiye'den yabancı-ülkelere 
gidecek hava gemilerinin pilot-veya kumandan
ları hareket etmeden önce Gümrük İdaresinden 
müsaade almıya ve havalanacağı lim andan al
dığı yük için bii' nüsha manifesto vermeye mec
burdurlar. 

Muntazam sefer yapan iıava gemilerine ait 
ihraç manifestolarının acentaları tarafından ge
milerin hareketinden sonra verilmesine gümrük
lerce müsaade olunabilir. 

Millî Müdafaa kuvvetlerine mensup İıava 
gemileri 

MADDE 53. — Mîllî Müdafaa kuvvetlerine 
mensup hava gemileri yabancı ülkelere uçuş
larında ve bu seyahatlerinden dönüşlerinde yu-
karıki maddelerde yazılı gümrük formalitelerin

den müstesnadırlar. 
Hükümetin müsaadesi ile memleketimize ge

len ecnebi müdafaa kuvvetlerine mensup hava 
gemileri hakkında da aynı şekilde muamele olu
nur. 

$u kadar ki, bu iıava gemileriyle yabancı ül
kelerden Gümrük 'Vergisine tâbi eşya getirildiği 
veya Türkiye'den Gümrük Vergisine veya mü
saadeye tâbi eşya götürüldüğü takdirde bunların 
gümrüğe beyan edilmesi ve gereğinin yaptırılması 
lazımdır. 

Dördüncü fasıl 

Müstarblı hükümler 

Gümrük memurlarının parasız taşınmaları 

MADDE 54. — Kara. deniz ve hava nakil 
vasıtalarının sahipleri, gümrük kontrolüne tâ
bi nakliyatta, bu kontrol vazifesini yapacak 
Gümriik ve Muhafaza memurlarını parasız olarak 
naklederler. 

Manifestoların formülü 

MADDE 55. --- Manifestolar, milletlerarası 
nakliyattaki teamüller itibara alınarak Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletince tesbit edilecek formül
lerine uygun olarak tanzim edilir. 

Bunlarda eşyanın cinsi ve gayrisat'i siMetie-
riyle kapların nevi, sayı, marka, numaraları, 
konşimento veya nakliye senetlerinim numara
ları gösterilir. 

Nakliyat idarelerinin, eşyanın muhafazasına ait 
yeılerin ve Gümrük bürolarının tesisi hususun

daki mükellefiyetleri 

MADDE 56. — Türkiye ile yabancı memleket
ler arasında muntazam sefer yapacak hava ge
milerinin mensup oldukları resmi veya hususi 
idare ve teşekküllerle Demiryol İdareleri gerek 
hudut gümrüklerinde gerekse iç gümrüklerde 
gümrük kontrol ve muamelelerinin icrası ve bu
ralarda günırüklenecek eşyanın gümrük muame
lelerinin ikmaline kadar muhafazası için lüzum
lu inşaat ve tesisat ile gümrük bürolarını ve tartı 
aletlerini temine mecburdurlar. 

Büroların tenvir ve teshin ihtiyaçları da 
mümkün olan yerlerde bu teşekküller tarafından 
temin olunur. Tenvir ve teshin için ücret ve-
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rilıııesi ieabedeıı hallerde miktarı bu idarelerle 
m üştereken kararlaştırılır. 

Üçüncü kısım 

Gümrük rejmleri 

Birinci fasıl 

Umumi hükümler 

Rşyauın beyanı 

MADDE 57. --• Yabancı memleketlerden Tür
kiye ve deniz, kara ve hava nakil vasıtalariyle 
yet irilen eşya, aşağıdaki fasıllarda yazılı rejim
lerden hangisine tâbi tutulmak isteniyorsa sahip 
v<\va nâkilleri tarafından o fasıllarda yazılı şe
killerde Gümrüğe beyan olunur. 

Eşyanın beyandan önce, gümrük kontrolü ve 
nakil vasıtaları sahiplerinin veya Tahmil ve 
Tahliye idarelerinin mesuliyeti altında kalmak 
şartiyJe tahmil ve tahliye vasıtalarına veya 
gümrükçe kabul edilmiş mahallere (Sundurma
lara) çıkarılmasına müsaade olunabilir. Bu yer
ler (Sundurmalar) gümrükçe eşyanın nezaret al
tında bulundurulmasını mümkün kılacak şekilde 
Gümrük İdaresinin müsaadesiyle nakliye veya 
antrepo idareleri tarafından vücuda getirilir. 

Beyan edilmiyeu ve sundurmadan kaldırılmı.-
yan eşya 

MADDE 58. — Yukariki madde gereğince 10 
gün içinde beyan edilmiyen ve beyan edildiği 
halde beyanı takip eden 10 gün içinde çıkarıldığı 
yerlerden kaldırılınıyan eşya sahipsiz sayılır ve 
Bunlar Gümrük İdaresi tarafından re'sen sahip
siz eşya deposuna veya mahalline nakledilebilir. 

Bu tarihten itibaren bir ay içinde sahip veya 
nâkilleri müracaatla muamelesini yaptırarak kal
dırmadıkları takdirde 137 nci madde hükmüne 
yöre muamele olunur. 

îkinci fasıl 
ithalât rejimi 

Uirmvi. bölüm - Bey un 

İthal için beyan 

MADDE 59. — 1. İstihlâk maksadı ile Tür- 1 

kiyeye ithal edilecek eşyanın cins,, nevi ve va
sıfları itibariyle İthal Ummni Tarifesinin tasnif 
ve tavsiflerine uygun olarak beyan edilmesi lâ
zımdır. 

Beyanameler iki nüsha olarak tanzim edilir 
ve bunlar da aşağıdaki malûmat da kaydedilir: 

a) Beyan sahibinin adı, soyadı, ikametgâh 
adresi ve imzası; 

b) Eşyayı getiren nakil vasıtasının, adı, kum
panyası ve seferi; 

c) Eşyanın mahreci ve menşei; 
d) Eşya kaplarının; adedi, cinsi ve nevi, 

marka ve numarası (döküm halinde olanlai'in 
vagon ve kayık gibi içinde bulundukları vasıta
ların numarası); 

e) Eşyanın sâf ve gayrisâf ağırlıkları ve 
Gümrük Vergisi ağırlıktan başka ölçüler üzerine 
konmuş ise bu ölçülere göre miktarları (yazı ve 
rakam ile); 

f) Eşyanın sif kıymeti. 
Beyaname sahipleri; beyanlarını tevsik etmek 

ve muayeneyi kolaylaştırmak üzere, eşyanm ori
jinal faturasını, muhtelif hacım ve ağırlıklarda-
ki kaplara ait çeki listesini ve hususi hükümlere 
göre aranacak sair vesika ve şahadetnameleri de 
Gümrük İdarelerine birlikte verirler. 

2. Ahdi tarifelerden istifade ettirilmesi iste
nilen eşyanın âkid memleketler menşeli olduğu
nu veya o memleketlerde gördüğü tahavvül ve 
ameliyeler dolayısiyle o suretle telâkki edilmek 
lâzımgeldiğiııi müsbit salahiyetli makamlardan 
verilmiş ve o mahallerdeki Türkiye konsolosluk
ları veya mümessillikleri tarafından tasdik edil
miş menşe şahadetnamesi ibrazı şarttır. 

Eşyanm üçüncü bir memlekette gördüğü ta
havvül ve ameliye dolayısiyle o memleket menşe
li sayılaıbilmesi için bu tahavvül ve ameliyeler ne
ticesinde kıymetinde % 50 nispetinde bir artma 
husule gelmiş bulunması lâzımdır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti kıymeti 50 li
rayı geçmiyen ve taşıdıkları alâmetler ve marka
lar itibariyle menşei gümrüklerce tesbit olunabi
len eşya ilo posta veya tayyare ile veya yolcu be
raberinde getirilip üzerlerinde imal edildikleri 
fabrika marka, ve alâmetleri bulunan eşyayı men
şe şehadetnamesijıden müstesna tutabilir. 

İthal beyannamelerinin tescili 

MADDE t>0. — İthal beyannamelerinin yu-
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karki maddeye muvafık tanzim edilip edilmedi- | 
ği vazifeli servisçe tetkik olunarak muvafık gö
rüldüğü takdirde bunlar kabul ve tescil edilir. 
Aksi halde noksanlar ikmal edilmek üzere geri 
verilir. 

Beyanameııin tescili, yukarki fıkra mucibin.- I 
ce tetkik edilip deftere kaydı ve üzerine numara, 
tarih Ve resmî mühür konması ile tamam olur. 

İler kalemin ayrı bir beyan sayılacağı 

MADDE 61. — Beyana terettüp edecek ceza j 
bakımından ithal beyannamelerinde her kalem 
ayrı bir beyan sayılır. I 

îthal tarife cetvelinde bir vergi haddine tâbi 
tutulmuş olan eşyayı muhtevi her pozisyon bir | 
kalem teşkil eder. 

Bir kalemin eksik veya fazlası diğer kalemin 
eksik veya fazlasına mahsup edilmez. 

İthal beyanamelerinde tashih ve ilâve 

MADDE 62. — İthal beyannamelerinde ka
zıntı ve silinti yapılamaz ve böyle beyanameler 
Gümrükçe kabul ve tescil edilmez. 

Yapılan bir hatanın düzeltilmesi icabettiği 
takdirde üzeri okunacak şekilde çizilerek doğru
su yazılır, ve beyananme sahibi tarafından hiza
sına imza atılır, ve tescil esnasında bu tashihler 
resmî mühürle de mühürlenir. 

ilâveler hakkında da aynı şekilde muamele 
olunur. 

Beyanamelerin tescilinden sonra ve eşyanın 
muayenesinden evvel olmak şartiyle idare âmiri
nin malûmatı altında yalnız maddî hatalar dü
zeltilebilir. 

Mal sahiplerinin eşyasını muayene hakkı 

MADDE öo — Eşya sahipleri, beyannamele
rini tanzim edebilmek üzere, gümrüğün neza
reti altında eşyasını tartmak ve muayene etmek 
ve Gümrük Vergisi alınmasını icabetnıiyeeek 
miktarda numune almak hakkını haizdirler. 

Bu husustaki isteklerin yazılı olarak yapıl
ması lâzımdır. I 

Beyanların tahakkuka esas tutulacağı 

MADDE 64 — Gümrük İdaresinee tescil edil
miş olan ithal beyannameleri, gümrük ve sair 
ithal vergi ve resimlerinin tahakkukuna esas tu- I 

tulur ve beyan sahibini bağlar. 
Gümrük İdaresi, lüzum gördüğü hallerde, 

hazine hakkını korumak üzere eşyayı kısmen 
veya tamamen muayene etmek suretiyle beya
nın sıhhatini kontrol edebilir. 

Muayene neticesi, eşyanın beyana göre da
ha yüksek tarifeye tatbikim veya daha fazla 
vergi alınmasını icabettirdiği takdirde, tahak
kuk bu neticeye göre yapılır. 

Sözle beyan 

MADDE 65 — Yolcu ve sayyahlarm ve nakil 
vasıtalan adamlarının vergiden muaf veya gümrük 
vefgisi tutarı elli lirayı geçmiyen eşyası ile hudut 
mıntakası ahalisinin elde ve sırtta taşınabile
cek miktarda ihtiyaçlarından olan maddeler ve 
ticarî mahiyeti olmıyan kıymetsiz numuneler 

beyannameden müstesnadır. Bunlar hakkında sa
hiplerinin sözle beyanları üzerine muamele ya
pılır. 

Cumhur Reisi namına gelecek eşya hakkın
da verilecek takrirler beyan yerine geçer. 

Diplomasi muafiyet ve imtiyazlarından müs
tefit olanlar namına gelecek eşya hakkında ve
rilecek takrirler mütekabiliyet şartiyle beyan 
yerine kabul olunur. 

Türkiye'ye göç edenlerin beraberlerinde ta-
şınınıyan ev eşyası beyannameye tâbidir. 

İkinci Holüm - Tahakkuk ve tahsil 

Muayene neticeleri 

MADDE 66 — Muayene, bir beyanname muh
teviyatı eşyanın sıklet veya nevini veya her 
ikisini kontrol etmek üzere kısmen veya tama
men tartmak ve tetkik etmek suretleriyle yapi' 
lir : 

1. — Kaplardan yalnız bir kısmı tartılmış 
olup da beyana nazaran fazlalıklar görülürse 
aynı cins ve neviden eşyanın aynı cins ve neviden 
tartılmamış kaplarına bu fazlalığın vasatisine gö
re mütenasiben ilâveler yapüır. 

Beyanname sahibi bu suretle zam icrasını ka
bul etmediği veya muayene memurunca doğru 
bir netice alınabilmesi için lüzum görüldüğü tak
dirde diğer kaplar da tartüır. 

2. Tartılan kaplarda beyana göre eksiklik 
görülür ve bu eksikliğin eşyanın tabiatından 
veya telef ve ziyamdan veya çalınmasından ileri 
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74 
geldiği anlaşılırsa bulunan miktarlar, eğer bu 
farklar - maddi hesap hatası hariç - sahibinin ha
talı beyanından ileri gelmiş olursa beyan olunan 
miktarlar tahakkuka esas tutulur. 

o. Aded, baş ve sair sayı ölçüleri üzerinden 
vergi ödiyen eşyanın kısmi muayenesinde bu 
ölçülerinde görülecek farklar hakkında sıkletçe 
görülen farklara ait yukardaki fıkra hükümleri 
tatbik olunur. 

4. Eşyanın kısmen yapılan muayenesinde 
cins ve nevi itibariyle beyana göre daha yüksek 
Gümrük Vergisine tatbikini icabettirecek derecede 
aykırılık görüldüğü takdirde muayene memuru 
isterse diğer kapları da muayene ederek elde ede
ceği neticeyi tahakkuka esas tutar. Eğer diğer 
kapları açmaya lüzum görmezse yokladığı kap
lardan elde ettiği neticeyi aynı cins ve nevi eş
yadan olarak beyan edilmiş bulunan diğer kap
lara teşmil suretiyle tahakkuku yapar. 

Kıymeti üzerinden vergi veren eşya 

MADDE 67. — Kıymeti üzerinden gümrük 
vergisine tâbi eşyanın muayene memurları tara
fından yapılan tetkiki ve kontrolü neticesinde 
kıymetin eksik beyan edildiği anlaşıldığı takdir
de bu kıymet artırılabilir. 

Bu nevi eşyanın çalınmak, telef ve zayi olmak 
sebepleriyle muayene neticesinde tesbit olunan 
eksikliklerine ait kıymet vergi matrahından indi
rilir. 

Eşyanın kaza, hava tesiri ve sair sebeplerle 
hasara uğramak neticesinde kıymetinden kay
bettiği hal ve vaziyetler kıymet takdirinde itiba
ra alınır. 

Tahlil 

MADDE 68. — Gümrük Tarifesine göre ver
gi ve resimlerin tahakkuk ettirilebilmesi veya 
muaflık hükümlerinin tatbik edilebilmesi için 
eşyanın hikemi ve kimyevi tahliline lüzum ve ih
tiyaç görülen hallerde usulü dairesinde gümrük
te alınacak numuneleri ve numune alınması 
mümkün olmadığı takdirde eşyanın üzerinde 
gümrük lâboratuvarlarınca yapılacak tetkik ve 

tahlil neticeleri esas tutulur. 
Tahlilden artan numuneler sahiplerine iade 

olunur. Ancak tahlilden sonra en çok bir ay için
de sahipleri tarafından müracaat edilerek alm-
aııyan bu türlü numuneler gümrüğe terkedilmiş 
sayılır. 

Muayenelerde beyan sahiplerinin huzuru 

MADDE 69. — Muayene, beyan sahiplerinin 
veya mümessil veya ajanlarının huzuriyle yapı
lır. 

Posta ile naklonulan eşyanın muayyenesinde 
bu idare memurunun huzuru kâfidir. 

Muayeneden müstesna eşya 

MADDE 70. — Aşağıda yazılı eşya muayyene 
edilmez: 

a) Cumhur Reisine ait her türlü eşya; 
b) Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim 

yabancı Devlet Elçi ve Elçiliklerine ait eşya; 
c) Yabancı Devlet Reisleri ve aileleri ile re

fakatlerine memur olanların eşyası; 
d) Türkiye'ye ziyaret veya müzakere için 

gelen yabancı Devletlerin delege ve mümessilleri
ne ait eşya; 

e) Mahrem evrakı havi mühürlü kurye çan
taları (Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince tâyin 
olunacak kayıt ve şartlarla) 

f) Millî Müdafaaya ait harb silâhları ve bun
ların aksam ve teferruatı ile her türlü harb mü
himmatı; 

Tahakkukun mal gümrükte iken yapılacağı 

MADDE 71. — Muayene memurları, eşyanın 
yukarıki maddeler mucibince yapacakları muaye
nesini ve gümrük lâboratuvarlarmca tahlili veya 
başka salahiyetli mercilerce tetkiki icabeden hal
lerde bu mercilere düşen işlerin de ifa ve ikmali
ni mütaakip ve mal henüz gümrük kontrolü al
tında iken umumi ve ahdî tarifelere göre gümrük 
Vergisini tahakkuk ettirirler. 

Mükellefler, muayene memurlarınca yapılan 
tarife tatbikina itiraz etmekle beraber ihtilâfın 
hallinden önce mallarını gümrükten çekmek is
terler ve iki tarife arasındaki vergi farkını depo 
ederlerse bu istekleri kabul ve keyfiyet beyanna
meye şerh olunur. 

Muayene memurlarının mesuliyeti 

MADDE 72. — Muayene memurları, münfe
riden yaptıkları muayene, tahakkuk ve muaflık 
tatbiki muamele safhalarından bizzat, müştere
ken yaptıkları muayene, tahakkuk ve muaflık 
muameleleri safhalarından birlikte mesul olur
lar. 
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Tahlile veya kanunen başka bir merciin tet- ı 
kikma tâbi işlerde bu tahlil ve tetkiklerin ha
talı olmasından doğacak mesuliyet bunları ya
pan mercilere aittir. 

Muayene memurları gümrük ve sair vergi 
kanunlarının tatbik tarzı hakkında verilen umu
mi emirlere göre iş görürler ve bu emirlere uy
gun yaptıkları tahakkuklardan mesul olmazlar. 

Muayene masrafları 

MADDE 73. — Gümrük îdresince muayene
sine lüzum görülecek eşyanın muayene yerleri
ne getirilmesi ve buralardan tekrar kaldırılma
sı, kap ve ambalajlarının açılıp kapanması, eş
yadan numune alınması, numune kaplarının te
mini ve bunların gümrük lâboratuvarlarına, 
sıhhi muayene ve ayar kontrol heyetlerine şev
ki gibi işler ile bu işlerin istilzam ettiği külfet 
ve masraflar beyanname sahiplerine aittir. I 

Vergilerin Türk parasiyle ödeneceği ve çekle 
ödeme 

MADDE 74. — Gümrük Vergisi ile Gümrük
lerce alınmakta olan sair vergi ve resimler, mal 
gümrükten çıkmadan önce makbuz mukabilin
de Türk parası olarak ödenir. Gümrük ve inhi
sarlar Vekâletinin müsaadesiyle Millî bankalar 
üzerine çekilmiş ve bu bankalarca kabul edil
miş çeklerle Gümrük vergilerinin ödenmesine 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince müsaade I 
olunabilir. Bu takdirde mükellefler ancak çek
ler muhteviyatının gümrük veznesinee tahsili 
ile vergi ve resim mükellefiyetinden kurtulmuş I 
olurlar. 

Üçüncü bölüm - Vergi ve resimlere itiraz I 

itiraz sebepleri 

MADDE 75. — Gümrük Vergisi tahakkukla- I 
rina karşı mükellefler tarafından aşağıda yazılı I 
sebeplerle itiraz olunabilir. I 

1. Eşyanın tahakkuka esas tutulan teknik 
mahiyet ve vasıflarının tâyin ve tesbitinde isa
betsizlik bulunması; I 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde ha- I 
ta edilmesi; I 

3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıy- I 
metinin yanlış takdir olunması; | 

4. Ticaret muahede ve mukavelelerinin yan
lış tatbik edilmiş veya itibara alınmamış bulun
ması; 

5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş 
veya yanlış tatbik edilmiş olması; 

6. Siklet esaslarının tatbikmda hata edil
mesi; 

7. Eşya menşeinin; yanlış tesbit olunması. 
Şu kadar ki, verginin tahakkukuna beyanın 

esas tutulduğu hallerde mükelleflerin (1) ve (3) 
numara altında gösterilen sebeplerle itiraz hak
ları yoktur. Bu sebeplerle vâki itirazlar merci
lerince reddolunur. 

itiraz müddeti 

MADDE 76. — Muayene memurları yaptık
ları tahakkukları beyan sahiplerine veya mümes
sillerine veya kendilerinin gümrük ajanlarına 
bildirerek, beyanname veya sair tahakkuk ev
rakı üzerinde imzalarım al ular. 

Mükellefler veya mümessil veya ajanları bu 
tahakkuklar aleyhine itiraz etmek istedikleri tak
dirde bu itirazlarını ancak yukarıki fıkrada ya
zılı imza tarihinden itibaren, sekiz gün içinde 
yapabilirler. Müddetinde itiraz edilmiyen ta
hakkuklar katîleşîr. 

Yapılan tahakkuka karşı itirazları olmadığı 
beyanname veya tahakkuk evrakı üzerinde yazı 
ile beyan edildiği takdirde muamele ikmal ve 
vergi ve resimler tahsil edilerek malların itha
line müsaade olunur ve itiraz hakkı düşer. 

Yapılan tahakkuka müddeti içinde itiraz edil
mekle beraber malların ihtilâfın hallinden önce 
ithali istenildiği takdirde bu itirazlar üzerine 
77 nci maddede gösterilen muameleleri ikmal 
etmek ve tahakkuk ettirilen resim ve vergilerle 
varsa ceza depo edilmek şartiyle bu istekleri ka
bul ve keyfiyet beyannamelere şerh olunur. 

Yapılan tahakkuklar hakkımda yukarıki fıkra
larda yazılı olduğu veçhile kabul veya itirazda 
bulunulmadığı takdirde itiraz müddetinin deva-
raınca tediye safhası durdurulur ve malın itha
line müsaade edilmez. 

İtiraz mercileri 

MADDE 77. — 75 nci maddenin 1, 2, 3, 6 ve 
7 numaralı bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı 
mükellefler taraf nidan yapılacak itirazlar tah
kim yolu ile tetkik ve hallolunur. 
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lceek listeye dâhil olanlardan her ihtilâf için m-
raflarea seçilecek birer eksper hakem iltihak 
öder. Bu listelerde zirai, ticari ve sınai işlerde 
ilmî ve tecrübi ihtisasları olanlar ihtisas şube
lerine göre zümrelere ayrılarak yazılır. Seçile 
cek eksper hakemler ihtilâfın mahiyetine göre bu 
zümrelerden seçilir. 

Tahkim istekleri 76 ncı maddede tâyin edilen 
müddet içinde yazılı olarak tahakkukun yapıldığı 
Gümrük idaresine bildirilir. Bu isteklerin ida
rece kabul edilebilmesi için mükelleflerin seçtik
leri hakemin isim ve adresini göstermeleri ve ha
kem ücretini! tesviye ettiklerine dair makbuz ile 
ihtilâfın mahiyetine göre, fatura, menşe şaha
detnamesi ve diğer lüzumlu evrak ve vesikaları 
birlikte vermeleri lâzımdır. Numune gönderil
mesi icabeden hallerde bunlar külfet ve masrafı 
kendilerine ait olmak üzere usulü dairesinde mua
yene memurlariyle müştereken çıkarılır ve mü
hür altına alınır. 

Alâkalı gümrük âmiri nihayet.üç gün içinde 
itirazı tetkik ederek karar vermeye mecburdur. 
Bu karar mükellefin noktai nazarımı uygunsa 
tahakkuk o suretle tashih edilir. İdare âmiri 
itirazı varit görmez veya yapılan tatbikten ayrı 
bir noktai nazara varırsa mütalâasiyle beraber 
evrak ve numuneleri mafevkine gönderir. Ma
fevkler dahi derece derece itirazı yukarıki fıkra 
dairesinde bitirmedikleri takdirde mütalâaları ile 
beraber dosya, ve numuneleri Gümrükler Genel 
Müdürlüğüne gönderirler. 

l'nııın. Müdürlükçe keyfiyet tetkik olunarak 
mükellefin itirazı yersiz görüldüğü takdirde İda
renin müdafaası hazırlanarak ve hakemi seçile
rek evrak ve numuneler 10 gün içinde hakem he
yetine gönderilir. 

Umum Müdürlükçe mükellefin itirazı yerinde 
görülürse tahakkukun bu itiraza f/ove yapılması 
tebliğ olunur. 

I'mum Müdürlüğün noktai nazarı hem mü
kellefin itirazına ve hem yapılan tatbikata uygun 
düşmezse keyfiyet alâkalı gümrük vasıtasiyle 
mükellefe bildirilir. Mükellef buna karşı da bil
dirilen tarihten itibaren beş gün içinde alâkalı 
gümrüğe müracaat ederek tahkim talebinde İsrar 
ederse evrak ve numuneler Umum Müdürlükçe 
yukarıki fıkra dairesinde hakem heyetine gönde
rilir. 

Hakem heyeti 

MADDE 78. — Hakem heyeti, İktisat ve Ti
caret Vekilliklerince birlikte seçilecek ve icabın
da değiştirilebilecek üç komiser hakemden teşek
kül eder. Bunlara, İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasının mütalâası alınarak İktisat, Gümrük ve 
İnhisarlar ve Ticaret Vekilliklerince tanzim edi-

(S. Say 

İhtilâfın halli 

.MADDE 70. - İhtilâf ilk önoo iki eksper 
hakemin tetkikma konur. Bunlar hakem heye
ti huzurunda işi müzakere ederler, ittifak ettik
leri takdirde kararları heyetçe tescil olunur, it
tifak edemedikleri hallerde mesele heyet tara
fından tetkik edilir ve ekseriyetle karara bağ
lanır. 

Gerek eksper hakemlerin gerek heyetin karar
ları verildikleri hâdiselere maksur ve kati olup 
bunlar aleyhine ancak usul noktasından Devlet 
Şûrasına müracaat olunur. 

I lakem heyetinin salâhiyeti 

MAI')DE S0. - - Gerek eksper hakemler gerek 
hakem heyeti kararlarında istinat ettikleri mu
cip sebepleri gösteririm ve tarife tatbikmdan 
doğan ihtilâflarda eşyanın münhasıran teknik 
vasıflarım ve bu vasıflara göre tarifedeki inti
bak yerini tâyin ile 'mükellef olup içtihadı mahi
yette karar veremezler. 

Tahlile itiraz 

MADDE 8,1. - Mükellefler (M nei madde mu
cibince Gümrük lahora t livarlarında yapılan tet
kik ve. tahlil neticelerine karşı sekiz gün içinde 
ve eşya veya numunesi henüz gümrük elinde, iken 
itiraz ile ikinci tahlil istiyebilirler. 

Birinci tahlil neticeleri muayene memurları 
tarafından beyan sahiplerine veya mümessil vteya 
komisyonlarına bildirilir ve beyanındım e veya tah
lil raporu üzerinde imzaları 'alınır. Bu suretle 
vâki bildiriliş ikinci tahlil itirazları için başlan
gıç sayılır. 

İkinci tahlil; birinci f alili Hu yapıldığı Güm
rük" lahora hıvarlarında diğer bir kimyager tara
fından ve birinci tahlili yapan kimyagerle alâka
darların müşahit sıfatiyle bulundurulabileceği 
•ikinci bir kimyager huzuriyle yapılır. Birinci 
tahlilin, yapıldığı lâhorMlivarlarda, başka kim
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ya ger yok ise ikinci tahlil on yakın veya İstan
bul Ciümrük lâboratuvarlarmda yapılır. Bu tak
dirde ikinci tahlilde birinei tahlili yapan kim
yagerin huzuru şart değildir. 

İkinci tahlil ist iyenlerden haklı yıktığı tak
dirde ireri verilmek üzere beş lira tahlil masrafı 
alınır. 

ikinci tahlil neticeleri katidir. Sn kadar ki, 
bu tahlile göre yapılacak tahakkuklara karşı mü
kelleflerin 75 nci maddenin 2, 3, 6 ve 7 numaralı 
bendlerinde yazılı sebepler dolay isiyle hakem 
heyetine müracaat hakları mahfuzdur. 

.Mükellefler ikinci tahlil neticesinden önce 
mallarını gümrükten çekmek istedikleri takdirde 
tahlile esas olacak ııımr.ıneleri çıkarmak ve birin
ci tahlile göre tesbit edilecek resim ve vergilen 
ve varsa cezayı depozito suretiyle yatırmak şart-
lariyle bu istekler kabul olunur. 

Ahdî ve muaflığa ait hükümlerin tatbik in a karşı 
itiraz 

.MADDE 82. — 75 nci maddenin 4 ve 5 nci 
bendlerinde yazılı sebeplerden dolayı mükellef
ler ıttıla tarihinden itibaren 8 gün içinde tahak
kuku yapan muayene memurlarının bağlı bulun
dukları en yüksek idare âmirine veya 'başmüdü
re veya müdüre itirazda bulunabilirler. 

Bu mercilerin verecekleri kararlara karşı 
da ıttıla tarihinden itibaren beş, gün içinde 
Gümrükler Umum Müdürlüğüne itiraz olunabi
lir. 

Mükelleflerin beyanname veya tahakkuk ev
rakı üzerinde yapılacak tahakkuka 76 neı mad
denin 1 nci fıkrasında yazıldığı şekilde ıttıla-
ları bu maddede yazılı itirazlar için de başlan
gıç teşkil eder. 

Dördüncü Bölüm. - Noksan veya fada alınmış 
Gümrük Vergileri 

Eksik alınmış, veya hiç alınmamış gümrük ver
gileri 

MADDE 8 3 — Gümrük Vergisinin yanlış ta
hakkuk veya hesap sebebiyle eksik alındığı ve
ya hiç alınmadığı görülürse bu yanlışlıklar 
düzeltilerek farkı veya vergisi mükelleften is
tenir. 

Mal henüz gümrüğün murakabesi altında bu
lunan yerlerden kaldırılmamış ise gümrükçe 

bu vergi mükelleflerden her zaman istenebilir 
ve bunlar ödenmedikçe malın, geçirilmesine mü
saade olunmaz. Mükellefler bu suretle yapılan 
düzeltmelere ıttıla lan tarihinden itibaren 75 
nci maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı bentlerin
de gösterilen sebeplerden biri ile ve 76 nci 
maddede yazılı müddetler içinde Hakem He
yetine itiraz ettikleri ve vergi farkını depozito 
suretiyle yatırarak malı çekmek istedikleri tak
dirde buna müsaade olunur. 

Mal gümrükten çekilmiş bulunduğu takdir
de vergi farkları malın gümrükten çekildiği 
tarihten itibaren ancak üç ay içinde mükellef
lerden istenebilir. 

Mal gümrükten çıktıktan sonra istenecek 
vergi farkları mucip sebepleri gösterilerek mü
kellefe tebliğ olunur. Mükelleflerin bu istekle
re karşı tebliğ tarihinden itibaren 75 nci mad
denin 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı bentlerinde gös
terilen sebeplerden dolayı ve 76 nci maddede 
yazılı müddetler içinde Hakem Heyetine mü
racaata hakları vardır. Hesap hatasından do
layı vâki itirazlar 82 nci maddede yazılı müd
detler zarfında ve o maddede yazılı İdare Âmir
lerine yapılır. 

Muafiyet veya inik tarife veya ahdi tenzilâ
tın tatbikmda yapılan yanlışlık sebebiyle hiç 
alınmamış veya eksik alınmış gümrük vergisi de 
mükelleflerden üç ay içinde istenebilir. Ancak. 
muafiyet veya inik tarife tatbiki alâkalı Veka
letten verilmiş vesikalara müstenit ise üç aylık 
isteme müddeti bu Vekâletçe yanlışlığa ıttıla 
hâsıl edildiği veya muafiyet veya inik tarife 
tatbikimi nıütaallii: vesikanın hükümsüzlüğü 
tebeyyün ettiği tarihten başlar. Mükellefler bu 

j husustaki tebliğlere karşı 82 nci madde nıuci-
j bince itiraz edebilirler. 

Yukarıki fıkralarda yazılı tarife tashihleri
nin neticesi ceza tatbikini müsteîzim görülürse 
ayrıca ceza da hükmedilir. 

Bir lira ve daha eksik vergi farkları isten
mez. 

Pazla alınan Gümrük Verdisinin, iadesi 

MADDE 8-1. -- iîe'seu yapılan kontrol 
ve teftiş neticesinde Gümrük Vergisinin 
yanlış tahakkuk veya hesap hatası se
bebiyle fazla alındığı anlaşılırsa bu faz
lanın geri verilebilmesi yanlışlığın tahsil tari-
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hinden itibaren üç ay içinde meydana çıkmasına 
ve fazla alman kısmın müstehlike inikas etmeme
sine bağlıdır. Bu fazlanın müstehliklere inikas 
ettirilmediği ve iadenin sebepsiz bir iktisap sa-
yılamıyacağı hakkında mükeleflerce ileri sürüle
cek iddialar Ticaret mahkemelerince ibraz olu
nacak müsbit evrak üzerinden tetkik olunur. 

Maddi hesap hatası sebebiyle fazla alınmış 
olan vergiler bu müddet içinde mükeleflerce da
hi istenebilir. 

Bir beyanameye ait bir lirayı geçmiyen vergi 
farkları hiçbir suretle geri verilmez. 

Gümrük Vergisinin tahsil müruru zamanı 

MADDE 85. — Gümrük Vergisi tahakkuku
nun katileştiği malî yılı takip eden beş yıl içinde 
tahsil olunabilir ve bu müdetin geçmesi ile mü
ruruzamana uğrar. 

Ancak vergi ve resimlerin tallûk ettiği mallar 
gümrük elinde veya kontrolü altındaki yerlerde 
ise bunların bedellerinden vergi ve resim borçla
rı bu müddetin mürurundan sonra da mahsup 
olunur. . , . 

Vergilerin tahsil müruruzamanını dolduran 
ve kesen sebepler 

MADDE 86. — Gümrük Vergisinin tahsil 
müruruzamanı: 

a) Mükellefin mal kaçırma yolundaki tasar
rufları aleyhine takipler yapılması; 

b) Alacağın iflâs masasına kaydettirilmesi; 
e) Mükellefin haczi caiz mallarına haciz kon

ması; 
d) Tahsile mütaallik takipler aleyhine ka

nun yollarına gidilmesi: 
sebepleriyle durur. 
Vergi borcuna mahsuben yapılan tediyeler 

usulü dairesinde mükellefe, mümessil veya ajanı
na tebliğ edilen haciz kararı müruruzamanı ke
ser. 

Gezayi müstelzim hallerde Gümrük Vergi
sine-ait müruruzaman 

MADDE 87. — Vergi matlûbunun taallûk et
tiği muamele aynı zamanda kanunen cezayi müs

telzim olduğu takdirde mezkûr matluplar dahi 
bu kanıma göre müruruzaman haddi daha uzun 
olmıyan hallerde suça tebaan Türk Ceza Kanunu
nun 102 ve 112 nci maddelerinde yazılı müruru
zaman müddeti içinde Gümrük idarelerince takip 
ve tahsil edilir. 

Müruruzamanın durması ve kesilmesi 

MADDE 88. — Müruruzaman, onu durduran 
sebeplerin kalkmasını takip eden günden itiba
ren durduğu yerden ve kesilmesi halinde, kesil
meyi takip eden günden itibaren yeni baştan iş
lemeye başlar. 

Beşinci bölüm - Ödenmiyen Gümrük vergiU-
rinin ve cezalarının tahsili yollan 

ödenmiyen noksanların tahsil yolu 

MADDE 89. — ödenmiyen Gümrük Vergisi 
ve para cezaları Tahsili Emval Kanununa göre 
Gümrük İdarelerince tahsil olunur. Şu kadar 
ki, tahsilat komisyonlarına ait vazifeler ithalât 
gümrük müdürlerinde gümrük müdürü, mesul 
muhasip, muayene başmemuru ve icra ve takip 
şefi ile mahallî belediye meclisine dâhil bir aza
dan toplanacak komisyon tarafından ifa olunur. 

Kadrosunda muayene başmemuru ve icra ve 
takip şefi veya memuru bulunmıyan gümrükler
de onlann yerine bu vazifeyi gören memurlar 
komisyona dâhil olurlar. 

Eşyanın teminat hükmünde olması 

MADDE 90. — Gümrüğün elinde veya kon
trolü altındaki yerlerde bulunan eşya, bunlara 
terettüp eden Gümrük Vergisi ve gümrüklerce 
tahsil edilen sair vergi ve resimlerle para ceza
larından dolayı teminat hükmündedir. 

Bu malların bedeli bunlara terettüp eden ver
gi ve resimleri temine kâfi gelmediği hallerde ger 
ri kalan vergi ve resimler terkin edilir. Ancak 
malm bedelinden mahsubu yapılamıyan para 
cezaları mükellefin diğer emvaline müracaat su
retiyle Gümrük idarelerince takip ve tahsil olu
nur. 
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Üçüncü fasıl 

Vergi ve Resim mükelleflerini talik eden haller 

Birinci bölüm - Antrepo rejimi 

Eşyanın antrepolara konulması 

MADDE 91. — Derhal ithal edilmiyecek veya 
aktarma ve transit suretiyle sevk olunmıyacak ec
nebi eşya antrepolara konur. 

Antrepo aymak ve şletmek hakkı 

MADDE 92. — Antrepo aymak ve işletmek 
hakkı hususi kanunları mucibince imtiyaz ve in
hisar halinde muayyen hakiki veya hükmi şahıs
lara verilmiş olan yerlerde antrepolar bunlar ta-
tarafından tesis ve temin olunur. 

Sair yerlerde bu hak belediyelere aittir. 
Belediyelerin bu haklarını kullanmadıkları 

veya belediye teşkilâtı olmıyan veya belediye hu
dudu dışında kalan yerlerde ticari icap ve ihti

yaçlara göre lüzumlu antrepolar gümrüklerce te
min ve idare olunur. 

Mahsus antrepolar 

MADDE 93. — Parlıyan veya patlıyan veya 
tabiatları iktizası birlikte bulundukları diğer eş
ya için tehlikeli veya zararlı olan veya iyi muha
fazaları için hususi tertip ve tesislere lüzum gös
teren maddelere mahsus antrepolar açılır ve bu 
türlü eşya umumi antrepolara konamaz. 

îtibari veya muvakkat antrepolar, kabine - antre
polar 

MADDE 94. — Ağır veya çok yer kaplıya-
eak veya antrepo masraflarına değmiyecek ne
viden olan eşyanın mal sahiplerince gösterilecek 
yerlere konmasına ve buraların antrepo itibar 
edilmesine gümrükçe müsaade olunabilir. Bu tür
lü eşyanın cins ve nevileri Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâletince tâyin olunur. 

Hükümetin müsaadesiyle açılmış olup yaban
cı eşyanın da teşhir edileceği sergi yerleri güm-

* rük idaresince muvakkat bir zaman için antrepo 
ittihaz edilebilir. 
ittihaz edilebilir. 

Bakımları hususi bir itinayı icabettiren ve ne
vileri Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine* tâyin 

olunan bazı eşyanın umumi veya mahsus antre
polar dahilinde veya antrepo sahibine ait diğer 
bir binada kabine antrepo denilen hususi mağaza
lara konmasına gümrükçe müsaade olunabilir. 

Posta vasıtası ile gelen kolilerin gümrük mu
ameleleri ikmal edilerek mürselünileyhleri tara
fından ithal edilinceye kadar veya mürselün
ileyhleri tarafından alınmamaları hasebiyle bey
nelmilel mukaveleler ve hususi kanunları muci
bince tekrar mahreçlerine iade olunacakları za

mana kadar muhafaza edildikleri yerler ve mahal
ler hakiki antrepo hükmünde sayılır. 

Antrepolarda aranacak şartlar 

MADDE 95. — Antrepo ittihaz edilecek 
binalarda aşağıdaki vasıf ve şartlar aranır. 

a) İnşaat ve tesisat itibariyle eşyanın iyi mu
hafazasına elverişli olmak; 

b) Muayen bazı nevi eşyaya mahsus olanlar, 
tahsis edilecekleri maddelerin hususiyetlerine gö
re, ayrıca lüzumlu fennî tesisat ve vasıtaları ha
iz bulunmak; 

c) Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve 
çıkış kapılarından başka menfezleri eşya çıkarıl
masına müsait olmıyacak tarzda kapatılmış ol
mak; 

d) Diğer binalardan ayrı olmak; 
e) Deniz kenarında veya demiryolu hattı üze

rinde veya nakil vasıtalarından sevkedilecek eş
yanın geçeceği yollar itibariyle gümrük kontrol 
ve murakabesinin kolaylıkla yapılmasına müsait 
vaziyet ve mevkide bulunmak; 

f) Eşyanın antrepo içinde nakli, istifi, tar
tılması, ölçülmesi gibi ambarcılık hizmetlerinin 
yapılmasma ve nakil vasıtalarına yükletilmesine 
ve boşaltılmasına mahsus fennî tesisat ve vasıta
larla mücehhez bulunmak., 

Antrepo sahipleri açtıkları antrepolarda güm
rük haklarının- emniyeti ve eşyanın iyi muhafaza
sı bakımlarından Gümrük ve İnhisarlar Vekâle
tince lüzum görülecek sair tesisat ve tadilâtı yap
makla mükelleftirler. 

Antrepo İdarelerinin mükellefiyetleri 

MADDE 96. — Antrepo işletenler antrepolar 
içinde gümrük muamelelerini yapmak veya dı
şında gümrük kontrol ve muhafaza işlerini gör
mekle vazifeli gümrük memurlarının vazife gö
recekleri büroları ve kulübeleri ve buraların 
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aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarını ve vazife 
görenlerin maaş ve ücretleri ile gidip gelme yol 
masrafların] temin ile mükelleftirler. 

Hususi kanunlarında sarahat olnııyaıı hal
lerde veya bu İdarelerin müsaadesi üzerine hu
susi şahıslat- tarafından açılmış ve işletilmiş ant
repolar ile Belediyelere ait antrepolarda yukar
da yazılı ihtiyaçlar buraları işletenler tarafın
dan temin olunur. Ancak ticareti inkişaf ede
memiş yerlerde, antrepo işletenler leravekilleri 
Heyeti karariyle bu mecburiyetlerin bir kısmın
dan istisna edilebilir. 

Antrepo İdarelerinin mesuliyetleri 

MADDE 97. — Antrepolara konan eşyanın 
girerken gümrükçe tesbit edilmiş olan miktar
ları gümrük vergisine esas tutulur. 

Şu kadar ki umumî ve mahsus antrepolara 
konan eşyanın mahiyetine göre vukuu tabiî olan 
fireler ile gümrüğün müsaadesi üzerine yapılan 
temizleme, ayıklama gibi ameliyelerden ileri 
gelen eksiklikler için veryi vo resini aranmaz. 
Kezalik antrepo sahiplerinin ihtiyarlarında ol
maksızın mücbir sebepler altında zayi olduğu 
veya çalındığı Mahkeme karariyle tesbit olan 
eksikliklerden dolayı da vergi ve resim isten
mez. Ancak eşya gümrüklenmiş kıymeti üzerin
den sigorta ettirilmiş is*; vergi ve resimler ara-
nır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı sebepler haricin
de husule gelen eksiklikler ile itibari antrepo
larda her ne suretle olursa olsun vukubulaıı 
zayiat ve fireler kabul edilmez, bunlara terettüp 
eden vergi, ve cezalar antrepo sahiplerinden alı
nır. 

Tabiatleri icabı fire veren eşya ile antrepo
larda icrasına müsaade edilen manipülâsyonlar
dan dolayı zayiat veren maddeler için Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâleti muayyen bir fire ve zayi
at; nispeti tesbitine salahiyetlidir. 

Teminat 

MADDE 98. — İtibari antrepolara konacak 
eşyanın gümrük vo sair tâbi olduğu vergi ve re
simler teminata bağlanır. 

Hususi şahıslar tarafından işletilen umumi 
ve mahsus antrepolara konan eşyadan dolayı 
bu kanun hükümleri dairesinde antrepo sahip
lerine terettüp edebilecek malî mesuliyetlere 

karşılık olmak üzere Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletince antrepo sahiplerinden teminat istene
bilir. 

Antrepolarda Gümrük kontrol ve murakabesi 

MADDE 99. — umumi ve mahsus antrepola
rın giriş ve çıkış kapıları ve mal alıp vermeye 
hadim tesis ve tertipleri Gümrük İdaresince de 
kilit veya mühür altımda bulundurulur. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti resmî teşek
küller tarafından işletilmekte olan antrepolarda 
bu tedbirlere müracaattan sarfınazar edilebilir. 

Gümrükçe yukarıki fıkra mucibince alına
cak ihtiyat ve kontrol tedbirleri antrepo sahip
lerinin gümrüğe karşı olan mesuliyetlerine 
iştiraki tazammuıı etmez. 

Gümrük idaresi, antrepolarda gümrük hak
larını koruyacak sair tedbirleri almaya ve bu 
idarelerin kayıtlarını ve vesikalarını tetkik ve 
teftiş etmeye ve her zaman buralara girerek eş
yayı yoklamıya salahiyetlidirler. Antrepo idare
leri de bu kayıtları, vesikaları salahiyetli güm* 
rük memur ve müfettişlerine ibraza, antrepoları 
açnııya ve aranan eşyayı göstermeye ve yapıla
cak yoklamaları kolaylaştırmıya mecburdurlar. 

Antrepo idarelerinde tutulacak ithal ve ih
raç kayıt ve muhasebeleri gümrük kontrol ve 
murakabesini temin edecek şekil ve usullere uy
gun olmak lâzımdır. 

Antrepo müddetleri 

MADDE 100. — Umumi ve mahsus antrepo
larda eşya en çok beş, itibari antrepolarda iki 
yıl kalabilir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti, makbul ve 
mücbir sebepler dolayısiyle ve eşyanın iyi bir 
halde bulunması şartiyle bu müddetleri bir yıl 
daha uzatabilir. 

Bu müddetler sonunda eşyanın yabancı mem
leketlere ihracı, veyahut ithali memnu nevi
den değilse - Gümrük ve tâbi olduğu sair ver
gi ve resimleri ödenerek ithali lâzımgelir. Aksi 
takdirde umumi ve mahsus antrepolardaki eşya
nın maltım ise sahiplerinin ikametgâhlarına 
meçhul ise ilân suretiyle keyfiyet tebliğ edilir; 
Bu tebliğden itibaren bir ay içinde ihraç veya 

I vergi ve resimleri ödenerek ithal olunmıyan eş-
j ya hakkında 137 ııci madde" hükümleri dairesinde 

muamele olunur. 
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İtibari antrepolarda, kanuni müddeti içinde 
memlekete ithal veya. memleketten ihraç edil-
miyen eşyanın Gümrük ve sair vergi ve resimleri 
kati olarak tahakkuk ettirilerek teminatların
dan mahsup suretiyle irat kaydolunur. 

Yolcu beraberinde getirilip gümrükte bıra
kılan eşyanın gümrüklerde kalabileceği müd
detler üç aydır. Bu müddet zarfında kaldırılmı-
yanlar gümrüğe terkedilmiş sayılır ve 137 nci 
madde hükümleri latbik olunur. 

Eşyanın bir antrepodan diğerine nakli 

MADDE 101. — Eşyanın bir antrepodan di
ğer antrepoya nakline mal sahibinin teminat ve 
mesuliyeti altında olarak Gümrükçe müsaade 
olunur. 

Bu husustaki muamele şekil ve usulleri Güm
rük ve İnhisarlar Vekilliğince tâyin edilir. 

Ancak 100 ncü maddede yazılı müddetler eş
yam ilk antrepoya girdiği tarihten hesap edilir. 

Antrepolarda yapılabilecek ameliyeler 

MADDE 102. — Umumi ve mahsus antrepo
larda gümrük nezareti altında kap tamiri ve 
yenilenmesi, eşyanın havalandırılması, kalbur
lanması gibi iyi muhafazası bakımından lüzumlu 
veya yeni çeşitler yapılması, karıştırılması, bü
yük kaplardan küçük kaplara boşaltılması, nu
mune çıkarılması gibi ticari icaplara uygun ame
liyeler geçirmesine ve işlenmesine müsaade olu
nabilir. 

Tekrar ihraç eşyasına mahsus olmak üzere, 
menşeleri başka başka olan yabancı memleketler 
eşyasının yekdiğerine veya Millî eşya ile karış
tırılmasına da müsaade olunur. 

Bu hususta Millî menfaatlerin ve beynelmilel 
mukaveleler hükümlerinin ihlâl edilmemesi esas
tır. 

Kezalik bu ameliyelere Gümrükçe müsaade 
verilebilmesi için antrepo mahallerinin gümrük 
murakabesinin emniyetle ifasına elverişli bulun
ması lâzımdır. 

Antrepolarda tadat, noksan ve fazlalar 

MADDE 103. — Antrepo mevcutları her sene 
gümrükçe sayılarak kontrol edilir. Bütün eşyası 
sayılamıyacak kadar çok olan büyük antrepo
larda bu yoklamalar bazı kısım ve nevilere ay-
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j rılmak suretiyle ençok üç sene içinde ikmal 
I olunur. 
; Yoklamalar neticesinde meydana çıkan ek-
| siklerin gümrük ve sair vergi ve resimleri ant-
j repo sahiplerinden tahsil ve bu hususta terettüp 
i edecek ceza hükümleri ayrıca tatbik olunur. 

Fazla çıkan eşya hakkında, Gümrük idaresince 
j 137 nci maddede .yazılı hükümler dairesinde 

muamele apılır. 

Antrepo rejiminde beyan ve muayene 

I MADDE 104. — Antrepo rejimine tâbi tutul
ması istenilen eşyayı sahip veya mümessilleri ve
ya nâkilleri 58 nci maddede yazılı müddet içinde 

' Gümrük İdaresine beyan etmekle mükelleftirler. 
Bu husustaki beyanlar ile gümrük kontrol ve 

I muayeneleri ithal rejimine tâbi eşyanın beyan 
ve muayenesi hakkındaki 2 nci faslın 1 ve 2 nci 

I bölümleri hükümleri dairesinde icra edilir. 
| Beyan ile muayene neticesi arasında görüle-
I eek fark ve mübayenetler hakkında vuku bulacak 
i itirazlar yine aynı faslın 3 ncü bölümünde yazılı 
I esaslara göre tetkik ve hallolunur. 

Antrepolardaki eşyanın ithali 

MADDE 105. — Antrepolardan memlekete 
ithal edilecek eşya hakkında 3 ncü kısım 2 nci 
fasıl hükümleri tatbik olunur. 

Şu'kadar ki, antrepo beyannamesine ve güm
rükçe yapılan tetkiklere uygun görülen ithal be-

I yannamesinde yazılı eşya gümrükçe tekrar sa-
I yılmaz ve tartılmaz. Ancak mal sahipleri iste

dikleri veya antrepoda yapılan ameliyeler dola-
yısiyle girişte tesbit edilen miktarlarda ye vergi
ye esas tutulacak sıklette -değişiklik husule gel
diği hallerde eşya miktarları yeniden tesbit olu-

J nur ve bulunacak neticeye göre vergi ve resim
ler hesap edilir. Cins ve nevi hususuna gelince 
ancak şüphe halinde kaplar tekrar açılarak usu
lü dairesinde muayene ve tahkik olunur. 

I Antrepolardaki eşyanın devri 

j MADDE 106. — Antrepolara konan eşyanın 
i başka, bir şahsa devri (için devreden ile devralanın 

keyfiyeti gümrük formülüne uygun bir yazı 
ile müştereken beyan eylemeleri lâzımdır. 

Bu takdirde bu eşyanın vergi ve resim mü
kellefiyetleri devralana terettüp eder. 
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Gümrük İdaresinin mesul olamıyacağı haller 

MADDE 107. — Gümrük İdaresi, taksirsiz 
yangınlar ile sair Afetlerden ve mücbir sebepler
den ve eşyanın tabiatı iktizası kokmasından ve 
bozulmasından dolayı gümrüğe ait antrepolara 
konmuş eşyada vuku bulacak hasar v*e ziyalar 
için mesul 1 ululama1/. 

Gümrük antrepo ve hamal ücretleri 

MADDE 108 — Gümrüğe «üt antrepolara 
konacak eşyadan alınacak ardiye ücreti Güm
rük ve İnhisarlar ve Ticaret Vekâletlerinin tek
lifi üzerine İcra vekilleri Heyetince tâyin olunur. 

İTammal ücretleri zarfların açılıp kapanma
sı ve sair bu gibi hizmetler hakkındaki tarifeler 
her Gümrük İdaresi için Ticaret Vekâletince 
memur edilecek bir zatın riyaseti altında mahal
li tiearel odasından, ve belediyesinden ve tica
ret odası bulımmıyan yerlei'de yalnız Belediye
den ve belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde de 
oradaki veya en yakın mahaldeki ihtiyar heye
tinden müntehap birer azadan ve Gümrük fda-
resinin bir memurundan teşkil edilecek hususi 
komisyonlar marifetiyle tanzim ve Ticaret Ve
kâletince tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

Ticaret Vekâleti bu tarifelerin ihtiyaca gö
re tadil veya yeniden tanzimlerini talebe sala
hiyetlidir. 

Bu masraflar ve ücretler gümrük muamele
leri bitince icabeden taraflara tesviye edilme
dikçe mal teslim olunmaz. 

İkinci Bölüm - Transit Rejimi 

Transitin tarifi 

MADDE 109 —- Türkiye'nin hâkimiyeti ha
ricinde olan ülkelerden gelip aktarmalı veya 
aktarmasız, antrepoya konarak veya konmak-
sızın, tahliye ve tekrar tahmil edilerek veya 
edilmeksizin, nakliye tarzı değiştirilerek veya 
d eğişti rmeksizin Türkiye'den geçen ve bu ge
çişi Türkiye'nin hududu haricinde başlıyan ve 
biten tam bir seferin cüz'ünden ibaret bulunan 
şahıslar, eşya, gemiler, arabalar, vagonlar ve 
sair nakliye vasıtaları Türkiye'de transit halin
de sayılır. 

Türkiye'de transit suretiyle yapılan nakli
yat transitin icabettirdiği muhafaza ve idare 

masraflarına karşılık teşkil eden resimler hari
cinde gümrük ve sair vergilere tâbi değildir. 

Transit nakliyatında müddet ve vergilerin temini 

MADDE 110 — Türkiye'den transit olarak 
geçirilecek eşya ve nakil vasıtalarına ait vergi
lerin ilk hudut gümrüğünde muamelesinin ikma
li tarihinden itibaren 6 ay içinde tekrar yaban
cı bir ülkeye ihracında reddedilmek üzere te
minata bağlanması şarttır. 

Gümrükçe lüzum görüldüğü takdirde eşya 
kaplarına kurşun mühür takılır. 

Gümrüklerce hayvanların sürü halinde ve 
yaya olarak Türkiye'den transit geçirilmesi için 
alâkalı vekâletlerin müsaadesi aranır. Bu sürüler 
tâyin olunacak yollardan sevkedilir ve ithal hu
dut gümrüğünce bunların tırnaklarına veya ku
laklarına ayniyetlerini tesbit için damga veya 
zımba veya sair münasip alâmetler ve işaretler 
koydurulabilir. 

Transitte beyan ve muayene 

MADDE 111. —- Türkiye'den transit olarak 
geçirilecek eşya ve nakil vasıtaları ilk giriş güm
rüğüne beyan edilir ve gerek giriş gerek çıkış 
gümrüklerince usulü dairesinde muayene olunur. 

Beyanlar ile gümrük muayeneleri 3 ncü kıs
mın 2 nci faslında yazüı ithalât eşyasına ait esas 
lara uygun bir surette yapılmak lâzımdır. 

Demiryolları ile transitte kolaylıklar 

MADDE 112. — Demiryolları ile yapılacak 
transit nakliyatında 27 nci maddede yazılı esas
lara göre muamele olunur ve kuvvetli şüphe ol
madıkça eşya muayene edilmeksizin vagon ve 
arabalara veya eşya kaplarına kurşun mühür 
takmakla iktifa olunur. 

Demiryollar İdaresinin mesuliyeti baki kal
mak sartiyle- bu vasıtalarla naklolunacak transit 
eşya ve vasıtaları için 110 ncu maddede yazılı 
teminat aranmaz. Bu kolaylıklar 30 neu mad
denin son fıkrasında yazılı sair vasıtalarla ya
pılacak nakliyata da Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletince kısmen veya tamamen teşmil olunabilir. 

Teminatın çözülmesi 

M.ADDK 113. - - Transit geçirilen eşya ve 
vasıtaların 110 ncu maddede gösıerilen müddet 
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içinde tekrar yurt dışına çıkarıldığı usulüne uy- i 
gun olarak gümrüğe ispat edilmezse, vergiler il
gililerde^ tahsil ve irat edilir. 

Vergilen önceden tahakkuk ettirilmemiş bu
lunan hallerde, Gümrük Vergisi, eşyanın tarifc-
de dâhil bulunduğu fasıldaki zümrenin en yük
sek haddi üzerinden hesaplanır. 

Türkiye sınırları içinde mücbir sebeplerden do 
layı telef ve zayi olan transit eşyası ile transit 
nakil vasıtalarının vergileri alınmaz. Eşyanın 
bozulması veya hasara uğraması bu hükmün dı
şındadır. 

Mücbir sebepler ve doğurdukları telef ve ziya
lar mahkeme ilâmiyle ispat edilir. Telef ve zi 
yaı doğuran mücbir sebepler meşhut suç şeklinde 
işlenmiş gasp ve yağma olursa, hazırlık tahkikatı 
üzerine Cumhuriyet Müddeiumumilerince alâka
lılara verilecek bir vesika ile ve eğer bu telef ve 
zıya herkesçe bilinen ve duyulan başka türlü hâ
diseler yüzünden olmuşsa, o yerin idare heyetin
ce tahkik edilerek verilecek bir mazbata ile de is
pat olunabilir. 

Alâkalılar, yukardaki vesika veya mazbatayı 
ilgili Gümrük İdaresine verirler. Gümrük İda
releri, lüzumunda bunları veren makamlarla 
muhabere ederek, eksikleri tamamlandığında, 
bahse mevzu eşyanın vergi kaydını siler, teminat 
almışsa geri verir. 

Transit nakil vasıtalarının telef ve zıyaı 
idare heyeti mazbatasiyle ispat edilebilir. 

Teminat ve muayeneden müstesna olan gemi ve 
seferler 

MADDE 114. — Yabancı memleketlerden ge
tirdiği yük ve yolcuyu çıkarmak veya yabancı li
manlara yük ve yolcu almak için Türk limanla
rına gelen ve Türk kara sularında seferler yapan 
yabancı deniz nakil vasıtaları ile yabancı li
manlar ;ıra;ında seferler icra eden Türk gemile
rinin transit halindeki nakliyatı ve seferleri 110 
ve 111 tıci maddelerde yazılı gümrük muayene 
ve teminatından müstesna tutulabilir. 

Bıı mndde hükmü hava gemilerinin transit 
halindeki nakliyatı ve seferleri hakkında da ca
ridir. 

İnli işara tâbi ve ithali memnu eşyanın transiti • 

MADDE 115. — inhisar altında bulunan 
veya Türkiye'ye ithali yasak olan eşya ancak De-

( S. Sayış 

miryolları ve resmî teşekküUerce idare olunan 
nakil vasıtaları ile transit edilebilir. 

Şu kadar ki, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
teminat altında sair vasıtalarla da bu gibi eşya
nın transitine müsaade verebilir. 

Yabancı memleketlere aktarma 

MADDE 116. Türk limanlarında vasıta de
ğiştirerek denizyolu ile yabancı bir limana ak
tarma edilecek eşya nakil veya sahipleri tarafın
dan Gümrüğe beyan olunur. 

Bu suretle transit sevkedilecek eşyanın şüphe 
hali müstesna olmak üzere gümrük muameleleri 
bunların kaçırılmasına veya tebdiline mâni ola
cak tedbirlere inhisar ettirilebilir. 

Türkiye'ye ithali inhisar altında veya yasak 
veya yüksek vergiye tâbi olan eşya muayene edil
mekle beraber mevridine vusulü tevsik edildiği 
takdirde iade edilmek üzere teminata bağlana
bilir. 

Türk limanlarına aktarma 

MADDE 117. — Bir Türk limanında vasıta 
değiştirerek denizyolu ile diğer bir Türk limanı
na doğrudan doğruya aktarma edilecek yabancı 
eşya gümrüğe beyan olunur. 

Bu türlü eşya muayene edilerek teminat altın
da sevk olunur. 

Muntazam seferli nakil vasıtalarında gümrük 
muayenesi eşyanın kaçırılmasına veya tebdiline 
mâni olacak tedbirlere inhisar ettirilebilir ve bun
lar için teminat istenmivebilir. 

Aktarma suretiyle eşya gidecek gümrüğün sala
hiyetli olması 

MA DDK 118. — Yukarıki madde mucibince 
bir malın diğer bir Türk limanına aktarma su
retiyle şevki için gideceği liman Gümrük İdare
sinin o eşyaya ait gümrük muamelesini yapmıya 
salahiyetli bulunması şarttır. 

Eşyanın iç veya sahil gümrüklere şevki 

MADDE 119. — Deniz, kara ve hava yoliyle 
getirilen yabancı eşyanın diğer salahiyetli Güm
rük İdaresi bulunan bir iç veya sahil şehire şevki 
kara yoliyle yapılacak transit hakkındaki hüküm
lere tâbidir. 
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Antrepodan t rans i t veya aktarına 

MADDE 120. — Gümrük muamelesi gidece
ği yerde yapılmak üzere antrepodan çıkarılarak 
diğer bir iç veya sahil gümrüğe gönderilecek eş
ya hakkında kara veya denizyoliyle doğrudan 
doğruya aktarma edilecek eşya hakkındaki hü
kümler tatbik olunur. 

İthal için beyan olunmuş eşyanın transit ver;1 

aktarması 

MADDE 121. — İthal için beyan ve beyan
namesi Gümrükçe tescil edildikten sonra yaban
cı bir ülkeye veya diğer salahiyetli bir Gümrük 
İbaresi bulunan mahalle karadan veya denizden 
şevki istenilen eşyanın Gümrükçe yapılan mua
yenesi neticesinde cezayı müstelzim bir hal gö
rülmediği takdirde bu istek kabul ve eşyanın 
yukarıki maddelerde yazılı esaslar dairesinde 
şevkine müsaade olunur. 

Cezayı müstelzim hallerde bu isteğin kabulü, 
para cezasının ödenmesine bağlıdır. 

İthal için beyan ve beyannamesi gümrükçe 
tescil edilmiş eşyanın gümrüğe terki, yalnız 
Gümrük Vergisi ile gümrükçe alman sair vergi
lerin ödeme mükellefiyetini düşürür . 

f<ç.üncü bölüm - Muvakkat kabul vt ithal rejimi 

Muvakkat kabul usulüne tâbi eşya 

MADDE 122. — 21 nci maddenin 12/a 
fıkrası mucibince Türkiye 'de az veya çok bir 
işçilik gördükten sonra mamul bir halde tekrar 
Türkiye 'den ihraç, edilmek üzere muvakkaten 
ithal olunacak eşya, i thalât eşyası hakkındaki 
hükümlere göre gümrüğe beyan edilir. 

Bunlar ın beyannamelerinde Türkiye»"de geçi 
ıvcekleıi işçiliğin mail iydi ve tekrar ihraçlarında 
Gümrük İdaresince ayniyetlerini veya muadil
lerini tâyin ve teshile yarıyacak vasıfları ve bu 
husustaki nispet ve esaslar da gösterilir. 

Gümrükçe bu beyanlar'm sıhhati ithalât eş
yası hakkındaki hükümler dairesinde kontrol ve 
eşyanın lâbi olduğu vergi ve resimler hesap ve 
beyanname üzerinde teshil, edilmekle beraber ay
niyetlerini tahkika yarıyacak vasıflar ve esaslar 
da gösterilir. 

Bunların tesb.it edilen vergi ve resimleri ir!>-~ 
rar ihracatlarında mahsup ve reddolunmak üzere 
usulü dairesinde teminata bağlanır. 

Muvakkaten ithal olunacak eşya 

MADDE 128. — Bu kanunun 21 nci madde
sinin 12 numaralı bendinin (b) den (k) ya ka
dar olan fıkralarında yazılı maksatlarla, muvak
katen ithal edilip muayyen müdde t l en içinde 
tekrar ve aynen ihraç olunacak eşya hakkında 
da yukarıki madde hükmü tatbik olunur. 

Seyyahlara ait nakil vasıtaları ile hududa 
yakın şehir ve kasabalar arasında yolcu ve eşya 
naklinde kullanılan vasıtalar hakkında beyanna
me yet ine Gümrük İdaresince tesıbit veya bu 
hususlarda beynelmilel mahiyette olarak kabul 
edilmiş tr iptik, gümrük geçiş karnesi veya pa
savan gibi vesikalar kullanılması caizdir. 

Gümrük İdaresinin nezaret ve kontrolü 

MADDE 124. — Gümrük İdaresi icabı halin
de 122 ve 128 ncü maddelerin hükümlerine tev
fikan muvakkat olarak ithal edilen eşyayı imal 
edildikleri veya teşhir veya. kullanıldıkları yer
lere kadar nezaret al t ında sevkedebileceği gibi b u 
aiiueliyeleri kontrol altına, almaya veya masrafı 
mal sahiplerine ait olarak bunların üzerine ayni
yetlerini tahkika medar olacak alâmetler, işaret
ler koymaya ve kurşun mühür takmaya dahi sa
lahiyetlidir. 

Muvakkaten ithal edilmiş eşyaların antrepolara 
konması * 

MADDi ; 12."). - - Tekrar ihraç kaydiyl« 122 ve 
128* ncü maddelere, göre muvakkaten ithal edilmiş 
eşyanın muayyen olan ibra** müddeti içinde an
trepolara konması caizdir. Bu takdirde antre
poya it ha.! i tekrar ihraç hükmünde sayılarak 
gümrükçe girerken alınmış olan teminat geri ve
rilir. 

21 nci maddenin 12 numaralı bendinin (L) 
fıkrası mucibince ithal edilen ve Türkiye 'de ka
za neticesi olarak parçalanmak veya yanmak gi
bi herhangi b.ir suretle kullanılamıyacak hale ge
len ve sahibi t a ra f ından harice çıkarılması iste-
ııilnıiyen nakil vası talarından, mahallî Hüküme
te terkedildiği en büyük mülkiye âmirleri tara
fından lasdik olunmak şar t i \ le , sahibinden ve 
bunların Hükümetçe elden çıkarılması halinde 
d.-'hi Hükümet ten veya alanlardan vergi ve re
sim aranmaz. 

Sahibi bu enkazı sattığı veya Hükümetten 
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başkasına bedelsiz devrettiği takdirde, satıldık- ı 
lan veya devredildikleri hallerinde temsil edile- j 
çekleri tarife maddesi üzerinden ithalât eşyası gi
bi vergilerini ödemekle mükeleftir. 

Dördüncü fasıl 

ihracat rejimi 

Birinci bölüm - Beyan ve istisnaları 

Kati ihraç 

MADDE 126. — Türkiye'den yabancı ülke
lere çıkarılacak Millî veya Gümrük Vergisi öden
mek şartiyle millîleşmiş eşya Gümrük idarelerine 
formülüne uygun iki nüsha beyanname ile beyan 
olunur. 

Bu beyannamelerde, eşyanın haricî ticaret is
tatistiklerinin tanzimine esas olmak üzere cinsi, 
nev'i, miktar ve kıymeti, ihraç edileceği mem
leket ve gümrük muayene ve kontrolü bakımın
dan lüzumlu sair izahat bulunur. 

Aşağıdaki eşya beyannameden müstesnadır : 
a) Yolcu ve seyyahların yanlarında taşıdık

ları zat ve ev eşyası ile fen ve sanat sahiplerinin 
ve amelenin sanatlarını icra' için beraberlerinde 
götürdükleri alet ve edevat ve ticari kıymeti haiz 
olmıyan numuneler. 

(Bunlar için şifahi beyan ile iktifa olunur). 
b) Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına ve

rilecek komanyalar; 
(Bunlar gümrükçe tâyin olunacak formülüne. 

uygun bir vesika ile sevkedilir). 
c) Kara hududuna yakın mahallerdeki köy 

ve kasabalar ile pazarlardan hududun diğer ta
rafındaki halkın kendi istimal ve istihlâkleri 
için tedarik ve birlikte ihraç ettikleri mahsul, | 
mamul ve hayvanları ve bu mahallerdeki Türk j 
ahalisinin hududun diğer tarafındaki köy, ka
saba ve pazarlara satmak üzere birlikte götür
dükleri kendi mahsul, mamul ve hayvanları; ı 

(Bunların miktarca ticaret emtiası mahiye- j 
tini iktisap etmemesi şartiyle). ( I 

d) Nâ'şı havi tabutlar ile çelenk ve çi- j 
çekler; J 

e) Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki 
yabancı devletler sefirleri ile diplomasi muaf
lıklarından istifade eden maslahatgüzar ve de
lege heyetlerine ait zat ve ev eşyası; | 

i (Bunlar için Hariciye Vekâletiyle müştere-
| keıı tesbit edilmiş «Kurye listeleri» ve sefaret 

takrirleri kabul olunur). 
f) Tieari bir mahiyet arzetnıiyen sair eşya 

! ihracatı; 
(Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin müsaa

desi ve tesbit edeceği usul dairçsinde muamele
ye tâbi tutulur). 

Muvakkat ihraç 

MADDE 127. — Türkiye'den çıkarıldıktan 
sonra tekrar getirilmek üzere muvakkaten ihraç 
edilecek eşyanın geri getirileceği ve yabancı 
memleketlere' ne maksatla çıkarıldığı ve gittiği 
memlekette ameliye görecek ise bunun mahiyeti 
ve geri getirilme müddeti beyannamelerde tas
rih edilmekle beraber bunların geri getirildik
lerinde ayniyetlerini tesbite yarıyacak vasıfları, 
alâmetleri ve işaretleri de gösterilecektir. 

Bu vasıflar, alâmetler ve işaretler kâfi gö-
rülmiyen hallerde gümrükçe masrafı ihracatçı
ya ait olmak üzere bunlara yeniden alâmetler, 
işaretler konulabilir. 

Yabancı memleketlere seyahat eden ve asli 
iaknıetgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve ya
bancıların kendilerine ait nakil vasıtaları ile 
hududa yakın mıntıkalarda komşu memleketlere 
eşya ve yolcu naklinde kullanılan diğer nakil 
vasıtaları için Gümrük idaresince tesbit veya 
bu hususlarda beynelmilel mahiyette olarak ka
bul edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi veya 
pasavan gibi vesikalar kullanılması caizdir. 

İkinci Bölüm - Muayene 

Muayenenin ne bakımdan ve nasıl yapılacağı 

I MADDE 128. — İhraca ait beyanlar, gümrük 
I haklarının korunması ve diğer hususi kanun ve 

nizamnamelerle konmuş yasaklık, tahdit ve tak
yit ve sair tedbirlere nıütaallik hükümlerin tat-

I bikı bakımından gümrükçe ithal beyanları hak-
j kındaki usul ve esaslar dairesinde kontrol 
I edilir. , 
I Beşinci Fasıl 

Posta Rejimi 

Posta müraselelerinde günırk kontrolü 

MADDE 129. — Posta vasıtasiyle Türkiye'-
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ye ithal veya Türkiye'den ihraç veya transit edi
lecek eşyanın gümrük kontrolü ve bu eşyaya te
rettüp eden vergi ve resimlerin tahakkuku işleri 
Gümrük İdarelerince yapılır. 

Tahakkuk ettirilen vergiler mahal ve icaba 
göre Gümrük veya Posta İdarelerince tahsil olu
nur. 

Gümrük muamelelerinin nasıl yapılacağı pos
ta nıüraselelerine ve bunların gümrük formalite
lerine mütaallik milletlerarası anlaşma esasları 
dairesinde Gümrük ve inhisarlar ve Münakalât 
Yekâletlerinee birlikte tesbit olunur. 

Dek 1 a rasyon anduanlar 

MADDE İM. — .Posta. ınüraselelerinde mür-
silleree tanzim ve irsal olunan gümrük beyanna
meleri, bu kanuna göre ithal, ihraç, ve transit 
beyannameleri yerine geçer ve bunlara terettüp 
eden hukuki hükümlere esas ve mesnet teşkil 
eder. 

Türkiye'ye ithal edileeek eşyaya ait bu vesi
kaların vuzuhsuz veya eksik gö rai düğü hallerde 
gümrükçe gerekli muamelesi yapılmak üzere eş
yanın mürselünileyhleri tarafından ayrıca beyan 
edilmeleri istenebilir. 

Gümrük kontrol ve muamelesinin istisnaları 

MADDE l;ll. —Muhabere evrakı ile matbu
alar (Moda Mecmuaları hariç) gümrük kontro-
luna tâbi değildir. Şüphe hali müstesnadır. 

Ölçü ve tartı aletlerinin temini 

MADDE i')2. —~ Gümrük muamelelerinin ya
pılması için lüzumlu bürolar ve tartı, ölçü alet
leri ve tahlil yerleri ve buraların aydınlatma ve 
ısıtma ihtiyaçları bedava olarak Posta İdarelerin-
kmdaki usul ve esaslar dairesinde kontrol edilir. 

Altıncı fasıl 

Hudut rejimi 

Hudut ticareti gümrük formaliteleri 

MADDE loo. — Kara hudutları mıntakası 
ahalisinin yapacakları ithal ve ihraçlara müta
allik gümrük formalitelerini Gümrük ve inhisar
lar Vekâleti bu mıntakamn ihtiyaçlarına ve 

icaplarına uygun düşecek surette sadeleştire-
bilir. 

Hudut nııntakaları komşu Devletlerle akde
dilecek anlaşmalarda sahası tâyin edilmemiş 
olan yerlerde beş kilometreyi geçemez. 

Bu kolaylıklar aşağıda yazılı münasebetlere 
inhisar eder : 

1. Hudut mıntakası ahalisinin hududun di
ğer tarafındaki arazilerinde yetiştirdikleri mah
sullerinin ve yetiştirecekleri mahsullere ait to
hum, fide ve emsali ile bunların iyi yetiştiril
mesi için lüzumlu maddelerin ve ziraat ve na
kil alet ve vasıtalarının ve hayvanlarının ve mû
tat kanlar ve örtülerin ithal ve ihracı; 

2. Bu mıntaka ahalisinin ray hakkı bulunan 
ve bu 'hakları mukavelelerle tanılan meralarda 
râyetmek üzere huduttan geçirecekleri hayvan 
sürülerinin ve bunların yavru ve mahsullerinin 
ithal, ve ihracı; 

•>. Ziraat âla t ve edevatının tamir ıuaksa 
diyle ithal ve ihracı; 

Bu madde gereğince tatbik edilecek kolay
lıkların suiistimal edildiği yerlerde Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti bu kolaylıkları tahdit, tak
yit veya • refedebilir. 

Bazı eşya nakil ve satışının kayda tâbi 
tutulabileceği 

MADDE lo4. — Kaçakçılık ve hileye müsa
it olan hudut nımtakalarmda kaçağı setre yarı-
yaıı Millî veya millîleşmiş mamul ve mahsullerin 
İni mıntaka dahilindeki köyler ve kasabalar 
arasında naklini ve bunların satışını Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâleti lüzum göreceği murakabe 
kayıt ve usullerine tâbi tutabilir. 

Yedinci fasü 

Denizden kurtarılan eşya 

Kazaya uğrıyan gemiler 

MA D])E 1;{."). ---- Kaza veya hava muhalefe
ti sebebiyle Türk kara sularında yükünü atmak, 
karaya çıkarmak veya başka bir gemiye aktarmak 
mecburiyetinde kalan yerli ve yabancı gemilerin 
kaptanları keyfiyeti en seri vasıta ile bulundu
ğu mahalle yakın gümrük veya diğer resmî ma
kamlara haber vermeye ve bu yükleri alan ve 
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toplıyan gemilerin kaptanları da ilk vâsıl olduk
ları Türk limanındaki Gümrük İdaresine bun
ları bildirmeye mecburdurlar. 

Eşyanın tesbit ve tasfiyesi 

MADDE 136 — Türk kara sularında kazaya 
uğrıyan gemilerden çıkarılan veya denizden 
toplanan dahilî ticaret eşyasına gümrükçe mü
dahale edilmez; yabancı eşya çıkarıldıkları yer
de sahip veya nâkilleri tarafından muhafaza ve 
gümrükçe nezaret altına alınır. Bunlarlan kap için
de olanların kaplarının nevi, marka ve numa
ralarını, açıkta bulunanların cinslerini ve mik
tarlarını ve vakanın vuku tarzını gösterir bir 
zabıt tutulur. 

Sahip veya nâkilleri tarafından muhafaza 
altına almmıyan veya sahip ve nâkilleri mey
danda olmıyan ve açıkta nezaret altında tu
tulması gümrük hakları bakımından mahzurlu 
görülen eşyayı Gümrük idaresi bütün masrafla
rı sahip veya nâkillerine ait olmak üzere bir 
antrepoya kaldırabilir, nakil masrafını koruya-
liiıyacak veya mahallî vasıtalarla nakli mümkün 
olamıyaeak eşya gümrükçe tâyin edilen kısa bir 
müddet zarfında 8 nci fasıl hükümlerine göre 
satılır. 

Sekizinci Fasıl 

•Gümrüklerce tasfiye edilecek eşya 

Tasfiye ve usulleri 

MADDE 137 — a) 58 nci maddeye göre 
depoya alınan; 

b) 100 ncü maddeye göre antrepolarda ve 
yolcu salonlarında kanuni müddetlerini doldur
muş bulunan; 

c) 103 ncü maddeye göre yapılan yoklama
lar neticesinde antrepolarda fazla çıkan; 

d) 136 nci maddenin son fıkrasına göre sa
hip veya nâkilleri tarafından kaldırılmıyan; 

e) Sahip veya nâkilleri tarafından gümrü
ğe terkedilen veya 68 nci maddeye göre terk 
hükmünde tutulmuş olan; 

Eşya ve nakil vasıtaları Gümrük idareleri 
tarafından cins, nevi, miktar ve vasıfları tesbit 
edilerek Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince tâ
yin olunacak usul dairesinde satılır. 

Çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlike
sine maruz bulunan veya saklanması külfet ve
ya tehlikeli veya masraflı olan eşya depo ve 
antrepo müddetlerinin bitmesinden önce sahip
lerine veya nâkillerine veya bunların yerlerini 
tutanlara haber verilerek ve mümkün veya vazi
yet buna mütehammil olmadığı takdirde haber 
verilmeden derhal satılığa çıkarılabilir. 

Satılığa çıkarılan eşyanın sahipleri veya 
nâkilleri veya bunların yerlerini tutanlar iha
leden önce müracaat ederlerse, derhal resim ve 
vergilerini ödiyerek ithal veya gümrükçe tâyin 
edilecek kısa bir müddet içinde ihraç eyleme
leri şartları ile satış durdurulur ve istekleri 
yerine getirilir. 

Satılan eşyanın takarrür eden bedeli satış 
şartnamesinde tesbit edilmiş olan gümrük ve 
sair ithal vergilerimi Ödeyebilecek bir miktarda 
ise alanlar bunları yurda sokabilirler, değil ise 
ancak yabancı bir ülkeye ihraç edebilirler. 

Şu kadar ki bunların satış şartnamesinde 
tesbit edilmiş olan gümrük ve sair ithal vergi 
ve resimleri ile ihale bedeli arasındaki farkı 
ödiyen talip ithal hakkından istifade edebilir. 

Çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlike
sine mâruz bulunan veya muhafazası külfet ve
ya tehlikeli veya masraflı olan eşyanın satış 
bedelinin gümrük ve sair ithal vergi ve resim
lerini ödemeye kâfi olup" olmadığına bakılmak
sızın yurda ithaline müsaade olunur. 

Bu suretlerle alıcısı çıkınıyan eşya, satılma
mak kaydı ile hastahanelere ve Hayır Cemiyet 
ve müesseseleri ile resmî daire ve müesseselere 
bedava verilir. Bu cemiyet, daire ve müesseseler 
tarafından almmıyan eşya Gümrük ve inhisar
lar Vekâletince tâyin edilecek şekiller dairesin
de yok edilir. 

İnhisara tâbi eşya 

MADDE 138. — Yukarıki madde hükmüne 
tâbi eşyadan memlekete ithali, veya memlekette 
imali veya satışı inhisar altında bulunanları 
İnhisar idarelerinin takdir edecekleri bedel mu
kabilinde ve hiç. bir vergi ve resim aranmaksı
zın bu idarelere'verilir. Bunlar tarafından alın-
mıyanlar, yabancı memleketlere çıkarılmak üze
re. satılır. Alıcısı çıkmıyanlar 137 nci maddede 
vazıh usul dairesinde vok edilir. 
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İthal ve istimali ve transiti memnu eşya 

MADDE 139. — Bu fasıl hükümlerine tâbi 
eşyadan Türkiye'ye ithali veya Türkiye'de kul
lanılması veya Türkiye'den transiti kanun ile 
yasak olanları Resmî Daire ve Müesseselere be
dava verilir. Bu İdarelerce almmıyaular yolu 
ile yok edilir. 

Transiti serbest ve sahte menşe alâmetli eşya 

MADDE 140. — Türkiye'ye ithali ve Türki
ye'de kullanılması memnu olup Türkiye'den 
transiti yasak edilmiş bulunmıyan bu fasıl hü
kümlerine tâbi eşya 137 nci maddede yazılı 
usul dairesinde ancak yabancı ülkelere çıkarıl
mak kaydı ile satılır. 

Sahte menşe, marka ve alâmetleri taşıyan 
maddeler,bu alâmetler kaldırılmak suretiyle sa
tılır. 

Bu suretlerle alıcısı çıkmıyan maddeler yok 
edilir. 

Satış bedelinin alacaklara mahsubu 

MADDE 141. — a) Satılan eşyadan yurda 
sokulanların satış bedelleri aşağıdaki sıra ile 
dağıtılır: 

1. Gümrük Vergisi; 
2. Belediye hissesi, rıhtım ve iskele resim

leri, hamallık ve ardiye ücretleri; 
3 Muamele, İstihlâk, Buğdayı Koruma Ver

gileri, hayvan sağlık ve sair resim ve alacaklar; 
4. Para cezaları. 
Satış bedeli bir sıraya dâhil alacakların ta

mamını kapatmadığı takdirde, sıraya giren ala
caklar arasında garaeıaten dağıtılır. 

Para cezalan, aşağıdaki fıkraya göre eşya sa
hibi namına emanete alınmış satış bedelleri var
sa onlardan mahsup edilir, yoksa veya mevcut 
kâfi gelmezse mahkûmun diğer mallarına müra
caat suretiyle takip ve tahsil olunur. 

Saıtış bedelinin yukardaki alacaklara dağıtıl
dıktan sonra kalan miktarı, Gümrüğe terkedil
miş veya terk hükmüne tutulmuş eşyaya ait 
ise tamamen irat kaydolunur, diğerlerinde sahibi 
namına emanete alınır. 

b) Harice çıkarılan eşyanın satış tutarı o 
eşyaya taallûk eden alacaklara garameten dağı
tılır ve artan miktarı Gümrüğe terkedilmiş eşya
ya ait olduğu takdirde irat kaydedilir. . 
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! e) Y'ııkarıki fıkralar mucıibince emanete alı

nan paralar, alındıkları malî yılı takip eden iki 
malî yıl içinde, aramnadığı takdirde irat kaydo
lunur. 

d) 68 nci maddede yazılı numunelerin satış 
bedeli (a) fıkrasında yazılı alacaklara dağıtıl-
maksızm tamamiyle irat kaydolunur. 

Dokuzuncu fasıl 

Gümrüklerde çalışma zamanlan ve Gümrüklerin 
sınıfları 

Çalışma zamanlarının tanzimi 

MADDE 142. — İler gümrükte günlük ka
nuni çalışma zamanları iklim, mevsim ve mahallî 
ticaret ihtiyaçları itibara alınarak Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâletince tanzim edilir. 

Gece ve gündüzün her vsaatinde yolcu muame
leleri ve yük alıp verme işleri yapılan Demiryo
lu istasyonlarında ve limanlarda Gümrük İdare
leri daimî surette açık bulundurulur. Memurla
rın muayyen olan çalışma saatleri buna göre ara
larında tanzim edilir. 

Bazı mahallerde demiryolları veya munta
zam seferli deniz nakil vasıtalarının seter tari
feleri icabı muayyen mesai saati haricinde ça
lışılması icabettiği takdirde iş zamanları • me
murlar arasında I buna göre tanzim edilir. 

Kadrosu tek memurlu olan gümrüklerde me
sai zamanları bu işlerin geri bırakılmamasını 
temin edecek ve aynı zamanda memuru istira-
hatten mahrum etmiyecek surette tanzim olu
nur. 

Resmî tatil günlerinde gümrük daireleri de ka
palı bulunur. Ancak yolcu muanııneleleri ile 
nakliye vasıtalarının giriş ve çıkış muammelele-
ri memurlar arasında münavebe suretiyle temin 
edilir. 

Muayyen zaman dışında çalışma 

MADDE 143. — Yukarıki madde mucibince 
tâyin edilmiş olan mesai saatleri dışında veya 
tatil zamanlarında iş görülmesi istenildiği tak
dirde bu istek yazı ile yapılmak ve işin o saat-

j lerde ve zamanlarda ! görülmesindeki zaruret o 
; yerin en büyük gümrük amirince kabul edilmek 
: ve aşağıda yazılı tarifeye göre bir ücret veril-
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mek kayıtları ile kabul olunur. 
Görülecek işin mahiyetine göre çalışması lâ

zım gelen memurları işin'taallûk ettiği idarenin 
âmiri tâyin eder ve tâyin edilen memurlar bu 
vazifeyi görmeye mecburdurlar. 

Memurlara verilecek ücret aşağıdaki tari
feye ve işin devamına göre hesap edilerek güm
rük veznesine peşinen yatırılır. Veznenin açık 
olmadığı zamanlarda paranın yatırılması açıl
ma zamanına kadar geri bırakılabilir veya şa
hısları malûm ve muayyen olan kimseler için 
paranın tediyesi katı hesap görülmesine talik 
olunabilir. 

Müdür ve vekilleri ile daimî surette vazife 
görenlerden ve geçen maddeye göre çalışma sa
atleri bu saatlere tesadüf edenlerden maada va
zife başında bulunacak her bir memura ilk saat 
ve kesri için 120 >kuruş ve bu saati takip eden 
her saat veya yarım saatten az olmıyan saat ke
sirleri için 60 kuruş mesai ücreti alınır. 

İş görülecek yer mûtat mesai yerleri değil 
ise memurların bu mahalle kadar gidip gelme ha
kiki yol masraf arı da iş sahiplerinden alınır. 

Gümrüklerin masrafla it 

MADDE 144. — Gümrük idareleri yapabile
cekleri muammelelere göre üç sınıfa ayrılır. 

1. Birinci sınıf gümrükler, 
Her türlü ithal, ihraç, transit gümrük ımı-

amnıelelerinin ifasına mezun gümrüklerdir. 
2. İkinci sınıf gümrükler, 
Gümrük ınuammelesinin sihhat ve selâmetle 

ifası tesisat ve lâboratuvarlar vücude getirilme
sini istilzam, eder mahiyette olmıyan, eşyanın it
hâl, ihraç ve transit muamelelerini yapmaya me
zundurlar. 

3. Üçüncü sınıf gümrükler; 
Yalnız yolcu ve yolcu beraberi her türlü eşya 

muamelelerini veya tâyin ve tahdit edilen bâzı 
eşyanın ithal, ihraç ve transit işlerini görmeye 
mezun gümrüklerdir. 

Gümrüklerin bu sınıflarının mahallin ikti
sadi ihtiyaç ve şartlarına göre tâyini ve bunla
rın değiştirilmesi ve bir mahalde yeniden güm
rük idaresi kurulması veya kaldırılması Güm
rük ve İnhisarlar Vekâletine aittir. 

Vekâlet göreceği lüzum üzerine muayyen bir 
gümrüğün sınıfını değiştirmeksizin dahi haiz ol-
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! duğu salâhiyetleri kısmen tahdit veya tevsi 

edebilir. 
Sınıfı değişen veya salâhiyeti kısmen tahdit 

ve tevsi olunan, yeniden kurulan veya kaldırılan 
Gümrükler Vekâletçe ilân olunur. 

I Onuncu Fasıl 

I Gümrük Ajanları 

I Gümrükte muamele takip edebilecekler 

MADDE 145 — Yabancı memleketlerden 
Türkiye'ye ithal veya Türkiye'den transit ve
ya yabancı memleketlere ihraç olunacak tica
ret eşyasının gümrük muameleleri bizzat sahip
leri veya onlara vekâlet suretiyle Gümrük Ajan
ları tarafından takip ve ifa olunur. 

Devlet, belediye ve hususi idarelerle diğer 
I âmme hükmi şahıslarının tavzif edecekleri me-
| murları ve hususi hukuk hükmi şahıslarının mü-
I dürleri ile temsil salâhiyetini haiz idare meclisi 

azaları, mensup oldukları idare ve müesseselere 
I ait eşyanın gümrük muamelelerini takip edebi

lirler. 
Kara, deniz ve hava nakliyat şirket ve mü-

| esseseleri ile diğer nâkiller yabancı ülkelerden 
Türkiye'ye ve Türkiye'den yabancı ülkelere 
naklettikleri ticaret eşyasına ait ve nakille alâ
kalı gümrük muamelelerini doğrudan doğruya 
takip ve ifa edebilirler. 

Nakliye komisyonları ancak yabancı ülkelere 
sevkedecekleri eşyanın ihraç ve transit gümrük 
muamelelerini yapabilirler. 

Zat ve ev eşyasına ait gümrük muamelelerini 
sahipleri veya mutemet olarak tâyin ettikleri 

I kendi adamları takip edebilirler. 

ı 

I Gümrük ajanlığı şartları 

I MADDE 146 — Gümrük ajanı olabilmek için 
aşağıdaki şartlar aranır: 

i a) Türk olmak, 
j b) On sekiz yaşını bitirmiş bulunmak, 
| c) Orta mektep mezunu olmak veya o dere-
| cede tahsil görmüş olduğunu resmî bir vesika 
: ile ispat etmek, 
i d) Hırsızlık ve emniyeti suiistimal, dolandı-
I rıcılık, sahtekârlık, yalan yere şahadet, yalan ye-
! re yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, ih-
I tilâs, kaçakçılık cürümlerinden birinden dolayı 
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hapis cezasiylc veya mutlak surette ağır hapis ve
ya o derece eezayi müştekim bir fiilden mahkûm 
veya memurluktan eezaen veya ehliyetsizlik sebe
biyle ihraç edilmiş olmamak; 

e) Bulaşık hastalıklardan salim olmak; 
I) Hileli iflâs ile mahkûm edilmiş olmamak; 
g) Gümrük ve Tarife Kanunları ile gümrü

ğe mütaaUik sair mevzuata vukufu imtihanla sa
bit olmak; 

Beş sene gümrükte memuriyet yapmış ve şef
lik veya ikinci sınıf muayene memurluğuna ka
dar yükselmiş olanlar tahsil ve imtihan kaydına 
tâbi tutulmazlar. 

İmtihan 

MADDE 147. — Yukarıki maddenin (g) fıkra
sına göre yapılacak imtihanların mevzuları ve se
nede iki defadan az olmamak üzere zamanları 
Gümrük ve İnhisarlar Vekiliğince tesbit ve ilân 
edilir ve imtihan Vekâletin tâyin eyliyeeeği he
yetler marifetiyle icra olunur. 

Ajanların defter ve kayıtları 

MADDE 148. — Gümrük ajanları Ticaret Ka
nununa göre yevmiye defteri tutmaya ve yaptık
ları işlere dair yazdığı ve aldığı mektup ve tel
graflarla tanzim ettiği fatura ve makbuzları ve 
masraflarına mütaallik müsbit evrakın asıl veya 
kopyelerini muntazaman saklamaya, bunları sala
hiyetli gümrük memurlarına ve gümrük müfet
tişlerine her istenildikçe göstermeye ve tetkik ve 
teftişlerine müsaade etmeye mecburdurlar. 

Yevmiye defterinde, tediyeler ve ödenen ve 
alınan ücretlerle taallûk ettikleri gümrük beyan
namelerinin numara ve tarihleri de gösterilir. 

Gümrük ajanı yardımcıları 

MADDE 149. — Gümrük ajanları, üzerlerim' 
aldıkları işlerin kendisini veya müvekkilini ilzam 
edecek mahiyette hukuki tasarruflar nev'inden 
olmıyan muamele safhalarını takip ettirmek üze
re ve işlerin çokluğuna göre bir veya birkaç da:-
imi yardımcı kullanabilirler. 

Gümrük ajanı yardımcılarının evsafı 

MADDE 150. — Daimî yardımcıların da 
ajanlar hakkındaki şartları haiz olmaları lâ
zımdır. Ancak bunların tâbi tutulacakları imti-

| han mevzuları görecekleri işler nazarı itibare 
alınarak ayrıca tesbit olunur. 

Ajanların tescili 

MADDE 1f>l. — Gümrük ajanları ile bunla
rın muamele takibine salahiyetli yardımcıları 
Gümrükler Umum Müdürlüğünce tescil, edilir 
ve kendilerine fotoğraflı bir vesika verilir. 
Bunlar Gümrüklerde muamele takip edebilmek 
için bu vesikayı istenildikçe salahiyetli memur
lara göstermekle mükelleftirler. 

.Disiplin cezaları 

MADDK 152. — Gümrük ajan ve yardımcı
larının yolsuz ve emniyeti salip hareketleri 
görüldüğü takdirde suçlarının ağırlığına göre 
I")ir haftadan bir seneye kadar veya katî olarak 
işlerine nihayet verilebilir. Bir seneye kadar iş-
den meni cezası Başmüdür ve Başmüdürlük teşki
lâtı olmıyan yerlerde müdürlerce ve katî ineni 
cezaları Vekâlet İnzibat Komisyonunca verilir. 
Ve cezanın nevine göre vesikaları muvakkat ve
ya katî olarak geri alınır. 

Başmüdür veya müdürlerin kararlarına teb
liğleri tarihinden bir hafta içinde Vekâlet İnzibat 
Komisyonuna itiraz olunabilir. İnzibat Komisyo
nu kararları katidir. 

Ceza kararlarının suretleri siciline konulmak 
üzere Umum Müdürlüğe gönderilir. 

12350 sayılı Kanım hükümleri mahfuzdur. 
Ajanı az gümrükler 

MADDE I5;î. — Enaz üç gümrük ajanı bu-
lunmıyan gümrüklerde gümrük muameleleri 
ajan olmıyanlar marifetiyle de takip edilebilir. 

Ajanların yazıhaneleri 

MADDE 154. —• Gümrük ajanları faaliyet 
merkezlerinde muayyen bir yazıhane sahibi ol
mak mecburiyetindedirler. Burası kendilerine 
yapılacak tebligat için kanuni ikametgâh sa
yılır. 

Ajanların faaliyet sahaları 

MADDE 155. — Gümrük ajanlarının hangi 
mahal gümrüklerinde daimî surette faaliyette 
bulunabilecekleri karnelerinde gösterilir. 
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Daimî faaliyet sahasını başka bir gümrüğe 

nakletmek istiyenler keyfiyeti Gümrükler Umum 
Müdürlüğüne bildirerek karııelerindeki kaydı 
değiştirmek mecburiyetindedirler. 

Bir gümrük ajanının daimî faaliyet sahasını 
hiçbir zaman bir Başmüdürlük veya Müdürlük 
mıntıkasını tecavüz edemez. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

('eza hükümleri 

Birinci Fasıl 

('ezayı müstelzim fiiller 

Muaf eşyayı mııhtasünileyhinden gayride 
kullananlar 

MADDE 156. — Muayyen maksat ve hizmet
lerde kullanılmak üzere tahsisen muaflık veril
miş veya inik vergiye tâbi tutulmuş eşyayı Güm
rük idarelerine haber vermeksizin muaflık hak
kını haiz olmıyan kimselere satan veya parasız 
olarak devreden veya bu kimselerle trampa eden 
veya tahsis olundukları maksatlardan gayrisin
de kullananlar hakkında 1918 sayılı Kanun 
dairesinde takipler yapılır. 

Ancak bmılardan hareketleri kaçakçılık kast 
ve mahiyetini taşmııyanlar fiilerinin vukuundan 
itibaren en geç on gün içinde keyfiyeti Gümrük 
idaresine bildirmedikleri takdirde haklarında 
5 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası 
hükmohınur. 

Altıncı maddenin o ncü bendi hükmü mah
fuzdur. 

Mahal, zaman ve ithal, ihraç takyitlerine 
riayet etmiyenler 

MADDE 157. — 1. Gümrük vergisinden 
muaf eşyayı 7 ne i madde mucibince tâyin olu
nan mahal ve yollardan başka yerlerden izinsiz 
ithal veya buna teşebbüs edenlerden eşyanın 
tarifede temsil edileceği vergisinin dörtte biri 
ve vergi haddi tâyin olunamıyauların yurt için
deki rayiç değerinin onda biri ve eşyanın cins 
ve miktarı tesbit olunanııyan hallerde on liradan 
aşağı olmamak üzere hafif para cezası alınır. 

Gümrük vergisinden muaf olarak ithali lâ

zım gelen eşyayı gümrük muamelesini yaptır-
maksızın yurda sokan veya buna teşebbüs eden
ler hakkında da yukarıki fıkra hükümleri tat
bik olunur. 

Resmî dairelere ait muaf eşya hakkında yu
karıki fıkralarda yazılı yolsuzluğu yapan memur 
ve müstahdemlerden yalnız 50 liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 

2. Memleket dışına ihracı memnu olmıyan 
eşyayı 7 nci maddeye göre tâyin olunan yollar
dan başka yerlerden izinsiz çıkaranlar veya alel-
ıtâlk gümrüklere verilen ihraç beyannamelerin
de eşyanın cins, nevi, miktar, menşe, mahreç ve 
gideceği yeri yanlış gösterenlerden 10 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezası alınır. Şu ka
dar ki bu fıkra hükmünün tatbikında hususi 
kanunlar hükümleri mahfuzdur. 

o. Yedinci maddenin birinci ve ikinci fık
ralarına aykırı hareket edenlerden ve kaçakçılık 
mahiyetinde olmıyarak sekizinci maddenin bi
rinci fıkrasına ve :'KS, 4O, 47. 48 ve 49 ucu mad
de hükümlerine aykırı harekette bulunanlardan 
50 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Tonaj takyitlerine riayet etmiyenler 

MADDE 158. — Yüz tondan küçük nakil 
vasıtaları ile yabancı ülkelerden dokuzuncu 
madde hükmüne, aykırı olarak Türkiye'ye mal 
getirenlerden 5 liradan 50 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

Muvakkat muaflık şartlarını yerine 
getirmiyenler 

MADDE 159. — Yirmi birinci maddenin 12 
numaralı bendinin a ve b fıkralarına göre mu
ayyen maksatlarla muvakkaten ithal edilen eş
yanın bu fıkralarda yazılı muaflık şartlarının 
yerine getirilmemesi halinde bu eşyaya terettüp 
eden vergi ve resimlerle beraber ithal edenler
den bir kata kadar ağır para cezası alınır. 

Bu eşyanın Türkiye'ye ithali memnu veya 
tahdit ve takyide tâbi ise günırüklenmiş değe
rinin bir katı ağır para cezası alınmakla beraber 
tekrar ihracı temin olunur. 

Bunlardan ihraç olıınnuyanlar ve memleket 
dâhilinde sarf ve istihlâk edilmiş bulcunanlar 
hakkında kaçak hükümleri tatbik olunur. 
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Demiryolları nakliyatında gümrük kontrol ve • 
formalitelerine riayet etmiyenler j 

i 
MADDE 160. — Yirmi yedi ve 28 nci rnad- j 

delerin ikinci fıkraları ile 25 ve 29 ncu madde 
hükümlerine aykırı hareket edenlerden 50 liraya J 
kadar hafif para cezası alınır. ! 

Yolundan sapan ve gümrük olnııyan yerlere ya- i 
nas.au gemiler j 

MADDE 161. — Otuz altıncı madde hükmü- j 
ne aykırı hareket eden gemi kaptan veya acenta- | 
larından, hareketleri kaçakçılık mahiyetini ta-
zammını etmediği hallerde, 10 liradan 200 lira- i 
ya kadar hafif para cezası alınır. i 

Manifesto vermiy enler 

MADDE 162. — 28, 39 ve 50 nci maddelere j 
göre verilmesi gereken manifestoları -makbul ve 
mücbir sebepler olmaksızın vaktinde vermiyen-
1 erden veya bunların mümessil ve acenta larından 
5 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır, j 

İhracat usullerine riayet etmiyenler ve gümrük
ten habersiz ayrılan vasıtalar 

MADDE 163. —- thracal manifestosu verme
den Türkiye'den eşya çıkaran veya verdikleri j 
manifestoda eşyayı cins yeya miktar itibariyle I 
yanlış ve eksik bildiren veya boş olup gümrük 
İdarecinden müsaade almadan ayrılan nakil va
sıtaları sahip veya 'acentalar nidanı 5 liradan 200 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Bu hareketleri umumi ve hususi kanunlarda 
cezayi müstelzian olanlar hakkında o cezalar da 
ayrıca tatbik olunur. 

Manifesto farkları 

MADDE 164. — 1. Manifestoda yazılı kaplar
dan noksan çıktığı ve bunun mahrecinden yüklen
memiş veya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış 
veya kaza neticesinde zayi olmuş bulunduğu güm
rüğe kanaat verecek surette ve gümrükçe tâyin edi
len müddet içinde ispat olunmadığı veya avarya 
hâdisesi ispat edilmediği takdirde gemi kaptanın
dan eya nâkilinden bu noksan kaba ait eşya içi.ı 
tarifede gösterilen en ağır Gümrük Vergisi ile 
beraber bir katından beş katına kadar ağır para 
cezası alnın*. I 

Eşyanın cins ve miktarı teabit edilemez veya 
eşya vergiye tâbi olnııyan veya ithali memnu ne
viden ise her kap için 10 liradan 2 000 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 

Kap tâbiri eşyanın milletlerarası nakliyatta 
ınüteamel her türlü ambalajlanma şekline sâ
nı ildir. 

2. Döküm halinde gelen eşyanın çıkan mik
tarı ile manifestoda yazılı miktarı arasında gö
rülen eksiklik yüzde ilciyi geçmez ise bu eksik
ler için vergi ve ceza aranmaz, yüzde ikiyi ge
çerse bunun eşyanın tabiatından veya mahre
cinden yüklenmemesinden veya başka yere çıka
rılmasından ileri geldiği Gümrüğe kanaat vere
cek surette ve Gümrükçe tâyin edilen müddet 
içinde ispat olunduğu veya avarya hâdisesi ispat 
edildiği takdirde vergi ve ceza, alınmaz, aksi tak
dirde bu noksanlar için tarifede yazılı en ağır 
vergi ile bir katından beş katına kadar ağır para 
cezası alınır. 

Yergi tesbiti mümkün olnııyan hallerde beher 
100 kilo için 10 liradan 1000 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

3. Manifestoda yazılı olmıyarak fazla çıkan 
kaplara ait eşya ile döküm halindeki eşyada ma
nifestosuna nazaran yüzde ikiyi geçen fazlalar
dan dolayı gemi kaptanları veya nâkilleri hak
kında kaçakçılık kanunu hükümleri tatbik olu
nur. 

4. Manifestoda eşyanın cinsi yanlış beyan 
edilmiş olursa gemi kaptanlarından veya nâkil
lerden 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Ancak, yanlışlık maddi hatadan ilen gelmiş 
bulunduğu takdirde, ceza aranmaz. 

ithal için beyanı doğru yapmıyanlar 

MADDE 165. — 59, 104 ve 111 nci maddelerde 
yazılı hallerde eşya sahiplerinin 6.1 nci madde
nin ilk fıkrasına göre beyan edecekleri eşyanın 
vasfında veya o maddenin «e» fıkrasına göre bil
direcekleri vergiye esas olan ölçülerinde veya 
kıymeti üzerinden vergiye tâbi olanların göste
recekleri kıymetinde beyanlarına nazaran Güm
rükçe fark görülür ve bu farklar gümrük vergi
sinin % 2 den (iki hariç) beşe kadar eksik alın
masını icabettirecek nispette olursa bu farka aii 
verginin bir katı ve % 5 den fazla eksik alınma
sını icabettirecek nisbette bulunursa farkın bir 
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katından 5 katma kadar da ağır para cezası alı- I 
nır. 

8u kadar ki eşya sahiplerinin bu beyanları 
tasni veya tahrif edilmiş olan fatura ibrazı ile 
müterafik bulunur veya tahrif beyannamede ya- J 
pılmış olur veya yanlış beyan edilen eşya, millet- j 
lerarası nakliyatta kullanılması mûtat olmıyan \ 
bir ambalaj içinde getirilmiş bulunursa eşya mü
sadere edilir ve o yerdeki vergilenmiş piyasa de
ğerinin bir katı ağır para cezası ile birlikte bir i 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmedilir. ı 

Ahdî tarifelerden istifade için eşyanın ınah- j 
reç veya menşei yanlış beyan edildiği veya tasni 
veya tahrif edilmiş menşe şahadetnamesi ibraz 
olunduğu takdirde dahi bundan evvelki fıkra 
hükmü tatbik edilir. 

Geçen fıkralara göre tâyin edilecek cezalara 
vergi tahakkukunun katilesmesinden sonra ka
rar verilir. 

Beyannamesi resmî daireler tarafından veril
miş olan eşyanın yanlış beyanından dolayı ceza 
aranmayıp yalnız vergi farkı alınır. Ancak res
mî daireler namına beyannameleri imza veya ta
kip eden memurların kaçakçılık teşkil eden fiil j 
ve hareketlerinden dolavı bu memurlar hakkında j 

I 

takibat yapılır ve yalnız bunlara ait olduğu an
laşılan eşya müsadere edilir. 

Gümrük mühür ve alâmetlerini bozanlar 

MADDE 166. — Gümrüklerce konmuş olan 
mühür, damga ve etiket ve diğer alâmetleri ka
çakçılık maksadiyle olmıyarak izinsiz ve salâh i-
yetsiz kaldıran, bozan veya değiştirenlerden 5 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Posta müraselâtmdaki yanlış beyanlar 

MADDE 167 — Posta ile getirilen eşyaya 
ait 130 ncu maddede yazılı Gümrük beyanna
meleri ile gümrükçe yapılan muayene neticesi 
arasında fark görüldüğü takdirde mürselüni- i 
leylilerinden 165 nci maddedeki esaslara göre j 
ayrıca para cezası alınır. i 

Para cezaları, katileştiği tarihten bir ay için- { 
de mürselünileyhleree ödenmezse eşya 137 nci j 
maddede yazılı usuller dairesinde satılır ve sa
tış tutarı 141 nci maddedeki esaslar dairesinde I 
vergi ve ceza borçlarına dağıtılır. Satış bedeli ! 
tutarı ceza borcunu tamamiyle ödeyemediği tak
dirde bakiyeleri için ayrıca takibat yapılmaz. 

Posto ile yurt dışına çıkarılan eşyanın güm
rük beyannamelerinde cins, nevi, miktar, menşe, 
mahreç ve gideeeği memleketler yanlış göste
rilmiş olduğu takdirde mürsillerinden 157 nci 
maddenin 2 numaralı bendi hükmüne vöre para 
cezası alınır. 

Posta ile Türkiye'den transit peçirilmek is
tenen eşyanın Türkiye 'den transiti memnu oldu
ğu halde gümrük vesikasında serbest geçirilme
sini teminen yanlış beyan edilmiş bulunduğu 
takdirde eşya müsadere edilir. 

Hediye veya numune olarak yapılan irsalâta 
hatalı beyan sebebiyle ceza tatbik edilmez. 

Kazaya uğrıyan gemiler 

MADDE 168 — 135 nci maddede yazılı mec
buriyetlere riayet etmiyen gemilerin kaptanla
rından 25 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

Muaf evrak arasında gelen vergiye tâbi eşya 

MADDE 169 — Gümrük Vergisinden muaf 
olan muhabere evrakı, gazete, mecmua ve sair 
paketler- arasında gelen gümrük vergisine tâbi 
eşya müsadere olunur. 

îkincı fasıl 

Ceza kararlarının infaz ve para cezalarının 
kayıt ve tevzi usulleri 

Gümrüklerce karara bağlanacak cezalar 

MADDE 170. — 157, 158, 160, 161, 162, 163, 
166, 167, 168, 169 ncu maddelerde ve 83 ncü 
maddenin 6 nci fıkrası ile 159 ncu maddenin 
birinci ve ikinci 164 ncü maddenin 1, 2 ve 4 ncü, 
165 nci maddenin 1, 4 ve 5 nci fıkralarında yazılı 
para cezalarına ve müsaderelere mahallin alâka
lı gümrük idaresi âmiri tarafından karar verilir. 

Bu kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden 15 gün 
içinde mahallî Sulh Hâkimlerine itiraz olunabilir. 
Bu müdet zarfında itiraz edilmiyen veya itiraz
dan feragat edildiği alakadarlarca imza altında 
şerh verilen kararlar katîleşir. 

Bu kanuna göre. tâyin veya hükmedilip katî-
leşen para cezalarının 15 gün zarfında ödenmesi 
mahkûma Gümrük idarelerince tebliğ edilir. 
Müddeti içinde ödenmiyen para cezaları Gümrük 
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idarelerince (hapis hükmü müstesna olmak üze
re) Tahsili Emval Kanununa göre ve 89 neu mad
dede yazılı heyetten alınacak haciz kararı üzeri
ne mahkûmun mallarına müracaat suretiyle 1ah-
sii ve infaz olunur. 

i-îıı suretle de parayı ödemekten aczi anlaşılan
ların mahkûm oldukları para cezaları Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre hapse çevrilerek infaz 
edilmek üzere (Tomruk idarelerince Cumhuriyet 
Müddeiumumilerine müzekkere ile bildirilir. 

Ceza paralarının levzit 

MADDE i71. Bu kanuna göre müsadere 
edilen eşyanın satış tutarından 14-1 nci madde 
mucibince yapılacak tevzilerden artan kısım ile 
165 nci maddeye göre alınacak para cezalarının 
yarısı bunları muayene, tahlil veya tetkik ile 
meydana.çıkaranlara', diğer yarısı da gümrükler
de gayretleri ile temayüz etmiş veya hizmet ma
hal ve şartları itibariyle diğer memurlardan fark
lı bir külfet ve zahmete katlanmış olanlara dağı
tılmak üzere Gümrük ve inhisarlar Vekilliği 
emrine emanet hesabına kaydolunur. 

Cezayi müstehzim farklar ve yolsuzluklar tas
rih edilerek yapılan ihbar üzerine meydana' çık
mış ise, bu ihbar muayeneden evvel vukubulmuş 
olmak şartiyle, birinci fıkra mucibince memurla
ra verilecek yarı hissenin yarısı muhbirlere veri
lir. 

Beşinci kısım 

.!/it lef erik hükümler 

Eşya kelimesinin şümulü 

MADDE 172. — Bu kanunda eşya tâbiri yal
nız olarak kullanıldığı hallerde dahi canlı cansız 
hayvanları, tabiattan elde edilen bütün mahsul 
ve kuvvetler ile her nevi sınai mamul ve madde
leri ve menkul kıymetleri şümulü içine alır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 173. — Aşağıda yazılı kanunlar 
ile işbu kanuna muhalif diğer hükümler mül
gadır : 

Tarih : 28 . IV . 1304 
Fabrika mamul âtiyle eşyayı ticarîyeye mah

sus alâmeti farikalara dair nizamnamenin 23 nen 
maddesi. 

Tarih : 1 1 . IV . 1334 
Gümrük Kanunu. 

Tarih : 30 . 1.1325 
Eşyanın seferinden ihracına ve gümrük mua

melesinin ifasına dair nizamnamenin 9 neu mad
desi makamına kaim nizamname. 

No. : 4119 - Tarih : 22 . IX . 1941 
Kızılay Cemiyeti ve harb ve âfet vukuunda 

onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin mü
saadesiyle gelecek bu türlü sıhhi ve nisai yardım 
heyetleri Kanun. 

No. : 165 - Tarih : 17 . XI . 1337 
Gümrük Tarife Kanununun temini meriyeti 

hakkında Kanun. 

No. :4.14- Tarih : 14 . I I . 1340 
Gümrük Kanununun 14 ncü maddesini muad

del Kanun. 

No. : 41 - Tarih : 20 . ITT . 1340 
Gümrük Kanununda yazılı cezayı nakdilerin 

222 sayılı Kanun muvacehesinde hangilerinin 5 
misli zamma tâbi olduğuna dair tefsir. 

No. : 168 - Tarih : 16 . I . 1340 
Gümrük komüsyoncularının vezaif ve sureti 

tâyinlerine dair kararname. 

No. : 2455 - Tarih : 9 . I X . 1341 
Tarihli seyrüseferi ha vay i hakkındaki karar

namenin 34 ncü maddesinin (Hava gemilerinin 
manifesto vermesine mütaallik olan hükmü). 

No. : 705 - Tarih : 4 .1 .1926 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 

62 nci maddesini tâdil eden Kanun. 

No. : 830 - Tarih : 23 . IV. 1926 
Gümrük Kanununun 20 nci maddesine nıii-

zeyyel Kanun. 

No. .- 905 - Tarih : 7 . VI . 1926 
Gümrük Kanununa müzeyyel mevad hakkın

da Kanun. 

No. : 906 - Tarih : 7. VI . 1926 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin tadi

line dair Kanun. 

No. : 1093 - Tarih : 19 . V I . 1927 
(rümrük Komüsyoncıüarı hakkında Kanun. 
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No. : 1140 - Tarih : 23 .VI . 1927 

thtiyacatı umumiye için eelbolunaeak madenî 
su borularının Gümrük Resminden muafiyeti 
hakkındaki 336 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun. 

No. : 1499 - Tarih : 8 . V I . 1929 
Gümrük Tarifesi Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 10. J l , 12, 13, M, 15. 16, 29 ve 30 ncu madde
leri. 

No. : 1549 , Tarih : 4 .1.1930 
Gümrük Kanununun 35 ve 43 n(cü maddeleri

nin tadili hakkında Kanun. 

No. : 1650 - Tarih : 15 . I I . 1930 
Gümrük Kanununa müzeyyel mevad hakkın

daki Kanunun 5 nei maddesinin tadiline dair 
Kanun. 

No. : 1679 - Tarih : 2 . V I . 1930 
Katî ticaret muahedeleri akdi için müzake

reye başlanmış ve başlanacak devletlerle muvak
kat ticari itilâflar akdine dair Kanun. 

No. : 1717 - Tarih : 12 . V I , 1930 
Gümrük Tarife Kanununun 5 nei maddesinin 

tadiline dair Kanun. 

No. : 1723 - Tarih : 15 . VI . 1930 
Gümrük Kanununun 12 nei ve 110 ncu mad

delerini tadil eden Kanun. 

No. : 1795 - Tarih : 26 . I I I . 1931 
Gümrük Tarifesi Kanununun 4 neü madde

sinin 4 numaralı fıkrasının tadili hakkında Ka
nun. 

No. : 1873 - Tarih : 22 . V I I . 1931 
Ticaret mukavelesi ve modüs - vivendi akdet 

m iyen devletler ülkesinden Türkiye'ye yapıla
cak ithalâta memnuiyetler veya tahdit veyahut 
takyitler tatbikma dair Kanun. 

(Müddeti 1 . VII . 1940 tarihinde bitmiştir). 

No. : 1918 - Tarih : 10.1.1932 
Tarihli Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkın

daki Kanunun 5 nei ve 3777 sayılı Kanunla değiş
tirilen 45 nei maddeleri. 

No. : 1940 - Tarih : 10 . IV . 1932 
Gümrük Kanununum 107 nei maddesinin ta

diline ve bâzı fıkralar ilâvesine dair Kanun. 

No. : 2154 - Tarih : 20 . IV . 1933 
Halkevleri için celbedilen radyo ve sinema 

makinelerinin Gümrük Muamele ve Oktruva Re
simlerinden istisnalarına dair Kanun. 

No. : 2255 - Tarih : 3 1 . V . 1933 
l Haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı Gümrük 

Tarife Kanununa değiştiren Kanunun 2 nei mad
desi. 

No. : 2268 - Tarih : 3 . V I . 1933 
Umumi ihtiyacat için hariçten getirilecek ma

denî su borulariyle aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmaması hakkında Kanun. 

No. : 2294 - Tarih : 10 . VT . 1933 
Ticaret mukavelesi veya modüs - vivendi ak-

detmiyen devletler ülkesinden Türkiye'ye yapı
lacak ithalâta memnuiyetler veya tahdit veya tak
yitler tatbikma dair olan 1873 sayılı Kanuna 
müzeyyel Kanun. (Müddeti 1 . V I I . 1940 tari
hinde hitam bulmuştur). 

No. : 2372 - Tarih : 28 . X I I . 1933 
Gümrük Kanununun 36 ncı maddesini tadil 

eden Kanun. 

No. : 2533 - Tarih : 23 . VI . 1934 
Gümrük Kanununun 13 ncü maddesinin kal

dırıldığına dair Kanun. 

No. : 2646 - Tarih : 27 . X I I . 1934 
Gümrük Kanununun 49 ncu maddesini değiş

tiren Kanun. 

No. : 3152 - Tarih : 9 . IV . 1937 
1499 numaralı Kanuna ek Kanun. 

No. : 3369 - Tarih : 20 . IV . 1938 
Gümrük Tarife Kanununun 6 ncı maddesinin 

1 numaralı bendinin değiştirilmesine dair Kanun. 

No. : 3567 - Tarih : 20 .1.1939 
Gümrük Kanununda değişiklik yapan 1940 

sayılı Kanunun; 2 nei maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında Kanun. 

No. : 3702 - Tarih : 6 . V I I . 1939 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerde Devlet ve 

belediyelerce alınmakta olan Damga, Tayyare ve 
Belediye Resimleriyle Darülaceze Hissesinin 
miktarına ve sureti istifasına dair olan bu Ka
nun 9 ncu maddesi. 
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Bu kanunun neşrinden evvel komüsyonculuk 
ve maiyet memurluğu ruhsatnamesi alınış bu

lunanlar 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun ile 
ajanlık için tâyin edilmiş olan vasıfları 
haiz olmadıkları halde bu kanundan önce konıüs-
yoııeu ve maiyet memuru ruhsatnamesi almış bu
lunanların müktesep haklan mahfuzdur. 

Ancak komüsyoneular ve maiyet memurları 
bu kanunun neşrinden sonra gümrük ajanı ve 
yardımcı sıfat ve salâhiyetini taşırlar. 

Kanunun meriyeti 

MADDE 174. — Bu kanun neşrinden iti

baren. 3 ay sonra mer'idir. 

Kanunu tatbika memur olanlar 
MADDE 175. — Bu kanun hükümlerini ic 

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
1 5 . X . 1941 

Bş. V. 
Dr. E. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alatas 

Mü. V. 
(J. K. încedayı 

Ad. V. 
/ / . Menemenci 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
it. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Vay 

Zr. V. 
Muhlis Erkm en 
Ti. V. 

M. Ökmen 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/67 
Karar No. : i! 

;jy . XI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanarak 
Başbakanlığın 6/4902 sayı ve 28 . X . 1941 ta
rihli yazısiyle Yüksek Meclise sunulan Gümrük 
Kanunu tasarısı, Kamutayın 8 . XI . 1948 tarihli 
kararı ile Adalet, Bütçe, Ekonomi, Gümrük, 
Maliye, Ticaret ve Ulaştırma Komisyonlarınca 
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Komisyo
numuza havale buyurulması üzerine Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı temsilcileri Gümrükler Ge
nel Müdürü Celâdet Barbarosoğlu ve diğer 
memurları hazır bulunduğu halde incelendi. Da
irelerini ilgilendiren maddelerin müzakeresinde 
Ulaştırma Bakanlığı ve İstatistik Genel Mü
dürlüğü temsilcileri de hazır bulundu. 

Bu tasarı; ilk önce Ekonomi Komisyonunca 
VI ncı dönem içinde incelenmiş ve raporu da 
tamamlanmış iken seçimin yenilenmesi dolayı -
siyle hükümsüz kaldığından ancak Hükümetçe 
2. .VI . 1943 tarihinde vâki istek üzerine adı-
geçen 'Komisyona yeniden havalesiyle bu Komis
yonda ikinci defa müzakeresi yapıldıktan son
ra hazırlanan 17 . IV . 1944 tarihli rapor ile 
birlikte Tasarı Maliye Komisyonuna tevdi olun
muştur. 

Bu komisyonun müzakereleri neticesi 18 . V . 
I94() tarihli raporla Yüksek Başkanlığa arzedil-
ıtıiş ise de ilgili diğer komisyonlarca incelen
mesine imkân ve zaman bulunanuyarak Meclisin 
VIII uci dönemine intikal ettiğinden inceleme 
işinin daha çabuk bir yoldan yapılıp tamamlan
masını teminen Kamutayın yukarda mâruz ka-
rariyle Komisyonumuzun teşkili cihetine gidil
miştir. 

Bu itibarla Komisyonum uz, incelemelerinde, 
Tasarının gerek Hükümetçe hazırlandığı gerek
se Meclis Komisyonlarında incelendiği tarihlerin 
şartlariyle bugünün şartlarını ve ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurduğu gibi anayasa ile ka
bul edilmiş olan lerim değişikliklerini, de dik
kate almıştır. 

Tasarının, tümü üzerindeki görüşme ve ince
lemeler sonunda Hükümet gerekçesinde ileri 
sürülen sebep ve mülâhazaların, harbden son
ra başlıyan ve içine girilen sulh devresi şart
ları ve ihtiyaçları itibariyle de, ehemmiyet ve 
isabeti anlaşılmış, geçmiş yılların tecrübelerin
den ve tatbiklerde daima istifade olunagelen 
yabancı kanunlardan faydalanmak suretiyle yü-
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rürlükte bulunan dağınık hükümleri tekniğe 
daha uygun esaslar ve tertipler altında toplı-
yan yeni Tasarı Komisyonumuzca da kabule 
şayan görülmüştür. 

Filhakika, bugün yürürlükte olup birinci 
umumi harb yılı içinde kapitülâsyonların kal
dırılması ve iktisadi menfaatlerimize uygun 
olmıyan kıymete müstenit gümrük sistemi ye
rine siklet esasına dayanan gümrük tarifesinin 
yürürlüğe konması üzerine, kapitülâsyonlar 
devrinde tedvin edilen ve ihtiyaçlara cevap ver
mekten uzak olan (hile ve hud'anm men'i) 
hakkındaki nizamnamenin yerine gümrük hak
larını daha iyi korumak ve gümrük usul ve 
muamelelerini daha esaslı hükümlere bağlamak 
kaygusiyle hazırlanmış olan 17 . 5 . 1334 tarihli 
Gümrük Kanunumuzun dahi zamanla eksiklik
leri meydana çıkmış ve daha sonra çıkarılan 
pek çok ek kanunlarla bu noksanların tamam
lanmasına çalışılmıştır. 

Bilhassa kanunun, kaçakçılığın önlenmesine 
mütaallik hükümleri ihtiva eyliyen dördüncü 
kısmı bilâhara kifayetsizliği görülerek tekel 
maddeleri kaçakçılığına ait hükümlerle birleş
tirilmek suretiyle ayrı bir kanun konusu yapıl
mış ve bu hükümler bugün 1918 ve eki 3777 
sayılı Kanunlarda yer almış bulunmaktadır. 

İktisadi istiklâlimizi hukukan da teyit eden 
Lozan Muahedesinden sonra yürürlüğe girmiş 
olan 1499 sayılı ve 1 . VI . 1929 tarihli Gümrük 
Tarifesi Kanununa, Gümrük Kanununun eksik
lerini de tamamlıyan hükümler ilâve edilmiş 
ve bu kanuna ek olarak çıkarılan başka kanun
larla da gümrük mevzuatımız oldukça olgun-
laştırılmıştır. 

Bununla beraber, Hükümet Gerekçesinde de 
belirtildiği üzere, hükümlerin dağınıklığı gerek 
tatbikçileri gerekse gümrüklerle işi ve ilgisi 
olanları prensipleri kavramakta ve hükümleri 
tnânalandırmakta, güçlüklerden kurtaramamış-
tır. 

Bakanlıkça, gerek Gümrük Kanunu ,gerekse 
Tarife Kanunu ekleriyle ve son şekilleriyle 1943 
tarihinde yeni baştan bastırılmak ve çeşitli 
gümrük usul v eişlemlerine dair yeni talimatlar 
düzenlenerek amelî ve tatbikî sahadaki ihti
yaçların karşılanması uğrunda şimdiye kadar 
gösterilmiş olan gayret ve himmeti takdir ile 
kaydederiz. 

Bununla beraber, komisyonumuz, tatbikleri 
kolaylaştırıcı bu gibi tedbirlerin yanında pren
sipleri açık ve hükümleri insicamlı olarak ter
tiplenmiş ve günün ihtiyaçlarına göre hazırlan
mış bir temel Gümrük Kanununa ihtiyaç bulun
duğu hususunda Hükümetle mutabıktır, 

Tarife Kanununun, Gümrük Kanununda yer 
alması lâzım gelen hükümleri bu tasarıda top
lanmış olduğu halde kaçakçılığa mütaallik hü
kümlerin hariçte bırakılmış olması bir zaıf teş
kil etmektedir. 

Tekel maddeleri kaçakçılığına ait hükümlerle 
birleştirilerek Gümrük Kanunundan çıkarılmış 
olan gümrük kaçakçılığına mütaallik hükümle
rin yeni baştan ele alınabilmesi için kaçağın 
men M ve takibi ile görevli bulunan askerî muha
faza teşkilâtının bugünkü durumunu da tetkik
ten geçirmek lüzumu aşikârdır. Ancak Bütçe 
müzakereleri dolayısiyle bu teşkilâta, yeni bir 
seki] verilmesi lüzumu açıklanmış ve adı geçen 
komisyon raporlarında bu husus Hükümetten 
temenni edilmiş ve bu dileklerin itibara alınaca
ğı Hükümetçe de vadolunmuş bulunduğuna gö
re komisyonumuz kaçak hükümleri ileride bir 
bölüm halinde kanuna eklemek üzere Hükümet 
tasarısının olduğu gibi müzakeresini zaruri say
mıştır 

Maddelerin görüşülüp incelenmesinde Ekono
mi ve Maliye Komisyonlarınca yapılmış olan 
değişiklikler ve gerekçeleri de dikkatle tetkik ve 
mütalâa edilmiştir. 

Tasarıda bâzı uzun maddelerin kısaltılması 
ve bâzılarının birleştrilmesi, tertip ve tasnifin 
tadili gibi şekle ait değişikliklerle beraber açık
lığı temin için maddelerin metin ve bünyeleri 
üzerinde de gerekli düzeltme ve değişiklikler ya
pılmış ve bu zaruretlerle maddeler yeni baştan 
kaleme alınmıştır. 

Bu yoldaki değişiklikler aşağıda açıklan
mıştır: 

Hükümetçe hazırlanan tasarı, beş kısmı ve 
her kısım fasıllara ve fasıllar bölümlere ayrıl
mak suretiyle 175 maddede tertiplenmiştir. Ko
misyonumuz fasılları kaldırmış ve tasarıyı dört 
ayırma (kısma) ve her ayırmı «bölüm» lere 
tefrik ederek 156 madde halinde kaleme almış
tı». 

Hükümet Tasarısının (13, 14, 29, 35, 40, 88, 
105, 115. .117, 119, 120. 123, 124, 131, 134, 136, 
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155, 156, 158, , 160, 162, 1( 56) noı n 
ka maddelerle tevhit edildiğinden 
Buzlukları anlaşıldığından 

Hükümet 
uzun olarak 
itibariyle altı 
22). 

Madde de£ 

Madde 1 — 
1 T 1 1 ü 

Madde 2 — 
Madde 3 — 
Madde 4 — 
Madde 5 — 
Madde 6 — 
Madde 7 -
Madde 8 — 
Madde 9 — 
Madde 10 -
Madde 11 — 
Madde 12 — 
Madde 13 ~ 
Madde 14 — 
Madde 15 — 
Madde 16 — 
Madde 17 — 
Madde 18 — 
Madde 19 — 

Madde 20 — 
Madde 21 — 
Madde 22 —-
Madde 23 — 
Madde 24 -
Madde 25 — 
Madde 26 — 
Madde 27 — 
Madde 28 — 
Madde 29 — 
Madde 30 -
Madde 31 — 
Madde 32 — 
Madde 33 — 
Madde 34 — 
Madde 35 — 
Madde 36 — 
Madde 37 — 
Madde 38 — 
Madde 39 — 

tasarısının, 

Haddeleri baş-
veya lüzum-

kaldırılmıştır. 
21 nei 

yazılmış olduğundan 
maddesi pek 

muhteviyatı 
ayrı maddeye bölünmüştür. (19 -

»işiklikleri : 

Hükümetin madde 1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 • 
19 
20 
21 

21 
21 
21 
21 
21 
22 • 
23 • 
24 
25 -
26 • 
27 -
28 i 
30 -
31 • 
32 -
33 -
34 -
36 -
37 -
38 -

— Tadilen. 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
• — » 

— » 
• — » 

— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— Kısmen ve 

tadilen 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— Düzeltilerek 
— Tadilen 
~ Düzeltilerek 
re 29 — » 
— Tadilen 
— » 
— » 
— » 
— Düzeltilerek 

» 
— » 
_ . » 

Madde 40 — 
Madde 41 — 
Madde 42 — 
Madde 43 — 
Madde 44 - -
Madde 45 — 
Madde 46 — 
Madde 47 — 
Madde 48 — 
Madde 49 — 
Madde 50 — 
Madde 51 — 
Madde 52 — 
Madde 53 — 
Madde 54 — 
Madde 55 — 
Madde 56 — 
Madde 57 — 
Madde 58 — 
Madde 59 — 
Madde 60 — 
Madde 61 — 
Madde 62 — 
Madde 63 — 
Madde 64 — 
Madde 65 — 
Madde 66 — 
Madde 67 — 
Madde 68 — 
Madde 69 — 
Madde 70 — 
Madde 71 — 
Madde 72 -
Madde 73 — 
Madde 74 — 
Madde 75 ~ 
Madde 76 — 
Madde 77 — 
.Madde 78 — 
Madde 79 — 
Madde 80 — 
Madde 81 — 
Madde 82 — 
Madde 83 — 
Madde 84 — 
Madde 85 — 
Madde 86 —-
Madde 87 — 
Madde 88 — 

Hükümetin madde 39 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yeni 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

» 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 • 
59 
63 • 

60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 • 
69 • 
70 
71 • 
72 • 
73 • 
74 -
75 -
76 -
77 • 
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -

~~ Tadilen 
— » 
— Düzeltilerek 
— » 
— » 
— » 
— Tadilen 
— » 
•— » 
— Düzeltilerek 
— Tadilen 
— Düzeltilerek 
— » 
— » 
— » 

— Tadilen 
— » 
— » 
— » 

» 
» 

— Düzeltilerek 
— » 
— » 
— Tadilen 
— » 
— » 
— Düzeltilerek 
— » 
— » 
— Tadilen 
— » 
— Düzeltilerek 
— y> 

— •$> 

» 
— Tadilen 
— Tadilen 
— Düzeltilerek 
— » 
— Tadilen 
— Düzeltilerek 

» 
- Tadilen 
— Düzeltilerek 

» 
» 
» 
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Madde 89 — Hükümetin Madde 89 — Düzeltilerek 
Madde 90 — 
Madde 91 — 
Madde 92 — 
Madde 93 — 
Madde 94 — 
Madde 95 — 
Madde 96 — 
Madde 97 — 
Madde 98 — 
Madde 99 — 
Madde 100— 
Madde 101 — 
Madde 102 — 
Madde 103 — 
Madde 104 — 
Madde 105 — 
Madde 106 — 
Madde 107 — 
Madde 108 — 
Madde 109 — 
Madde 110— 

Madde 111— 
Madde 112— 
Madde 113 — 
Madde 114 — 
Madde 115 — 
Madde 116 — 
Madde 117 — 
Madde 118— 
Madde 119— 
Madde 120— 
Madde 121— 
Madde 122— 
Madde 123— 
Madde 124— 
Madde 125— 
Madde 126— 
Madde 127 — 
Madde 128 — 
Madde 129 — 
Madde 130— 
Madde 131— 
Madde 132— 
Madde 133— 
Madde 134 — 
Madde 135 — 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5> 

» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 

> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
* 
•» 
'» 
» 
» 
» 
,» 
» 
» 
» 
* 

» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
^ 
> 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

90 — » 
91 — Tadilen 
92 — » 
93 — Düzeltilerek 
94 — Tadilen 
95 — » 
96 — » 
97 — » 
98 — » 
99 — » 
100— » 
101 — Düzeltilerek 
102— » 
103— » 
104— Tadilen 
106— > 
107— Tadilen 
108— » 
109— * 
112— » 
110,111 — Tevhi-

den ve tadi-
dilen 

113— Tadilen. 
114— » 
116— » 
118 — Düzeltilerek 
121 — > 
122 — Tadilen. 
125— » 
126— > 
127— » 
128 — Düzeltilerek 
129— » 
130— » 
132— » 
133— Tadilen. 
135— » 
137— » 
138,139 — .» 
140 — Düzeltilerek 
141— Tadilen. 
142 — Düzeltilerek 
143— » 
144— » 
145— » 
146 — Düzeltilerek 
147— » 

Madde 136 — Hüküme. Madde 148 — Düzeltilerek 
Madde 137 — 
Madde 138 — 
Madde 139 — 
Madde 140 — 
Madde 141 — 
Madde 142— 
Madde 143— 
Madde 144 — 
Madde 145 — 
Madde 146 — 
Madde 147— 
Madde 148— 
Madde 149 — 
Madde 150 — 
Madde 151 — 
Madde 152— 
Madde 153 — 
Madde 154 — 
Geçici Madde 1 -
Madde 155 — 
Madde 156 — 

» -» 
» » 
» » 
» » 
» •» 
» "» 
» » 
» » 
» » 
» •» 
» •» 
» » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» » 
» » 

149— » 
150— » 
151 — » 
152— » 
154— » 
153— > 
157— » 
159— » 
161— » 
163 — » 
164— > 
165— Tadilen. 
168 — Düzeltilerek 
169 — » 
170— » 
171— » 
172— » 
173— » 

- » Muvakkat Madde 1 — » 
» -» 
» » 

Kamutayın müzakeresine 

174— » 
175— » 
arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Gümrük Kanunu Tasarısı Geçici 

Komisyon 
Edirne 

Başkanı 

M. Nedim Oündüzalp 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. t. Hakkıoğlu . 

Bursa 
Fahri Bük 
Diyarbakır 
F. Kalfagü 

Hatay 
H- Mursaloğlu 

İstanbul 
S. Adato 

Kayseri 
H. Ürkün 

Malatya 
E. Doğan 

Niğde 
H. Ulusoy 

Samsun 
T. Kalgay 

Trabzon 

Ankara 

Sözcü 
Niğde 

Rifat Oürsoy 

Aydın 
H. Oğuz Bekata Ol. R. Alpman 

Bursa 
A. Konuk 
Gazianteb 
C. Alevli 

İçel 
H. Atala% 

Kastamonu 
T. Coştum 

Malatya 
0. Taner 

Ordu 
M. Furtun 

M. Yanmbvy-ık 

Çorum 
N. Yücer 

Gümüşane 
T. Tüzün 

tçel 
\ S. înankur 

Kayseri 
F. Seler 

Kütahya 
A. Bozbay 

Mardin 
M. K. Boran 

Samsun 
R. Isıtan 

Trabzon 
D. Eyiboğlu 

Van 
M. Koçak 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTÎRlŞl 

Gümrük Kanunu tasarısı 

Mükellefiyetler 

Gümrük hattı ve 
bölgesi 

Gümrük hattı dışı 
sayılan yerler 

ödeme mükellefi
yetinin başlangıcı 

BÎRÎNCÎ AYIBIM 
Genel hükümler 

Birinci Bölüm 
Mükellefiyetler 

BlRlNCl MADDE — Türkiye Cumhuriyeti gümrük sınırın
dan geçen veya eşya geçiren her şahıs Gümrük Kanun ve nizam
larına uymakla mükelleftir. Bu mükellefiyet gümrüğün gerek 
bu ve gerek başka kanunlarda yazılı hükümlere göre yapabilece
ği denetlemelere tâbi olmak ve kanunları gereğince gerek kendi 
adına gerekse başka idareler adına veya hesabma tahsil edeceği 
vergi, resim ve ücretleri ödemek veya teminata bağlamaktır. 

iKlNCl MADDE — Gümrük hattı Türkiye siyasî sınırları 
ile birdir. 

Gümrük bölgesi: 
a) Denizlerde, kara suları ile sahilden içeri doğru 30 kilo

metre derinliğindeki alanı, 
b) Karalarda ve hudut teşkil eden nehirler ile göllerde, güm

rük hattından içeri doğru 30 Kilometreye kadar olan alanı kaplar. 
Boğazlarla Marmara Denizi ve istanbul Limanı gümrük böl

gesi sayılır. 
Gümrük bölgesi takibi kesmemek için aşılabileceği gibi Ba

kanlar Kurulunca bâzı yerlerin coğrafi durumları veya kaçakçı
lığa elverişli olmaları bakımından karalarda 60 kilometreye ka
dar genişletilebilir. 

Gümrük bölgesi ilân olunur. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Serbest liman ve bölge ve mahaller ile 

gümrüklenmemiş eşyaya mahsus antrepolar ve bu türlü eşya 
konmasına Gümrük idaresince müsaade olunmuş mahaller; ka
nunda veya gümrüğün yazılı izin kâğıdında gösterilen kayıtlara 
uyulmak ve gümrüğün denetlemesi altında bulundurulmak şar-
tiyle vergi ödeme mükellefiyeti bakımından gümrük hattı dışın
da sayılırlar. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1. Gümrüğün denetlemesi altma konmuş eşyaya terettüp 

eden vergi ödeme mükellefiyeti 62 nci madde gereğince beyanna
menin tescili ile ve ağızdan beyan yapılabilen hallerde bu beyan 
ve 66 ncı madde gereğince tahakkuk kâğıdının mükellefçe imzası 
ile başlar. 

Gümrük kontrolü altmda bulunan eşya Gümrük Vergisinin 
ödenmesinden önce mahvolursa mükellefiyet kalkar. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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2. Gümrüğün denetlemesi dışında kalmış eşyaya ait vergi 

Ödeme mükellefiyeti, eşyanın gümrük hattından geçirildiği tarih
ten ve bu tarih bilinemiyor ise eşyanın gümrük hattından geçi
rildiğine gümrükçe bilgi edinildiği günden başlar. 

3. Şarta bağlı ve teminatlı veya teminatsız olarak yurda mua-
fen sokulan eşyaya terettüp edecek vergi ödeme mükellefiyetinin 
başlangıcı, beyannamenin tescili ve beyanname yok ise başka ge
çiş belgeleri üzerinde gümrükçe yapılan en son giriş vizesi tari
hidir. 

4. Yurda muaf olarak sokulduğu halde muaflıktan fayda-
lanmıyan yerlere ve şahıslara satılan veya devredilen eşyaya 
terettüp eden vergi ödeme mükellefiyeti, gümrüğe yapılacak be
yan tarihinden ve beyan yapılmamış ise satış veya devir tarihin- * 
den ve bu tarih tesbit edilemiyorsa, gümrükçe satış ve devir hak
kında bilgi edinildiği tarihten başlar. 

BEŞİNCİ MADDE — Gümrük giriş vergisi, yukanki mad- Vergiye esas olan 
de gereğince ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlük- tarife 
te olan tarife nispet ve esaslarına göre hesapalnır. Tarifenin ver
gi nispetlerini artıran hükümler, uygulanmasından enaz üç ay ön
ce, ilân olunur. Ancak bu kanunun 13 ve 14 ncü maddelerine gö
re yapılacak artırmalar bu hükmün dışındadır. 

ALTINCI MADDE — Gümrük Vergisi, ödeme mükellefiye- 7«*/* ve tdktis ye
tinin terettüp eylediği tarihte eşyanın bulunduğu hal ve mahi- « değişen efya 
yetine göre tarifede yeraldığı pozisyon üzerinden hesaplanır ve 
bu suretle hesaplanacak gümrük vergisinden eşyanın nitelikle
rinde sonradan husule gelen değişmeler ve bozulmalar sebebiyle 
indirim yapılmaz. Ancak hava tesirinden veya kaza neticesinde 
hasar görmüş olan eşya hakkında, her türlü külfet ve masrafı 
sahibine ait olmak üzere, gümrüğün denetlemesi altında aşağı
daki hükümler uygulanır: 

1. Hiçbir suretle kullanılamaz hale gelmiş olan eşya, sahibi 
ister ise, usulü dairesinde yokedilir, 

2. Yalnız ilk madde olarak kullanılabilecek hale gelmiş eş
yanın gümrüğü ilk madde tarifesi üzerinden alınır. Şu kadar ki, 
gümrükçe lüzumu halinde, bu eşyanın ilk madde şeklinden başka 
suretle kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır, 

3. Bir kısmı hasara uğramış eşyamn, ayırma mümkünse, 
yalnız hasara uğramış kısımları ve ayırma mümkün değilse, eş
yamn tamamı hakkında, sahibinin dileğine göre yukardaki (1) 
ve (2) numaralı fıkra hükmünce işlem yapılır. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kurutulmasına güm
rükçe müsaade olunur, 

5. On yıl kullnaıldıktan sonra muaflıktan faydalanmıyan bir 
işe tahsis edilen makina ve aletlerden Gümrük Vergisi aranmaz. 
Bu müddetten önce normal verim kabiliyetini enaz %25 nispetin
de kaybettiği ilgili Bakanlıkça tasdik edilen makina ve aletlerin 
muaflıktan faydalanmıyan mahallere devir ve tahsisi takdirinde -
Gümrük Vergisi iptidai madde tarifesi üzerinden alınır. 

( S. Sayısı : 5 ) ~> 
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îkinci Bölüm 

Gümrük hattından geçiş 
Otimrûk kvpt -t* YEDİNCİ MADDE — Gümrük hattı, kara, su ve havadan 

yoUart ancak belirli kapılardan aşılır ve gümrük uğraklariyle bu kapı
lar arasında belirli yollar takip edilir. Giriş ve çıkış gümrük ka
pıları, uğrakları ve bunları birbirine bağlıyan yollar ile hava hat
ları Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ilân olunur. 

Umumi hizmete açılmış olan demiryolları gümrük yolu sayı
lır. 

SEKİZİNCİ MADDE — Gümrük hattından geçiş ile güm-
« rüklü liman ve meydanlara giriş ve iniş, buralardan çıkış ve de

netleme zamanları Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ilân olunur. 
Şu kadar ki: 

1. Demiryolu katarları ve muntazam tarifeli deniz, kara, ha
va ve nehir taşıtları gece ve gündüzün her saatinde gümrük hat
tından geçebilir. Bunlarla gelen ve giden yolcuların gümrük iş
lemleri de bu zamanlarda yapılır, 

2. Liman işletme teşkilâtı bulunan limanlarda, 30 rüsum 
tonilâto hacmından büyük gemiler gece ve gündüzün her saatin
de yük ve yolcu alıp çıkarabilir., 

Liman işletme teşkilâtı bulunmadığı halde sefer tarifesi ve
ya hava şartları icabı olarak çalışma saatleri dışında veya gece
leyin limana girmek ve limandan ayrılmak zorunda bulunan ge
milerin bu limanlarda geceleyin yük ve yolcu alıp çıkarma istek
leri gümrükçe yerine getirilir. 

DOKUZUNCU MADDE —- Yüz rüsum tonilâtoyu geçmiyen 
Türk deniz taşıtları ile eşya ithali Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın iznine bağlıdır. Yabancı gemilere bu hakların tanınması kar
şılıklı olabilir. 

6o&t0 m*n§*U $&# ONUNCU MADDE ~- Gerek üzerlerinde gerek kap ve sargı
larında (sandık, balya, şerit, etiket ve saire gibi) Türkiye'de ya
pıldığını veya Türkiye menşeli olduğunu sandıracak fabrika ve
ya ticaret markasını, adını, alâmetim, Türkiye'de bir mahal is
mini veya resmini veya işaretini taşıyan yabancı mahsul ve ma
mullerin Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'de bir ambar veya 
antrepoya konması, Türkiye 'den transit geçirilmesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin aynı olan yaban
cı bir mahal adını taşıyan ve bu mahal ismi altında menşe mem
leket adı açıkça gösterilmemiş bulunan yabancı eşya hakkında 
da uygulanır. 

İstihsal veya imal edildiği menşe memleketinden başka ya
bancı memleketler mahsul veya mamulü olduğunu gösteren veya 
sandıran sahte isim ve alâmetler taşıyan eşyanm da girmesi ve 
transit geçirilmesi Gümrükçe men edilebilir. 

ı S. Sa}i<ı : 5 ) 
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Üçüncü Bölüm 

Giriş, çıkış, transit serbestliği ve kısıntılar 
ON BİRİNCİ MADDE Yasaklık ve kısıntı hükümleri 

saklı olmak üzere ithal, ihraç ve transit serbesttir. 
ON İKİNCİ MADDE — iç ve dış güvenliğin savunması, ka

munun, hayvan ve ürünlerin hastalıklardan korunması, tarih ve 
sanat eserlerinin memleketten çıkışının önlenmesi maksadiyle 
Bakanlar Kurulunca girig, çıkış ve transit serbestliği her vakit 
kısılabileceği veya kaldırılabileceği gibi malî ve iktisadi zaruret
ler halinde de aynı çarelere başvurulabilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Türkiye Cumhuriyeti üe Ticaret Mi»Om* 
Anlaşması akdine yaııaşmıyaıı veya bu yoldaki görüşmeleri so-
nuçlandırmıyan yahut Ticaret Anlaşmalarını vaktinden önce tek 
taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan memle
ketlerin mallarına ve gemilerine karşı yasak ve kısıntılar koy
maya veya farklı işlemler ve tarifeler uygulamaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Hükümet bu yetkisini Türk gemi ve mallarına 
karşı yasak, kısıntı koyan veya farklı işlemlere tâbi tutan mem
leketler hakkında da kullanabilir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Türkiye'ye yolladığı malları ûvmptoğ 
Giriş Tarife Kanununun takip ettiği gayeyi sarsacak şekilde giz
li veya açık surette prim, damping ve benzeri tedbirlerle teşvik 
eden memleketler eşyası hakkında bu tedbirleri tesirsiz bıraka
cak yüksek tarifeler uygulamaya ve başka çarelere başvurmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Bakanlar Kurulunca 13 ve 14 neti 
maddelere göre alman kararlar üç ay içinde Büyük Millet Mec
lisinin onanıma sunulur'. 

Dördüncü Bölüm 
Gümrük Vergisi 

ON ALTINCI MADDE — Gümrük Vergisi tarifedeki ölçü Q*mrüh Vergiti 
ve nispetler üzerinden alınır. 

Bakanlıkça eşyanın tarifedeki yerini gösterir bir repertuvar 
yayınlanır. 

Tarifenin dışında kalmış eşyadan tarifede en çok benzerlik 
gösterdiği eşya gibi vergi alınır. Benzerlik Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca eşyanın kullanılacağı yer, geçirdiği işçilik derecesi ve 
değeri göz önünde tutularak tesbit ve ilân olunur ve repertu-
vara da geçirilir. 

Repertuvarda, eşyanın tarifedeki yerini belirtmek üzere ya
pılacak değişiklikler de ilân olunur, bu değişiklikler, ilânından 
önce kesinleşmiş Gümrük Vergisi tahakkuklarına dokunmaz. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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İstisnalar ON YEDÎNCI MADDE — Aşağıda yazılı eşya Gümrük Ver

gisinden muaftır: 
1. Devlet müzeleri ve kitaplıkları için gelen göstermelik ve 

okutmalık eserler ile Hükümet, Belediye ve özel idarelerin hay
van ve bitki bahçeleri için gelen hayvanlar, bitkiler (bunların 
kılıfları ve gereç takımları dâhil); 

2. Kamu faydasına yararlı derneklere ve kamunun fayda
sına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, konularına uygun ola
rak bağış yoliyle gelen eşya (Bakanlar Kurulu karariyle); 

3. Millî Savunma ihtiyacı için Hükümet tarafından doğru
dan doğruya getirilen veya sipariş üzerine getirilen silâhlar ve 
bunların parçaları ve teferruatiyle her türlü harb mamulatı ve 
harb ganimetleri; 

4. Kara sınırından beş kilometreye kadar derinlikte bulu
nan köyler ve kasabalar ahalisinin gümrük kapılarından ge
çirdiği kendisinin veya ailesinin kullanmasına mahsus eşyadan 
gümrük giriş vergisinin tutarı 500 kuruşu geçmiyen miktarı; 

5. Harb tutsakları adına bağış yoliyle , gönderilen yiyecek, 
içecek (tütün ve sigara dâhil) ve giyecek eşya, (karşılıklı olmak 
şartiyle); 

6 - a) Millî deniz ve hava gemilerinin yabancı limanlarda ve 
meydanlarda yalmz kendi ihtiyaçları için aldıkları donatım eş
yası; 

6 - b) Yabancı deniz ve ha*ra gemilerinin içinde getirdikleri 
veya Türk limanlarında gümrüklenmemiş mallardan aldıkları 
yakıtlar ve yağlayıcı maddelerle gemi adamları ve yolcularına 
mahsus yiyecek ve içecekler ve donatım eşyası; 

(Gemilerden dışarı çıkarılmaması ve karşılıklı olması şar
tiyle); 

6 - c) Büyük kabotaj yapan Türk gemileri ve uçakları hak
kında da yukardaki hüküm uygulanır. Ancak, bu gemiler küçük 
kabotaj seferleri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve içecek 
maddelerini, vergileri ödenmek şartiyle kullanabilirler; 

6 - d) Yemekli vagonların Türkiye sınırından geçtikten son
ra hazırlıyacakları ilk kahvaltı ve yemek için kullanacakları yi
yecek ve içecekler ile yakıtlar; 

(Tekel maddeleri bu hükmün dışındadır.) 
7 - a) Turizmi teşvik maksadiyle kurulmuş resmî teşekkül

ler ile Türkiye turing ve otomobil kurumu için getirilecek ve pa
rasız dağıtılacak olan otel ve propaganda ilânları, broşürler, du
var takvimleri, otomobil plâkaları, yol işaretleri, rozetler, mü
kâfat kupaları ve şiltleri; 

7 - b) Yabancı turizm teşekkülleri tarafından parasız dağı
tılmak üzere Türkiye turizm teşekkülleri ile Türkiye turing ve 
otomobil kurumuna gönderilen yabancı turizm propaganda afiş
leri, broşürleri, rehber ve takvimleri (Karşılıklı olmak şartiyle), 

DiplomaH muaf- ON SEKÎZÎNCl MADDE — Aşağıda yazılı eşya karşılıklı 
lüdan olmak şartiyle Gümrük Vergisinden muaftır: 

1. Yabancı devlet başkanları ve aileleri ile refakatlerine 
( S. Sayısı : 5 ) 
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memur olanların birlikte getirdikleri ve Türkiye'deki ikametle
ri esnasında getirtecekleri eşya; 

2. Yabancı devletlerin Türkiye'deki elçi ve ailelerinin ken
dilerine ve elçiliğe mahsus olarak birlikte getirdikleri veya son
ra getirecekleri eşyalar ile elçilikler inşasına mahsus malzeme; 

3. Diplomasi memurlarının ve resmî bir ziyaret ve vazife 
için memleketimize gelen delege ve askerî heyetlerin Gümrük ve 
Tekel ve Dışişleri Bakanlıklarınca birlikte tesbit edilecek eşya
ları; 

4-a) Türkiye'deki yabancı konsoloshanelere mahsus bay
rak, arma ve basılmış defterler, başlıklı kâğıtlar, alındılar, pasa
portlar, şahadetnameler, pullar ve resmî mühür ve damgalar ile 
benzerleri eşya; 

b) Meslekten olan başkonsolos, konsolos ve muavin konso
loslar ile meslekten olan konsolosluk memurlarının memuriyet
lerine ilk defa gelişlerinde beraberlerinde veya bu gelişlerinden 
iki ay önce gelen kullanılmış ve kullanılmamış zat eşyası ve kul
lamlmış ev eşyası ile gelişlerinden itibaren altı ay içinde gelen 
yalnız kullanılmış zat ve ev eşyası; 

5. Yukardaki 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarda sözü edilenlerin 
binek ve hikmet otomobilleri ile meslekten olan başkonsolos, 
konsolos ve muavin konsolosların yukardaki müddet içinde ge
tirecekleri birer binek otomobilleri. 

Bu madde hükümlerine göre muaf giren otomobilleri muaf
lık hakkı olmıyan kimse ve yerlere satıldığı veya devredil
diği takdirde, bu satış ve devir giriş tarihinden itibaren ikinci yıl 
içinde yapılmış ise Gümrük Vergisinin %50 si, üçüncü yıl içinde 
yapılmış ise %75 i indirilir. 

Esaslı surette hasar görmüş olan binek otomobilleriyle üç yıl 
geçtikten sonra satılan veya devredilenlerden Gümrük Vergisi 
aranmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ve kurye çantalarına ait güm
rük işlemleri Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca bir
likte tesbit olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı eşya, Güm- M ve ev m<m 
rük İdaresince şartlarına ve gösterilen esaslara uygun görüldüğü 
takdirde Gümrük Vergisine tâbi tutulmaz: 

1 - a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya; 
b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri şahıslarına ait 

kullanılmış ve kullanılmamış zat eşyası ile nakil vasıtaları hiz
metlilerinin yalmz kullamlmış zat eşyası; (yolcunun gelişinden 
itibaren en geç altı ay sonra veya iki ay önce gelen yalnız kulla
nılmış zat eşyası da bu hükümden faydalanır). 

c) Şahsi madalya ve nişanlar ile yabancı memleketlerdeki 
bilim ve sergi ve müsabaka heyetlerince verilmiş mükâfatlar, 
hâtıralar ve Türkiye'de yapılan müsabakalarda mükâfat olarak 
verilmek üzere bağış yoliyle gönderilen eşya; 

2 - a) Türkiye'de yerleşmek üzere gelen ecnebilerin, 

(S. Sayın : 5) 
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b) Yabancı memleketlerdeki daimî vazifelerinden dönen 

Türkiye memurlarının, 
c) Yabancı memleketlerdeki tahsillerinden dönen Türk öğ

rencilerin, 
d) Ticaret ve sair maksatlar ile yabancı memleketlerde yer

leşip de iki yıl ikametten sonra dönen Türklerin, 
Göç suretiyle beraberlerinde veya kendilerinden iki ay Önce 

veya altı ay sonra gelen kullanılmış ev eşyası; 
(İki yıl oturnıaksızm mücbir sebepler dolayısiyle dönenlerin 

ev eşyası da bu hükümden faydalanır ve müddet kayıtlarına ba
kılmaz), 

e) Türkiye'de oturan bir Türkle evlenerek yabancı ülkedeki 
asli ikametgâhmı terk ile Türkiye'ye gelen gelinin beraberinde 
veya gelişinden iki ay önce veya altı ay sonra gelen cihaz eşyası; 

f) Yabancı memleketlerdeki Türklerin ölümü ile Türkiye'de 
oturan veya Türkiye'ye dönen kanuni mirasçılarına intikal eden 
zat ve ev eşyası; 

(Bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde getirilmesi 
ve ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat 
verici belge ile ispatı şartiyle). 

Yukarıki a, b, e, d, e, f, fıkralarına göre gümrüksüz geçi
rilecek eşyanın çeşit ve miktarı, sahiplerinin içtimai durumları 
göz önünde tutularak gümrükçe takdir olunur. 

3. Mezarlıklara ve millî âbidelere konmak üzere getirilen ve
ya gönderilen çelenkler ve bu mahiyetteki eşya ile içinde ölü ve-
va ölünün kül veva kemikleri bulunan tabut, vazo ve sair kap
lar ve bunlarla birlikte getirilen veya daha önce veya sonra gön
derilen çiçek, çelenk ve bu mahiyetteki eşya; 

4. Her türlü Türk parası, banknot, esham ve tahvilleri ile 
Türkiye'ye sokulması yasak olmıyan yabancı devlet paralan ve 
esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çekler ve poliçeler; 

5. Resmî veya özel daire, müessese ve şahıslara ait muamele 
görmüş defterler, evrak ve belgeler ve Türk Elçilik ve Konsolos
luklarından geri getirilen her türlü eşya; 

6. Gümrükçe ticari mahiyeti olmadığı tahakkuk eden numu
nelik eşya ve modeller. 

Turistik kolaylık- YİRMİNCİ MADDE — Asıl ikametgâhı yabancı memleket-
lar lerde olan Türk ve yabancı seyyahların birlikte veya kendilerin

den iki ay önce veya sonra getirdikleri 21 nci maddenin (6) nu
marasında yazılı seyahat vasıtaları, av, spor ve diğer eşyaları için 
vergi teminatı olarak kara seyahatlerinde Uluslararası turizm 
ve otomobil birliğine mensup Türkiye tııring ve otomobil kuru
munun veya bunun kefalet ettiği ecnebi kurumların ve hava se
yahatlerinde Türk Hava Kurumunun veya bu kurumun kefalet 
ettiği Uluslararası hava federasyonunun veya bu hava federas
yonuna mensup Uluslararası Hava Kurumunun verecekleri trip
tik veya gümrük geçiş karneleri kabul olunur. 

Motorlu vasıtaların mûtat depolarındaki akaryakıt ve ma
denî yağlardan vergi aranmaz. Oalınmak ve kaza neticesi par-
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çalanmak yüzünden tekrar çıkarılması mümkün olamıyan va
sıta ve eşyanın da vergileri aranmaz ve teminatları çözülür. 

Çalınma hâdisesi mahkeme ilâmı veya hâdisenin vukubuldu-
ğu mahallin en büyük mülkiye âmirinin belgesiyle ispat edilir. 

Kaza dolayısiyle çıkarılamıyan taşıt ve eşyanın enkazı Hü
kümete terkedilmek ve keyfiyet mülkiye âmirinden ahnacak bir 
belge ile gümrüğe ispat olunmak lâzımdır. 

Hükümete terkedilen ve hiç işe yaramıyan vasıta ve eşyanın 
usulü dairesinde yoketme masrafları sahiplerince ödenir. 

Beşinci Bölüm 
Geri gelen eşya rejimi 

YÎRMÎ BÎRÎNCI MADDE — Yabancı memleketlere çıkarıl- Geri gelen eşya 
diktan sonra asli nitelikleri değişmeksizin geri getirilen aşağı
da yazılı memleket eşyası ayniyetleri gümrüğe ispat ve tevsik 
edilmek şartiyle vergiye tâbi değildir. 

1. Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Türkiye'nin bir ye
rinden başka bir yerine sevk için yabancı topraktan transit ge
çirilerek en geç altı ay içinde geri getirilen eşya; 

2. Gittiği memleketin gümrük hududundan dışarı çıkarıl-
mıyarak veya bu memlekette muvakkat kabul ve muaflık usulü
ne tâbi tutularak çıkışından itibaren en geç iki yıl içinde geri ge
tirilen eşya; 

3. Gittiği memleketin gümrük hududundan geçtikten sonra 
satılmamak veya alıcısı tarafından iade edilmek yüzünden en geç 
iki yıl içinde geri getirilen eşya; 

4. Temizlenmek, boyanmak ve tamir edilmek gibi bir mak
satla çıkarıldıktan sonra Gümrük Vergisi ödenmesini gerekti
recek asli bir kısmı ilâve edilmeksizin en geç bir yıl içinde geri 
getirilen eşya; 

(Yeni asli bir kısım ilâve edilmiş ise yalnız bu parçadan güm
rük alınır.) 

5. Yerli mahsul ve mamullerin çıkışında ambalaj olarak kul
lanılıp en çok bir yıl içinde dolu veya boş olarak geri getirilen 
kaplar ve örtüler ve sargılar ile göç eşyası naklinde kullanılmış 
liftler; 

6. Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de mukim Türk 
ve yabancıların Türkiye'den çıkışından itibaren en geç bir yıl 
içinde beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce veya sonra 
geri getirilen her türlü taşıtları ve bunlarm yedek ve yenileme 
parçaları ile hayvanları ve bunların binek ve koşum takımları, 
römork ve rulotlar, seyahat esnasında kullanılmaya mahsus mut
fak ve yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair spor alât ve 
takımları ve radyo cihazları; 

(Motorlu taşıtların mûtat depolarında artmış bulunan akar
yakıt ve yağlardan vergi almmaz.) 

7. En geç altı ay içinde geri getirilen yük ve yolcu taşıtları 
ve hayvanlar. 
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Hudut ahalisine YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Hudut bölgesindeki topraklan-

MaylıJchr nı işlemek ve bu bölgelerdeki otlaklarda hayvanlarını otlatmak 
hakkı anlaşma ile tanınmış olanlardan: 

1. Türkiye 'de oturanların hududun öbür taraf ma götürüp 
mevsim sonunda geri getirdikleri hayvan ve ürünleri ile taşıt
ları ve aletleri, 

2. Karşı taraf üîkesindekilerin mevsim sonunda geri götür
mek üzere getirdikleri hayvan ve taşıtları, kapları ve örtülen, 
kendi arazilerinde kullanacakları tohumları ve gübreleri, 

Tesbit edilecek usule uyulmak şartiyle vergiden muaftır. 

Altıncı Bölüm 
Muvakkat kabul rejimi 

Geçici ohrak gi- YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE —- Türkiye'de tamamlayıcı ve de-
ren eşya ğerlendirici az veya çok bir işçilik gördükten sonra en geç bir yıl 

içinde tekrar çıkarılacak yabancı eşyanm vergileri teminata bağ
lanır. 

Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile bunların görebile
cekleri işçilik derecesi ve fire nispetleri Ekonomi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarınca tesbit olunur. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı maksatlar
la memlekete geçici olarak girecek yabancı eşyanın vergileri te
minata bağlanır:. 

1. Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek veya benzeri bir 
işçilik görmek üzere gelen ve altı ay içinde tekrar çıkarılan eşya; 

2. Memleket eşyasının çıkışında ambalaj maddesi olarak 
kullanılmak üzere gelen eşya ile göç eşyası naklinde kullanılan 
ve altı ay içinde tekrar çıkarılan liftler; 

(Bu hükümden faydalanacak ambalaj maddelerinin çeşitleri 
ve hangi eşyanm çıkışında kullanılacağı ve ne kadar müddet 
içinde çıkarılacağı ve fireleri Ticaret ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlıklarınca tesbit edilir.) 

3. Altı ay içinde tekrar çıkarılmak üzere sergi, panayır ve 
pazarlar, koşu ve müsabakalar ve konferanslar ve törenler için 
getirilen eşya ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sahne ve 
temsil eşyası, takımları ve hayvanları; 

4. Siparişe mahsus olmak üzere getirilen her çeşit numune
lik ve modellik eşya; 

(Altı ay içinde çıkarılmak ve yabancı fabrika ve sanat sahip
leri ile bunların seyyar ticaret memurları tarafından getirilmek 
ve karşılıklı olmak şartlariyle.) 

5. Tecrübe ve muayene edilmek için gelen ve en geç altı ay 
içinde çıkarılan eşya; 

6. Büyük inşaat ve tesisatta geçici olarak kullanıldıktan 
sonra tekrar çıkarılacak fennî vasıtalar ve bunların takınılan; 

(Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının kararı ile.) 
7. Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve araştır-
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malar yapan heyetlerin bu maksatlar için getirdikleri aletler ve 
takımları; 

(Bunların çeşitleri ve tekrar çıkış müddeti Millî Eğitim Ba
kanlığınca belirtilir.) 

8. İdarî ve adlî kaza için delil olarak getirilen ve tahkikat 
veya muhakeme sonunda çıkarılan eşya; 

9. Türkiye'de geçici bir zaman için oturmak üzere gelenle
rin kendilerine mahsus olan ev ve kamplama eşyası; 

(Bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin maksadına ve de
vamı müddetine uygun olmak ve altı ay içinde iade edilmek şar
tiyle ) 

Bunlardan yerleşmek üzere Türkiye'de kalanların yukarda 
yazılı eşyalarından yalnız kullanılmış ev eşyası hakkında (19) 
ncu maddenin 2-a fıkrası uygulanır. 

10. Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat sahipleri ile 
amelenin sanatlarmı icra için Türkiye'ye gelişlerinde beraberle
rinde getirilen veya kendilerinden bir ay önce veya bir ay sonra 
gelen ve altı ay içinde tekrar çıkarılan kendilerine mahsus cihaz 
ve aletler ile takımları; 

11. Devlet Demiryolları İdaresiyle yapılan anlaşmalara gö
re geçici olarak Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik demir-
yol vasıtaları ile hudut nakliyatmda kullanılan taşıtlar; 

(Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tesbit edi
lecek esaslar dâhilinde.) 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı müddetle- Sürenin ueatüma* 
re ilişkin hükümlerin uygulanmasında Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca mücbir sebepler itibara alınarak bu müddetler duruma 
göre uzatılabilir. 

Yedinci Bölüm 
Verginin geri verilmesi ve ertelenmesi 

YİRMİ ALTINCI MADDE — ten verme 
1. Kanuna göre vergiden muaf olduğu hâlde yanlışlıkla alın

dığı anlaşılan vergiler mükellefe re'sen geri verilir. 
2. Gümrük Vergisi ödenerek ithal edilmiş olan eşyanın sa

tış akdi hükümlerine aykırı çıkmasmdan dolayı ret ve iade edil
mesi halinde keyfiyet malın iadesinden önce gümrüğe yazı ile bil
dirilmek ve yapılacak muayenede yurda sokulan eşya olduğu 
gümrükçe anlaşılmak ve memleketten tekrar ihracından itibaren 
en geç altı ay içinde geldiği memleket gümrüğü hattından geçtiği 
tevsik edilmek şartiyle alınan vergiler mükellefe geri verilir. Bu 
isteklerin kabulü için eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren 
en geç bir ay içinde yapılması ve cezalı gümrük vergisi tatbik 
edilmemiş olması lâzımdır. 

Vergi nispetinin arttığı mahalline geç tebliğ edilmesi sebe
biyle eski tarife üzerinden vergi ödemiş olan mükellefler, güm
rükçe farkın ödenmesi hakkmda, yapılan tebliğ tarihinden itiba
ren egyayı bir ay içinde olduğu gibi tekrar ihraç veya gümrük 
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antreposuna iade eylemek şartiyle ödenmiş vergilen gen isteye
bilirler. 

Erteleme YÎRMl YEDİNCİ MADDE - Memleketin iktisadi faaliye
tine veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarıyan eşyanm vergilerini 
en çok üç ay müddetle ertelemeye Gümrük ve Tekel Bakanı yet
kilidir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Gümrük işlemleri 

Birinci Bölüm 
Demiryolu münakalâtı 

Trenler YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Trenler, gelişte huduttan 
itibaren gümrük bulunan ilk istasyona kadar ve gidişte son güm
rüklü hudut istasyonundan gümrük hattını aşıncıya kadar yolda 
mücbir sebep olmadıkça duramaz, yolcu ve eşya alıp indiremez. 

Kemi YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Trenin ilk hudut güm
rük istasyonuna varışında işletmenin yetkili memuru hudut güm
rüğü ile iç gümrüklerde gümrükleneeek veya Türkiye 'den transit 
geçirilecek eşyanın en çok üç nüsha manifestosu ve yük senet
lerini ve bagajlar ile yemekli vagonlardaki yiyecek, içecek ve 
yakacak madde listelerini gümrüğe verir. 

Tren boş gelmiş ise denetlemeden önce yazılı olarak gümrüğe 
bildirilir. 

ihmthmt OTUZUNCU MADDE — Yukarıki maddede yazüı belgelerin 
verilmesi üzerine gümrükçe gerekli denetleme gecikmeden ya
pılır. Bu denetleme bitmeden veya gümrüğün izni alınmadan va
gon değiştirmek veya eklemek suretiyle trenin tertibi değiştiri
lemez. Yük ve yolcu alınıp verilemez ve tren yoluna devam ede
mez. 
i**»** ••" ?- "r-

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Demiryolu ile Türkiye'den e/ı~ 
karılacak eşyanm en çok üç nüsha manifestosu ve yük senetleri, 
bagajlar ile yemekli vagonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak 
madde listeleri de yetkili gümrüğe verilir. 

Bu belgeler verilmeden ve gerekli gümrük denetlemesi bitme
den tren istasyondan ayrılmaz. 

İkinci Bölüm 
Kara taşıtları 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Yabancı memleketlerden demir-
yolundan başka kara taşıtları ile ancak yetkili bir hudut gümrü
ğüne eşya getirilebilir. Yetkili olmıyan bir hudut gümrüğüne ge
tirilen eşya gümrük denetlemesi altında yetkili gümrüğe götü
rülemediği takdirde geri çevrilir. 
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îç gümrüklerden birine götürülecek veya Türkiye'den transit 

geçirilecek eşya, hudut gümrüğünce muayene edilir ve vergileri 
teminata bağlanır. 

Hudut gümrüğünün gümrüklemesine yetkili olmadığı eşya
nın teminatı nevine mahsus en yüksek tarife üzerinden hesapla
nır» K 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tâyin edilecek nitelikteki ta
şıtlarla iç gümrüklere götürülecek veya transit geçirilecek eşya 
için demiryolu ile yapılacak taşımalar hakkmdaki usul uygula
nır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yukarıki maddede yazüı kara 
vasıtalarının sahip veya sürücüleri getirilen eşvayı hudut güm
rüğüne üç nüsha manifesto ile beyan ederler. Manifesto yoksa 
gümrükte hazır bulundurulacak manifesto örneklerinden doldu
rurlar, taşıtlar boş gelmişse keyfiyeti ağızdan beyan ederler. 
Sözlü beyanlar tutanakla tesbit olunur. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — -Yürütülerek getirilen hay
vanlar ancak yetkili sağlık ve gümrük kapılarından sokulabilir. 

OTUZ BESİNCİ MADDE - Demiryolundan başka kara ta-
şıtlariyle Türkiye'den çıkarılacak eşya yetkili hudut gümrüğün
den çıkarılır. Gümrük işlemi, yetkili bir iç gümrükte yapılmış 
eşva vetkili sınır gümrüğünün denetlemesi yapıldıktan sonra 
çıkarılır. 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürecekleri vükler için bunla
rın çıkış işlemini yapan erümrüge en cok üc nüsha manifesto ve
rirler. Boş olarak gidişlerde kevfiyet hudut çıkış gümrüğüne 
sözle beyan olunur ve bu beyanlar gümrükçe tutanakla tesbit 
edilir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Yürütülerek ihraç edilecek 
hayvanlar ancak yetkili hudut sağlık ve gümrük kapılarından 
çıkarılabilir. 

Üçüncü Bölüm 
Deniz Münakaleleri 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Yabancı limanlardan gelen ge
miler gümrük bölgesine girdiklerinde mücbir sebepler olmadıkça 
girecekleri limana göre mûtat olan rotayı değiştiremez, yolda 
duramaz, başka gemilerle temas edemez ve gümrük bulunmıyan 
yerlere yanaşamaz. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Türk limanları ile yabancı 
linaanlar arasmda sefer yapan gemiler gümrük bölgesinde güm
rük denetlemesine tâbidir. Gümrük memurları gemi ve yük def
ter re kayıtlarını incelemeve, gemide araştırma yapmaya ve ge
rekirse ambarları mühür altına almava yetkilidir. 

Muntazam seferli gemiler girecekleri limana varıncaya veya 
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açık denize ulaşıncaya kadar yalnız göz altında tutulur. 
Harb gemileri bu hükmün dışındadır. 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Yabancı Umanlardan ge

lip Türk limanlarına veya nehirlerine girecek gemiler, gümrük 
denetlemesi yapılmak üzere belirli yerlerde durur veya yol ke
serler. 

Gemi kaptanı gümrük memurlarına geminin tasdikli jurnalim, 
orijinal manifestosunu, kumanya ve yakıtlar ile gemi adamlarına 
ait eşya listelerini gösterirler. Kaptanlar manifesto harici ola
rak alınmış veya manifestoya dâhil edilmeksizin taşmması âdet 
olmuş eşyayı da araştırmadan önce memurlara beyan ederler. 

Kaptanlar geminin envanteri ile plânını da lüzumu halinde 
gümrük memurlarına gösterirler. 

Türk limanları ile yabancı limanlar arasında sefer yapan ge
miler Türk limanlarında gümrük denetlemesi altındadır. 

Gemi adamları ile yolcuları ve gemilere girip çıkacak görevli 
görevsiz kimseler gidiş ve gelişlerinde gümrük yolcu salonların-

• dan veya gümrük denetlemesi altındaki iskelelerden geçecekler
dir. 

Manifesto KIRKINCI MADDE — Yabancı limanlardan gelen gemilerin 
kaptanlan veya acentaları geminin Türk limamnda yukarıki 
maddeye göre yapılacak ilk gümrük denetlemesinden itibaren 
en geç 24 saat içinde o limana çıkarılacak eşyanın asıl manifes
tosu ile Türkçe iki örneğini Gümrük idaresine verir. Asıl mani
festo verilemediği takdirde aslı gösterilir ve taraflarından tas
dikli bir örneği verilir. Müddetin başlangıcı veya sonu tatil gün
lerine raslarsa bu günler müddetin hesabına katılmaz. Mücbir 
sebeplerden ileri gelen gecikmeler de gümrüklerce itibara alınır. 

Gemi limana boş gelmiş veya o limana boşaltacak yükü yok 
ise veya seyyah ve tenezzüh gemisi ise kaptan veya acentaları 
bu limana uğrama sebeplerini yukarda yazılı müddetler içinde 
yazılı olarak gümrüğe bildirir. Limanda acentası olmıyan ya
bancı gemi kaptanları beyanlarını Türkçe yazamadıkları takdir
de kendi dili ile birlikte Uluslararası kullanılan Garp dillerinden 
biri ile de yazabilirler. 

Yolcu ve seyyahlara ait olup manifestolara kaydı âdet olmı
yan bagajların manifestolara kaydı mecburi değildir. 

Asıl manifesto KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Asıl manifesto, konişmentolara 
göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlarındaki yet
kili resmî mercilerce onanmış olan yük beyannameleridir. 

Bu belgeler mahallindeki Türkiye konsolosluklarına ilgililer
ce tasdik ettirilir. 

Devlet Denizyolları ve başka işletmelerin muntazam seferli 
veya seyyah gemilerine ait asıl manifestolar, karşılıklı olarak, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca konsolosluk tasdikmdan müstes
na tutulabilir. 
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KIRK İKİNCİ MADDE — Türk ve yabancı donanmasına Barb gemiUH 

mensup harb gemileri ile getirilen ve Türkiye limanlarına çıkarı
lacak olan eşya da Gümrüğe bildirilir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yabancı limanlardan yük ge
tiren Türk ve yabancı gemiler manifestolarını Gümrük İdaresi
ne vermedikçe yüklerini boşaltamaz ve o limandan yük alamaz
lar. 

Ancak muntazam sefer yapan gemiler ile hava ve liman du
rumu bakımından zaruret görülen hallerde muntazam sefer yap-
mıyan gemilere Gümrük İdaresince manifesto verilmeden önce 
de yük boşaltmak ve almak için müsaade olunabilir. Mücbir se
bepler dolayısiyle karaya çıkarılan eşya için manifesto verile
mezse bunlar liste ile tesbit olunur. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Türk limanlarından yaban
cı limanlara hareket edeck yerli ve yabancı gemilerin kaptanları 
hareketlerinden önce o limandan yükledikleri eşyanın manifes
tosunu gümrüğe gösterir ve bir örneğini verirler ve eğer gemi o 
limandan yük almamış ise keyfiyeti yazıl] olarak bildirirler. 

Gümrük İdareleri de her iki halde geminin ayrılması için 
gecikmeksizin kaptana izin kâğıdını verir. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de acentası bulunan ge
milerin manifestoları ve beyan kâğıtları hareketlerinden itiba
ren 48 saat içinde acental arınca verilebilir. Bunlann izin kâğıt
ları gümrükçe ona göre hazırlanır. 

KIRK BESİNCİ MADDE — Türkiye limanları arasında se- Kabotaj 
fer yapan Devlet Denizyolları gemileriyle acentası bulunan ve 
muntazam sefer yapan sair gemilerin taşıdıkları memleket eşyası 
için gümrüklerce manifesto veya başka bir belge aranmaz. 
Ancak bu gemiler Gümrük vergisi gideceği limanda ödenmek 
üzere yabancı eşya alır veya yolda yabancı limana uğrarlarsa bü
yük kabotaj yapan gemiler hakkındaki hükümlere tâbi olurlar. 
Bakanlıkça bu gemilerin gerek yolcu, gerek eşyalarına ait güm
rük denetleme işlemlerinde gerekli kolaylıklar gösterilir ve elve
rişli usuller konulur. 

KIRK ALTINCI MADDE — Yukarıki madde dışmda kalan 
gemilerin Türkiye limanları arasındaki (Marmara deniri dâhil) 
sefer ve nakliyatı gümrükçe denetlenir. Bunlar bakanlığın tâ- , 
yin edeceği şartlar ve vereceği izin ile Türk limanları arasında 
yabancı eşyayı aktarma suretiyle taşıyabilirler. 

Yukarıki fıkrada yazılı nakliyat ile yabancı gemilere açık 
Türkiye limanları içinde, yabancı kıyılara yakm liman ve iskele
lerimiz arasında ve Marmara ve Boğazlarda çalışan 20 tondan 
küçük taşıtlarla balıkçı kayıkları üzerinde yapılacak gümrük 
deneti emi mahallî durum ve şartlar ve bu vasıtaların çalışma im
kânları göz önünde tutularak Bakanlıkça düzenlenir. 
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Dördüncü Bölüm 
Hava Münakaleleri. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — 
1. Yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen ve Türkiye'

den yabancı memleketlere gidecek olan uçaklar, gümrüklü ve 
yetkili hava limanında (Meydandan) gümrük denetlemesini yap
tırırlar. 

2. Gelişte denetlemeden önce, dönüşte denetlemeden sonra 
Türkiye'de mecburi iniş yapan uçak komutanları Bakanlığın emir 
ve talimatlarına uyarlar. 

3. özel bir müsaade ile gelen ve giden uçak komutanları ve
rilen talimata göre hareket ederler. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Yukarıkı maddede yazılı 
hava gemilerinden, gemi, yolcu ve yük için tehlike teşkil etme
dikçe yere eşya atılamaz. 

Bu türlü vakalar ilk temas ve fırsatta gümrüğe bildirilir. 
Lüzumu halinde, gazete, dergi ve mektup paketleriyle sair 

eşyanın uçaklardan yere atılma şekli Gümrük ve Tekel ve Ulaş
tırma Bakanlıklarınca kararlaştırılır. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Pilot marifetiyle sevk ve 
idare edilmiyen hava gemileri ile Türkiye'ye yabancı memleket
ten eşya getirilemez. 

ELLİNCİ MADDE — Yabancı memleketlerden gelen hava 
gemilerinin komutanları inecekleri ilk gümrüklü hava limanına 
çıkarılacak yükleri gösterir mahreç gümrük idaresi veya resmî 
bir makamca onanmış en çok iki nüsha manifesto ile yük senetle
rini ve yolcu, kumanya, akaryakıt listelerini gümrük idaresine 
verirler. 

Hava gemisinde başka bir hava meydanına çıkarılacak yük 
var ise pilot bunlara ait manifesto ve yük senetlerini de gümrük 
idaresine gösterir. 

Hava gemisi boş gelmiş veya Türkiye'de çıkarılacak yük ve 
yolcusu yok ise pilot gelişinin sebebini yazılı olarak gümrük ida
resine bildirir. Gümrük idaresi lüzumunda, kanun ve millet
lerarası anlaşmalar hükümlerine göre hava gemisinde bulunması 
gerekli sair defter ve belgeleri de inceleyebilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Yere inmeksizin transit geçecek 
hava gemileri anlaşmalar uyarınca karşılıklı olarak yukarıki 
maddelerde yazılı mükellefiyetlerden müstesnadır. 

ELLİ iKtNCÎ MADDE — Yabancı ülkelere gidecek hava ge
milerinin komutanları hareketten önce gümrüğe havalanacağı 
limandan aldığı yük için en çok iki nüsha manifesto verirler. 

Muntazam seferli hava gemilerinin manifestoları hareketin
den itibaren 24 saat içinde acentaları tarafından verilebilir. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî savunma hava kuvvetleri
ne mensup uçaklar ile Hükümetin müsaadesi üzerine gelen ya-
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bancı devletlerin lıarb uçakları gümrük denetlemesine tâbi değil
dir. 

Şu kadar ki, bu hava gemileriyle yabancı ülkelerden eşya 
getirildiği veya Türkiye'den eşya götürüldüğü takdirde bunlar 
gümrüğe bildirilir. 

Beşinci Bölüm 
Müşterek Hükümler 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kara ve deniz işletmeleri, 
bu kanuna göre gereken denetleme icabı birlikte seyahatle görevli 
gümrük memurlarını gidişte ve dönüşte parasız taşırlar. 

ELLÎ BEŞlNCÎ MADDE — Manifestolarda eşyanın cinsi, 
gayrisâfi ağırlığı ve kapların sayısı, nev'i, markası, numarası ile 
konişmento veya yük senetlerinin numaraları gösterilir. 

Manifesto örnekleri milletlerarası anlaşmalar ve gelenekler 
göz önünde tutulmak suretiyle bakanlıkça hazırlanır ve işlemler
de bunlar kullanılır ve tesbit edilecek değeri karşılığı damga 
pulu yapıştırılarak ilgililere verilir. 

ELLÎ ALTINCI MADDE — Türkiye ile yabancı memleket
ler arasında muntazam yük ve yolcu servisleri yapan deniz, hava 
ve demiryol işletmeleri, bu kanun hükümlerine göre gerekli 
gümrük denetlemelerini ve işlemlerini yapmak ve kolaylaştırmak 
üzere depolar, sundurmalar, bürolar ve lüzumlu cihaz ve alet
leri ve buraların aydınlatma ve ısıtma gibi ihtiyaçlarını temin 
ederler. 

Devlet Demir ve Deniz ve Havayolları işletmelerinin yu-
karıki hükümlere göre gümrüklerce yapılacak denetleme şekil ve 
usulleri ile bu idarelerin temin edecekleri tesisler ve hizmetler 
ilgili iki bakanlıkça birlikte tesbit edilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Rejimler 

Birinci Bölüm 
Sundurmalar 

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Yabancı memleketlerden Devlet 
Demir, Deniz ve Havayolları işletmelerince nakledilen eşya, bu 
işletmelerin mesuliyetleri altında olmak üzere, sundurma, han
gar ve depo gibi emniyetli ve muhafazalı mahallere konulur. 

Başka vasıtalarla gelen eşya, Liman işletmesi kurulmuş olan 
limanlarda bu idareye ait sundurmalara ve Liman İşletmesi bu-
lunmıyan liman ve mahallerde ise ancak gümrük ambarlarına 
ve gümrükçe müsaade edilen yerlere çıkarılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince gümrük denetlemesi altına kon
muş eşyanın aşağıdaki maddelerde yazılı rejimlerden birisine 
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göre işlem yapılması mükellef tarafından usulüne uygun bir be
yanname ile gümrükten istenir. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Yukarıki maddede gösterilen 
mahallere konmuş olan eşya, oralarda ancak bir ay kalabilir. 
Bu müddet içinde kaldırılmıyan eşya İşletme İdarelerince antre
poya veya gümrük ambarlarına kaldırıhr. 

İkinci Bölüm 
İthal Bejimi 

Beyanname, ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 
1. Türkiye'ye kesin olarak girecek eşya gümrüğe iki nüsha 

beyanname ile bildirilir. 
Beyannamede eşyanın cinsi, nev'i ve niteliği tatbikatı kolay

laştıracak surette tarifenin tertip ve tavsiflerine uygun olarak 
gösterilir. Beyannameler tesbit edilecek değeri karşılığı damga 
pulu yapıştırılarak ilgililere gümrükçe verilir. 

Beyannamelerde aşağıda yazılı bilgiler de bulunur ; 
a) Beyan sahibinin adı, soyadı, ikametgâh adresi ve imzası; 
b) Eşyayı getiren vasıtanın adı, kumpanyası ve seferi,-
c) Eşyanın menşei j 
d) Eşya kablarmm sayısı, cinsi, nevi, marka ve numarası 

(döküm halinde olanların vagon ve kajık gibi içinde bulunduk
ları vasıtaların numarası) ; 

e) Eşyanın saf ve gayrisaf ağırlıkları ve Gümrük vergisi 
ağırlıktan başka ölçüler üzerine konmuş ise bu ölçülere göre mik
tarları (yazı ve rakam ile); 

f) Eşyanın sif kıymeti. 
Beyanname sahipleri, beyanlarını tevsik etmek ve muayeneyi 

kolaylaştırmak üzere, eşyanın orijinal faturasını, muhtelif hacım 
ve ağırlıklarda kaplara ait çeki listesini ve hususi hükümlere 
göre aranacak sair belge ve şahadetnameleri de tescilden önce 
gümrük idarelerine verirler. 

2. Andlaşmalardan faydalanacak eşyanm âkıd memleket men
şeli olduğunu veya o memlekette gördüğü (tahavvül ve ameli
yeler) dolayısiyle öyle sayılmak lazungeldiğiııi bildirir yetldli 
makamlardan verilmiş ve o mahaldeki Türkiye konsoloslukları 
veya mümessillikleri tarafından tasdik edilmiş menşe şahadetna 
mesi gösterilmesi şarttır. 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü tahavvül ve ameliye 
dolayısiyle o memleket menşeli sayılabilmesi için bu tahavvül 
ve ameliyeler neticesinde eşya kıymetinin % 50 nispetinde artmış 
bulunması lâzımdır. 

Bakanlıkça : 
a) Sif kıymeti 50 lirayı geçmiyen ve taşıdıkları alâmetler 

itibariyle menşei gümrüklerce tesbit edilebilen eşya ile 
b) Posta veya uçakla veya yolcu beraberinde getirilip 

üzerlerinde imal edildikleri fabrika marka ve alâmetleri bulunan 
eşya, menşe şahadetnamesinden müstesna tutulabilir. 
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ALTMIŞINCI MADDE — Beyanlarını yukarıki madde hü

kümlerine göre yapabilmek üzere mükelleflerin gümrüğün de
netlenmesi altmda eşyalarım tartmalarına, muayene etmelerine 
ve ticari mahiyeti taşımıyacak değerde numune almalarına mü
saade olunur. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Elindeki belgelere ve numu
neye göre beyanlarını tarifeye uygun olarak yapamıyacak du
rumda bulunan mükellefler bu hususta Gümrükler Genel Müdür
lüğünden bilgi istiyebilirler. 

ALTMIŞ İKİNCÎ MADDE — İthal beyannameleri tetkik Tescil 
olunarak uygun görüldüğü takdirde kabul ve tescil edilir, aksi 
halde noksanlar tamamlanmak üzere geri verilir, 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası, 
tarih ve resmî mühür konması ile tamam olur. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Beyana terettüp edecek ceza 
bakımından beyannamelerde her kalem ayrı bir beyan sayılır. 
Bir kalemin eksik veya fazlası diğer kalemin fazla veya eksiği ile 
mahsup edilemez. 

Tarife cetvelinde bir vergi haddine tâbi tutulmuş olan eş
yayı muhtevi her pozisyon bir kalem teşkil eder. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kazıntı ve silintin be
yannameler gümrükçe kabul edilmez. 

Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilerek doğrusu ya
zılır. Düzeltmeler ve ilâvelerin yamna beyanname sahibi tara
fından imza atılır ve tescil esnasında bunlar resmî mühürle de 
mühürlenir. 

Beyannamenin tescilinden sonra ve eşyanın muayenesinden 
evvel olmak şartiyle ancak idare amirinin izni ile düzeltme ve 
ilâve yapılabilir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Gümrük idaresince tescil 
edilmiş olan beyanname taallûk ettiği eşyanm vergi, resim ve 
para cezalarından dolayı taahhüt mahiyetinde olarak mükellefi 
bağlar ve Gümrük vergisinin tahakkukuna esas tutulur. 

Gümrük idaresi beyanın doğruluğunu denemek üzere, seçe
ceği kabları tartarak veya açarak inceliyebilir. 

Muayene neticesi, eşyanın beyana göre daha yüksek tarifeye 
tatbikini veya daha fazla vergi ahuma sim gerektirirse vergi bu 
neticeye göre tahakkuk ettirilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Yolcu ve seyyahların ve na- sözh beyan 
kil vasıtaları adamlarının vergiden muaf olan veya Gümrük ver
gisi tutarı 250 lirayı geçmiyen eşyası ile hudut bölgesi ahalisinin 
elde ve sırtta taşınabilecek miktardaki kendi ihtiyaçlarma mah
sus olan eşyaları ve ticari mahiyeti olmıyan kıymetsiz numune 
ve modeller gümrüğe ağızdan beyan olunur. 

Cumhurbaşkanma ait özlük ve ev eşyası için Genel Sekreter
likten yazılacak mektuplar kabul olunur. 

Diplomasi muaflık ve imtiyazlarından faydalananlar adına ge-

Beyannamelerdi' 
düzeltme 
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İecek eşya için karşılıklı olmak şartiyie elçiliklerden veya muaf
lık hakkı tanınmış heyet başkanlığından yazılan mektuplar ve 
kurye çantaları için kurye mektupları da beyanname yerine 
geçer. 

Gümrük memurları, sözle beyanlarım kanun hükümlerine uy
gun olarak yapabilmelerini kolaylaştırmak üzere mükelleflere 
önce kanun hükümleri hakkında bilgi verirler. 

Açık olarak beyanda bulunamıyan ve kablarm açılıp bakılma 
sun istiyenlerin eşyaları yoklanır ve bu yoklamıya göre güm-
lüklenir. Bakanlıkça yayınlarla yolcu ve seyyahların gümrük iş
lemleri hakkmda önceden bilgi edinmeleri sağlanır. 

Mmyenc ALTMIŞ YEDlNCl MADDE — Eşyanın muayenesinde ve 
verginin hesaplanmasında aşağıda yazık şekilde işlem yapılır : 

1. Kablardan yalnız bir kaçı tartılmış olup da beyana naza
ran fazlalıklar görülürse aynı cins ve neviden eşyanın tartılma
mış kablarma bu fazlalığın ortalamasına göre mütenasiben ilâve
ler yapılır. 

Beyanname sahibi bu suretle zam yapılmasını kabul etmez 
veya muayene memuru bir netice alabilmek için lüzumlu görürse 
diğer kablar da tartılır. 

2. Tartılan kablarda beyana göre eksiklik görülür ve bu ek
sikliğin eşyanm tabiatından veya telef ve ziyamdan veya çalınma
sından ileri geldiği anlaşılırsa bulunan miktarlar üzerinden vergi 
alimi', eğer bu farklar «maddi hesap hatası hariç» sahibinin hatalı 
beyanından ileri gelmiş olursa beyan olunan miktarlar tahakku
ka esas tutulur. 

3. Aded, baş ve sair sayı ölçüleri üzerinden vergi Ödiyen 
eşyanm kısmi muayenesinde bu Ölçülerinde görülecek farklar 
hakkmda sıkletçe görülen farklara ait yukanki fıkra hükümleri 
uygulanır. 

4. Eşyanm kısmen yapılan muayenesinde cins ve nevi itiba
riyle beyana göre daha yüksek tarife tatbikini icap ettirecek de
recede aykırılık görüldüğü takdirde muayene memuru lüzum gö
rürse, diğer kablan da muayene ederek elde edeceği neticeyi ta
hakkuka esas tutar; eğer diğer kabları açmaya iüzum görmezse 
yokladığı kablardan elde ettiği neticeyi aynı cins ve nevi eşya
dan olarak beyan edilmiş bulunan diğer kablara teşmil suretiyle 
tahakkuku yapar. 

ALTMIŞ SEKÎZINCÎ MADDE — Kıymeti üzerinden Güm-
rük vergisine tâbi eşya kıymetinin eksik beyan edildiği anlaşıldı
ğı takdirde muayene memurunca tesbit olunacak değeri vergiye 
esas olur. 

Eşyanm niteliğinde husule gelmiş olan değişmeler kıymet tes-
bitinde itibara alınır. 

Tahlil ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Gümrük vergisinin ta
hakkuk ettirilebilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulana
bilmesinde fizik ve şimik tahliline lüzum görülen hallerde alına
cak, numuneleri ve numune alınması mümkün olmadığı takdirde 
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eşyanın üzerinde gümrük lâboratuvarlaıınca yapılacak tetkik ve 
tahlil neticeleri tahakkuka esas tutulur. 

Tahlilden artan numuneler sahiplerine verilir. Ancak tahak
kuktan sonra bir ay içinde sahipleri tarafından müracaat edile
rek almmıyan numuneler gümrüğe terkedilmiş sayılır. 

Tahlil metodlan bakanlıkça tesbit ve ilân olunur. 
YETMÎŞÎNCÎ MADDE — Muayene, beyan sahiplerinin veya 

temsilci veya gümrük komisyoncusunun huzuriyle yapılır. 
Posta ile gelen eşyanın muayenesinde bu idare memurunun 

bulunması kâfidir. 

YETMÎS BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanunun 17 nci madde
sinin (3) ve (18) nci maddesinin (1, 2, 3) ve (19) ncu maddesinin 
( l / a ) fıkralarında yazılı eşya ile içinde gizli evrak bulunan kurye 
çantaları muayene edilmez. 

Kurye çantalarının gümrük işlemleri Dışişleri ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarınca tesbit olunur. 

YETMÎS ÎK tNCÎ MADDE — Gümrük Vergisinin tahakkuk 
işleri tamamlanmadan ve vergi teminata bağlanmadan eşya güm
rüğün denetlemesinden serbest bırakılamaz, ihtilaflı hallarde, 
itirazların çözülmesinden Önce versri farklarını teminata bağlıya
rak eşyasının teslimini istiven mükelleflerin bu istekleri kabul 
olunur. Para cezasını gerektiren hallerde bu para da teminata 
bağlanır. 

Verenleri beyana cöre % 10 fazlası ve depozito suretiyle yatı
rılan parti eşyası hakkında sııpaîan usulü uygulanır. 

YETMÎS ÜÇÜNCÜ MADDE — Muayene memurları, yap
tıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden duruma göre 
tek başına veya ortaklaşa sorumludur. 

YETMÎS DÖRDÜNCÜ MADDE — Gümrük idaresince mua
yenesine lüzum görülecek esvamn muayene yerlerine getirilmesi 
ve buralardan tekrar kaldınlması, kab ve ambalajlarının açılıp 
kapanması, eşyadan numune alınması, numune kablarmm te
mini ve bunların gümrük lâboratu varma, sıhhi muavene A7e ayar 
kontrol heyetlerine şevki gibi işler ve bu işlerin gerektirdiği mas
raflar sahiplerine aittir. 

YETMÎS BESÎNTCÎ MADDE — Vergiler gümrük veznesine 
«alındı» karşılısında Türk parası olarak ödenir. Bakanlığın mü-
saadeşivle* Millî bankaların çekleri de kabul olunur. Bu takdirde 
mükellefler ancak cek muhteviyatının gümrükçe tahsili ile vergi 
borcundan kurtulmuş olurlar. 

YETMÎS ALTINCI MADDE — Mükellefler Gümrük ver- ttiraz yollan sebepler 
gisi tahakkuklarına karsı aşağıda yazılı sebeplerle itiraz edebilir: 

1. Eşvanın tahakkuka esas tutulan teknik mahiyet ve va
sıflarının tâyin ve tesbitinde isabetsizlik bulunması; 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde hata edilmesi; 
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3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıymetinin yanlış 

takdir olunması; 
4. Ticaret andlaşnıa ve sözleşmelerinin yanlış tatbik edilmiş 

veya hiç itibara alınmamış bulunması; 
5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş veya yanlış 

tatbik edilmiş olması; 
6. Ağırlık esaslarmm tatbikmda hata edilmesi: 
7. Eşya menşeinin yanlış tesbit olunması. 
Şukadar ki, verginin tahakkukuna beyanın esas tutulduğu 

hallerde mükelleflerin 1 ve 3 numara altında gösterilen sebep 
îerle itiraz hakları yoktur. Bu sebeplerle yapılan itirazlar mer
cilerince reddolunur. 

Sim- YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Muayene memurları yap
tıkları tahakkukları mükellefe veya temsilcisine veya gümrük 
komisyoncusuna bildirerek beyanname veya sair tahakkuk kâ
ğıtları üzerinde imzalarını alırlar. Bu suretle tahakkuka bilgi 
edinmekten ve beyanname ve tahakkuk kâğıdını imzalamaktan 
çekinenlere yazı ile tebliğ yapılır. İtiraz, ancak yukarıki fıkra la 
yazılı imza veya yazılı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
yapılabilir. 

Bu müddet içinde itiraza uğramıyaıı vergiler ile itirazları ol
madığını beyanname veya tahakkuk kâğıdı üzerinde yazı ile be
yan edenlerin vergileri kesinleşir. 

Merciler YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — 76 nci maddenin 1, 2, 3, 6 
ve 7 numaralı bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı yapılacak 
itirazlar 79 ve 80 nci maddelerde gösterilen hakemlerce karara 
bağlanır. 

İtiraz dilekçesinde seçilen hakemin adı ve adresi gösterilir ve, 
hakem ücretinin yatırıldığına ait (alındı) ile anlaşmazlık konusu 
olan eşyaya ait belgeler ekli bulunmak ve gerekli hallerde eşya
lım numunesi veya kendisi gümrüğe verilmek lâzımdır. 

İtiraz, ilk önce gümrük işleminin yapıldığı idarenin âmiri 
tarafmdan üç gün içinde incelenir ve bir karara bağlanır. Bu 
karar itirazı haklı çıkarır mahiyette ise vergi ona göre tahakkuk 
ettirilir. İdare âmiri muayene memuru ile itiraz sahibinin istek
lerinden ayrı bir uygulama fikrinde bulunursa muterizin kabulü 
şartiyle vergi bu karara uygun surette tahakkuk ettirilir. 

İdare âmiri itirazı yerinde görmez ise mütalâasile birlikte 
evrak ve numuneleri Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderir. 

Genel Müdürlükçe itiraz yerinde görülürse tahakkukun buna 
göre yapılması gümrüğe tebliğ olunur. 

Genel müdürlükçe ayrı bir uygulama kararma varılmış ise bu 
karar ilgili gümrük vasıtasile itiraz sahibine bildirilir. İtiraz sa
hibi bu karar karşısında tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde 
ilgili gümrüğe müraacat ederek itirazda ısrar ederse veya Güm
rükler Genel Müdürlüğü itirazı reddetmiş ise mütalâsı ile bir
likte kâğıtlar 10 güu içinde hakem heyetine gönderilir. 
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YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Hakem heyeti, ticaret, Hâkem heyeti 

tarım ve sanayi işlerinde ve gümrük tarifesinde ihtisasları olan 
kimseler arasından Ticaret Bakanlığınca seçilecek ve iki yılda 
bir değiştirilebilecek üç komiser hakemden kurulur. Bunlara is
tanbul Ticaret ve Sanayi Odalarının mütalâaları almarak Güm
rük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca tanzim edilecek listeye 
dâhil bulunan ve ihtisas şubelerine göre zümrelere ayrılan kim* 
seler arasmdan her ihtilâf için taraflarca seçilen birer eksper 
hakem katılır. Taraflardan biri müddeti içinde eksper hakem 
seçmezse gümrüğün isteği üzerine o mahallin sulh hâkimi seçimi 
yapar. 

SEKSENİNCİ MADDE — ihtilâf ilk önce tarafların eksper 
hakemlerince incelenir. Bunların oy birliği ile verecekleri ka
rarlar tescil olunur. Aksi takdirde veya on beş gün içinde ha-
kemlerce karara bağlanmıyan ihtilâflar heyet tarafından incele
nir ve çoğunlukla en geç bir ay içinde karara bağlanır. 

Gerek eksper hakemlerin gerek heyetin kararları verildikleri 
hâdiselere maksur ve kesindir. Kararlarda mucip sebepler gös
terilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Eksper hakemler ve hakem *«*« 
heyeti tarife tatbikından doğan ihtilâflarda eşyanın yalnız tek
nik niteliği ile bu niteliğe göre tarifedeki yerini belirtmeye yet
kili olup içtihadî mahiyette karar ve tefsir yoluna gidemezler. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Mükellefler 89 ncu madde Tahlüe itimz 
gereğince gümrük lâboratuvarlannda yapılan tahlile 15 gün 
içinde ve eşya veya numunesi henüz gümrük elinde iken itiraz 
ile ikinci tahlil isteyebilirler. 

Brinci tahlil sonuçları beyan sahip veya temsilcilerine veya 
komisyoncularına 77 nci maddede yazılı usule göre bildirilir. 
Bu bildiriş tarihi itiraz için başlangıç sayılır. 

ikinci tahlil; birinci tahlilin yapıldığı gümrük lâboratuvarın
da başka bir kimyager tarafından ve birinci tahlili yapan kim
yagerle itiraz edenin müşahid olarak bulundurulabileceği bir 
kimyager huzuriyle yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı lâbora-
tuvarda başka gümrük kimyageri yok ise ikinci tahlil en yakın 
gümrük veya istanbul Gümrük Lâboratuvarmda yapılır. 

Bu takdirde ikinci tahlilde birinci kimyagerin huzuru aran
maz. 

ikinci tahlil istiyenlerden, haklı çıktığı takdirde geri veril
mek üzere, 25 lira tahlil masrafı alınır, 

ikinci tahlil sonucu kesindir. Şu kadar ki, bu tahlile göre ta
hakkuk ettirilecek vergiye karşı mükelleflerin 76 ncı maddenin, 
2, 3, 6 ve 7 numaralı bendlerinde yazılı sebepler dolayısiyle ha
kem heyetine müracaat haklan saklıdır. 

ikinci tahlil sonucunu beklemeden mallarım gümrükten çek
mek istiyenlerin dilekleri birinci tahlile göre tesbit edilecek 
vergilerin ve varsa cezanın depozito suretiyle yatırılması veya 
teminata bağlanması suretiyle kabul olunur. 

(8. 8*7*1 j 0) 
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SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Mükellefler, 76 ncı madde

nin 4 ve 5 nci numaralarında yazılı sebeplerden biriyle 15 gün 
içinde tahakkuku yapan idarenin müdürüne veya bağlı bulun
duğu başmüdüre itirazda bulunabilirler. 

Bu mercilerin verecekleri kararlara karşı da 15 gün içinde 
Gümrükler Genel Müdürlüğüne itiraz olunabilir. 

Mükelleflere 77 nci maddenin birinci fıkrasma göre yapıla
cak tebliğler yukarda yazılı itiraz müddetleri için de başlangıç 
Bayılır. 

Skaik vw fmlalvr SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1. Yanlış hesap veya yanlış tarife tatbiki sebebiyle eksik 

alındığı veya hiç alınmadığı anlaşılan vergiler mükelleften istenir 
ve mal henüz gümrüğün denetlemesi altmda ise bu vergiler öden
medikçe eşya serbest bırakıbnaz. Eğer eşya gümrük denetlemesi 
altmda bulunmuyorsa bu türlü istekler ancak malın gümrükten 
çekildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılabilir. 

2. Muaflığa veya inik veya ahdî tarifeye ilişkin uygulanma
sında yapılan yanlışlık sebebiyle hiç alınmamış veya eksik alın
mış vergi isteklerinde de yukarıki hükümler uygulanır. Ancak 
muaflık veya inik tarife uygulanması başka bir idarece verilmiş 
karar ile olmuş ve mal da gümrük denetlemesi altmdan çıkmış ise 
üç aylık isteme süresi yetkili idare tarafından yanlışlığın güm
rüğe tebliği tarihinden başlar. 

Mükellefler bu isteklere karşı 83 ncü madde uyarınca itiraz 
haklarını kullanabilirler. 

3. Yukarıki fıkralarda yazılı haller, ceza tatbikini gerek
tirdiği takdirde ayrıca ceza da kararlaştırılır. 

4. Bir beyannameye ait olup bir lirayı geçmiyen vergi nok
sanları ile beyanname sahibinin sanat ve meslekine dâhil olmı- r 
yan,neviden veya şahsi istihlâkine mahsus olduğu anlaşılan eş
yaya ait tahakkuk noksanları istenemez. 

Ancak tahakkuk memurlarma bu hususta terettüp edebile
cek ceza ve tazmin takipleri bir lirayı geçmiyen noksanlar hariç 
olmak üzere bu hükmün dışındadır. 

SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE - Gümrükçe yapılan denetle
me ve teftiş neticesinde hesap hatası, yanlış tarife tatbiki, inik 
tarife, ahdî indirim veya muaflık hükümlerinin uygulanmasında 
yapılan yanlışlık sebebiyle fazla alındığı anlaşılan vergi tahsil 
tarihinden itibaren üç ay içinde idarece mükellefe geri verilir. 

Maddi hesap hatası sebebiyle fazla alınmış olan vergiler üç 
ay içinde mükelleflerce de istenebilir. 

Bir beyannameye ait olup tutarı bir lirayı geçmiyen vergi 
farkları yukarıki fıkra hükmü dışındadır. 

Zamv* 09%mı SEKSEN ALTINCI MADDE — Gümrük vergisi, tahak
kukun kesinleştiği akçalı yılı kovalıyan beş yılın geçmesi ile za
man aşımına uğrar. 

{Bu Sayan ı 5) 
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SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Gümrük Vergisinin tah

sil zamanaşımı aşağıdaki sebeplerin biri ile durur : 
1. Mükellefin mal kaçırma yolundaki hareketleri aleyhine 

kovuşturma yapılması; 
2. Alacağın iflâs masasma kaydettirilmesi; 
3. Mükellefin haczi caiz mallarına haciz konması; 
4. Tahsile mütaallik kovuşturmalar aleyhine kanun yolla* 

rina gidilmesi; 
Vergi borcuna mahsuben yapılan ödemeler ve usulü dairesin-

de mükellefe, temsilci veya gümrük komisyoncusuna tebliğ edi
len haciz kararı zamanaşımını keser. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Gümrük vergisi alacağı 
ceza uygulanmasını gerektiren bir fiile ilişkin olduğu ve suçun 
zamanaşımı daha uzun bulunduğu takdirde, vergi alacağı da 
Türk Ceza Kanununun 102 ve 112 nci maddelerinde yazılı süreler 
içinde kovuşturulup tahsil edilir. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — ödenmiyen gümrük 
vergisi ve para cezaları (Tahsili Emval Kanunu) na göre güm
rük idaresince kovuşturulur. Gümrük müdürlüklerinde gümrük 
müdürü, sorumlu sayman, muayene başmemuru, icra ve takip 
şefi ile o yerin belediye meclisi üyelerinden birisinden toplana
cak komisyon tahsilat komisyonu görevlerini yapar. 

Kadrosunda muayene memuru ve icra ve takip şefi veya me
muru bulunmıyan gümrüklerde bu görevleri yapan birer memur 
komisyona seçilir. 

DOKSANINCI MADDE — Gümrüğün denetlemesi altındaki 
yerlerde bulunan eşya, bunlara ilişkin Gümrük vergisi ve güm
rüklerce alman başka vergilerle para cezalarmdan dolayı temi
nat hükmündedir. 

Bu malların bedeli vergileri karşılamazsa kalan vergiler aran
maz. Ancak malın bedeli ile karşüanamıyan para cezaları için 
gümrüklerce mükellefin başka mallarına baş vurularak kovuş
turma yapılır. 

Üçüncü Bölüm 
Antrepo Rejimi 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Türkiye'ye girmesi ve Antrepoya konabOe-
Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olmıyan yabancı memleket cek eşya 
eşyası, antrepo rejiminden faydalanır. 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Ticaret ve ulaştırmadaki ge- Antrepolar açdmo* 
iişme ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak gerekli yerlerde antre
polar açılır. 

özel kanunlarına göre antrepo tekelini elinde tutan işletme
ler kendi tekel bölgelerinde ve Devlet Havayolları işletmesi güm
rüklü hava liman ve meydanlarında gerekli genel antrepoları 
açarlar ve işletirler. 

Başka yerlerde ve D. H. Y. işletmesinin açamadığı hava liman 
( S. S*yı» ; 5) 
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ve meydanlarında genel antrepolar Gtimıük ve Tekel Bakanlığı 
veya bu Bakanlığın izin vereceği özel ve tüzel kişiler tarafından 
açılır ve işletilir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Parlayıcı veya patlayıcı 
veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muha
fazaları hususi tertip ve tesislere lüzum gösteren maddeler ancak 
kendi tabiatlarına uygun özel antrepolara konabilir. 

Bu nevi eşya Gümrük ve Tekel Bakanlığınca belirtilir. 
Fiktif antrepolar DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gümrüğün denetlemesi 

altında bulunmak ve teminata bağlanmak şartiyle yükte ağır 
veya hacimli eşya ile bakanlığın uygun göreceği sair madde
lerin mal sahiplerince temin edilmiş olan depolara konmasma 
ve bu yerlerin fiktif antrepo telâkki edilmesine Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı yetkilidir. 

Yabancı eşyanm da teşhir olunduğu fuar ve sergiler fiktif 
antrepo sayılır ve teminat kaydından müstesna tutulur. 

Genel antrepolar içinde özel kabineler açılmasına, yıkama ve 
temizleme yerleri tesisine izin vermeye bakanlık yetkilidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu ve gümrü
ğün denetlemesi altmdaki yabancı kolilere mahsus kapalı yer
ler genel antrepo sayılır. 

Antrepo yapılan DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Antrepo olarak kullanıla
cak yapılarda gümrükçe aşağıdaki nitelikler ve şartlar aranır : 

1. Eşyanın ryi muhafazasına elverişli olmak; 
2. Özel antrepo yapılarında, tahsis edilecekleri maddelerin 

özelliğine göre, ayrıca lüzumlu teknik tesisler bulunmak; 
3. Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve çıkış kapıların

dan başka eşya çıkarılmasına elverişli menfezleri kapatılmış 
olmak; 

4. Umumi ulaştırma vasıtalarına yakın ve eşyanın girip çık
masında gözetilmesine elverişli olmak; 

5. Eşyanın antrepo içinde taşınması, istifi, tartılması, ölçül
mesi gerek girişte ve gerek çıkışta yükletme ve boşaltma gibi 
hizmetler için lüzumlu fennî tesis ve cihazları bulunmak. 

Antrepo işlmeteleri antrepolarda eşyanın emniyeti ve hiz
metlerin çabuk görülmesi bakımlarından Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca zamanla lüzumlu görülecek tesis ve tadilleri de yapar 
ve ileri tekniğin meydana getirdiği cihazları temin ederler. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Antrepo işletmeleri antre
polar içinde gümrük işlemleri ve antrepo dışında gümrük denet
leme ve gözetmesi ile görevli gümrük memurları için çalışma bü
roları ve gözetleme kulübeleri yaparlar -ve bunların aydınlatma 
ve ısıtma ihtiyaçlarını temin ederler. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE —. İşletmeler, antrepolara 
konan eşyanm girerken gümrükçe miktarları tesbit edilmiş ise 
bu miktarlarından, tesbit edilmemiş ise belgelerinde yazılı mik
tarları üzerinden gümrüğe karşı sorumludur, 

(S. Styua : 5) 
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Şukadar ki, eşyanın tabiatmdan ileri gelen kayıplarla fire

ler ve gümrüğün denetlemesi altmda yapılan ameliyelerden ileri 
gelen eksiklikler için vergi aranmaz. Antrepo işletmelerinin 
kusur ve hatalarından ileri gelmiyen kayıplar, çalınmalar sebe
biyle de kimseden vergi aranmaz. Fakat eşya gümrüklenmiş 
kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise noksan çıkan eşyanın 
vergisi sigorta ettirenden veya lehine ettirilenden alınır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı sebepler dışmda kalan eksiklik
ler ile fiktif antrepolarda her ne suretle olursa olsun vukubulan 
kayıplar ve fireler kabul edilmez. Bunların vergi ve cezalan an-
trepo işletmesinden alınır. 

Tabiatları icabı fire veren eşya ile antrepolarda yapılmasına 
izin verilen manipülâsyonlardan dolayı noksanlaşan maddeler 
için bir fire nispeti tesbitine Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetki
lidir. 

DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Gümrük ve Tekel Ba- Teminat 
kanlığı genel ve özel antrepo açma ve işletme izni vereceği özel 
kişilerden, bu kanuna göre aranacak vergi ve ceza haklarını ko
rumak üzere, münasip göreceği miktarda teminat istiyebilir. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Antrepoların giriş, çı- D«*iUme 
kış kapıları ve eşyanın girip çıkmasına mahsus boru ve tertipleri 
gümrük idaresince de kilit veya mühür altmda bulundurulur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Devlet işletmelerine ait antrepo
larda bu tedbirlerden vazgeçebilir. 

Gümrük idaresi, antrepolarda gümrük haklarını koruma ve 
suiistimalleri önleme tedbirleri almıya ve bu idarelerin kayıt
larım ve vesikalarım tetkik ve teftiş etmeye ve her zaman antre-
polardaki eşyayı yoklamaya yetkilidir. 

Antrepo işletmeleri de bu kayıtları ve belgeleri ve eşyayı gö
revli gümrük memur ve müfettişlerine göstermeye, antrepoları 
açmaya ve yapılacak yoklamaları kolaylaştırmaya mecburdur
lar. 

Antrepo işletmelerince tutulacak giriş, çıkış kayıt ve muha
sebeleri gümrük denetlemesini temin edecek şekil ve usullere uy
gun olmak lâzımdır. 

Gümrüklerce yukarıki fıkralara göre alman tedbirler ve ya
pılan denetlemeler antrepo işletmelerinin bu kanuna göre olan 
sorumluluğuna iştirak sayılmaz ve bu sorumluluğu azaltmaz. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Genel ve özel antrepolarda eşya en #ör» 
çok beş yıl kalabilir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı makbul sebepler dolayısiyle, eş
yanın iyi bir halde bulunması şartiyle bu müddetleri bir yıl daha 
uzatabileceği gibi yukarıki fıkrada yazılı müddetlerle antrepoda 
kalması mahzurlu olan eşya için bu müddeti indirebilir. 

Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği müddet iki yılı geç
memek üzere, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu müddetler sonunda eşya yabancı memleketlere çıkarıl
mazsa vergileri Ödenerek yurda sokulur. Müddeti dolduğu halde 

(8. Sayım:!) 
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kaldırıİmıyan eşya sahiplerinin adreslerine yazı ile ve adresleri 
bilinmiyorsa ilân suretiyle keyfiyet tebliğ edilir. Bu tebliğden 
itibaren bir ay içinde kaldırıİmıyan eşya hakkında 126 ncı madde 
hükümleri uygulanır. 

Fiktif antrepolarda; müddeti içinde kaldırıbnıyan eşyanın 
vergileri teminatlarmdan mahsup edilir. Bu, kabil olmazsa 89 
ncu madde hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yolcu beraberinde gelen eşyanın gümrük salon ve ambarları 
ile antrepolarda kalabileceği süre üç aydır. Bu süre içinde kaldı
rıİmıyan eşya hakkında 126 ncı madde hükümleri uygulanır. 

YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Eşyanın bir antrepodan başka bir 
antrepoya kaldırılması gümrükçe tesbit olunacak usule göre 
olur. Ancak antrepo değiştiren eşyanm 100 ncü maddede yazılı 
süreleri bunların ilk antrepoya girdiği tarihten hesaplanır. 

YÜZ ÎKİNCI MADDE — Genel ve özel antrepolarda güm
rük denetlemesi altında kab tamiri ve yenilenmesi, eşyanın ha
valandırılması, kalburlanması gibi iyi muhafazası bakmıından 
lüzumlu veya yeni çeşitler yapılması, karıştırılması, büyük kab-
lardan küçük kablara boşaltılması ve numune çıkarılması gibi 
ticari icaplara uygun ameliyelere Gümrükçe izin verilir. 

Transit geçirilecek eşyanın menşelerine bakılmaksızm bir-
birlerile veya millî eşya ile karıştırılmasına bakanlıkça mü
saade olunabilir. 

Birinci fıkrada yazılı ameliyeler ithalât eşyasında eşyanın 
tariefdeki tatbik yerini değiştirecek mahiyette olmamak gerektir. 

Yokkmct YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Antrepo mevcutları her yıl 
gümrüğün denetlemesi altında sayılarak kayıtlarla karşılaştırılır. 
Eşyası sayılamıyacak kadar çok olan büyük antrepolarda yokla
malar, gümrükçe belirtilecek usule göre en çok beş yıl içinde 
tamamlanmak üzere kısım kısım yapılır. 

Yoklama neticesinde meydana çıkan eksiklikler hakkmda 
97 nci madde ve fazla çıkan eşya hakkında 126 ncı madde 
hükümleri uygulamr. 

foya* YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Antrepolara konacak eşya, sa
hip veya temsilcileri veya nakilleri veya liman işletmeleri tara
fından 58 nci maddede yazılı süre içinde gümrüğe liste ile beyan 
olunur ve 59 ncu maddenin (1 : a - e) fıkralarında yazılı bilgiler 
verilir. Saf sikletin liman işletmeleri ve nakillerce verilecek liste 
beyannamelerde mal sahiplerinin gösterilmesi mecburi değildir. 

Eşya antrepolara gümrüğün denetlemesi altmda alınır. Şüphe 
edilen veya ilgililer tarafından lüzum gösterilen kablar muayene 
memuru huzuru ile açılıp yoklanır. 

Kırık ve tamire muhtaç kablar ile dağınık eşya gümrük ile 
antrepo işletmesinin müştereken kilit altmda bulunduracağı ayn 
bir yere konur. 

YÜZ BEŞÎNCÎ MADDE — Antrepolarda sahipleri adına 
kaydı yürütülen eşyanm başkasına devri devreden ve devir alan 

( S. Sayın : 5 ) 
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tararından antrepo işletmesine ve gümrüğe yazılı olarak bil
dirilir. 

YÜZ ALTINCI MADDE — İşletmeler üe eşya sahipleri ara-
sında ardiyecilik münasebetlerinde umumi hükümler uygulanır. 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Gümrükçe işletilen antrepolara 
konacak eşyadan ajınacak ardiye, hamallık ve açıcılık gibi hizmet 
karşılığı ücretler, Ticaret Bakanlığının mütalâası alınmak sure
tiyle Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilir. 

Dördüncü Bölüm 
Transit Rejimi 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Yabancı bir memleketten Tarif 
başka bir yabancı memlekete gitmek üzere Türkiye'den geçen 
yolcular ile eşya ve taşıtlar Türkiye'de transit halinde sayılır. 

Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, karaya çıkarılması ve 
bir müddet kalması transit halini değiştirmez. 

Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolculardan, bu geçişler do-
layısiyle yapılan hizmetlerin karşılığı ücretler müstesna olmak 
üzere, hiç bir vergi ve resim alınmaz. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Demir ve havayolları ile 
gelen ve taşıtlardan çıkarılmaksızın transit geçirilecek olan 
eşya, şüphe hali müstesna olmak üzere, çıkış hudut gümrüğüne 
kadar muayene edilmeksizin kurşun mühür altında sevkedilir. 

Antrepoya konmaksızın yalnız taşıt değiştirilerek yine tren 
veya uçak ile yapılacak sevkiyatta da yukanki fıkra hükmü uy
gulanır. 

Antrepoya konduktan sonra transit edilmek istenilen eşya 
gümrüğe 104 ncü madde hükümlerine uygun iki nüsha transit be-
yannamesiyle beyan olunur. Bu beyannamelerin bir nüshası eşya 
ile birlikte çıkış gümrüğüne gönderilir. Transit geçirilecek eş
yanın sınırdan girişinden veya antrepodan çıkışından itibaren 
katedeceği mesafeye göre gümrükçe tesbit edilecek süre içinde 
hudut dışı edilmesi lâzımdır. 

Zorlayıcı sebepler işletmelerde geciktirilmeksizin gümrüğe 
yazılı olarak bildirilir. 

YÜZ ONUNCU MADDE — 32 nci maddenin son fıkrası hük
mü saklı olmak üzere, demiryollarından başka kara taşıtlariyle 
taşmacak eşyanın vergileri teminata bağlanır. 

ilgililerce eşya nevinin en yüksek tarifesi üzerinden vergileri 
teminata bağlanmak istenildiği takdirde bu istek kabul olunur 
ve gümrükçe yalnız eşya nevinin beyana uygunluğunun tetkiki 
ile yetinilir. 

Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi kolaylaştırmak 
üzere kablara veya taşıtlara kurşun mühür veya damgalar vuru
labilir. 

(S. Sayan : S) 
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' YÜZ ON BÖilNCl MADDE — Türkiye sınırları içinde 
mücbir sebeplerden dolayı telef olan transit eşyası için vergi 
aranmaz. 

Mücbir sebepler yüzünden ileri gelen telef ve ziyalar mahke
me ilâmiyle ispat edilir ve meşhut suç şeklindeki hırsızhklar 
halinde hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca ve 
telef ve ziya herkesçe bilinen ve duyulan başka türlü hâdise
ler yüzünden olmuşsa, o yerin idare amirince verilecek belgeler 
kabul olunur. 

Gümrük idareleri gerekirse bunları veren makamlarla mu 
habere edebilir. 

YÜZ ON Ik lNCl MADDE — içinde transit eşya bulunan 
gayrimuntazam seferli yabancı ve Türk gemilerinin ambar ka
pakları şüphe halinde Türkiye kara sularmda gümrükçe mühür 
altına alınabilir. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Türk limanlarında vasıta 
değiştirerek denizyolu ile yabancı bir limana doğruca aktarma 
edilecek eşyanm gümrüğe manifestosu verilir ve eğer bu eşya 
sahipleri tarafmdan gönderiliyorsa veya antrepodan çıkarılarak 
sevkediliyorsa 104 ncü madde hükmüne uygun iki nüsha beyan
name ile beyan olunur. Bu eşya, şüphe hali müstesna olmak 
üzere, muayene edilmez. Ancak tekel maddeleri ile Türkiye'ye 
girmesi yasak veya yüksek vergiye tâbi eşyanın 60 rüsum ton
dan küçük gemilerle yapılacak aktarmalarında eşya muayene 
edilebileceği gibi gideceği limana çıkarıldığı ispat edildiği tak
dirde geri verilmek üzere kaptan veya sahibi teminata da 
bağlanabilir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir Türk limanına an
cak o liman gümrük idaresinin gümrük işlemlerini yapmıya 
yetkili olduğu eşya aktarma, suretiyle gönderilebilir. 

YÜZ ON BEŞlNCl MADDE — Gümrükçe giriş beyanna
mesi tescil edildikten sonra yabancı bir memlekete tekrar ihracı 
istenirse eşyamn muayenesi neticesinde cezayı gerektirir bir hal 
görülmediği takdirde bu istek kabul olunur, muayene neticesi 
para cezasını gerektirdiği takdirde isteğin kabulü cezanm öden
mesine bağlıdır. 

Muvakkat kabul YÜZ ON ALTINCI MADDE — Memlekete geçici olarak so
kulacak eşya 59 ncu maddeye uygun olarak gümrüğe beyan 
olunur. Eşya başka bir gümrükten çıkarılacak ise o gümrükçe 
çıkışta yapılacak denetleme için bir nüsha fazla beyanname 
alınır. Triptik kabul olunan eşya için, triptik veya geçiş karne
leri beyanname sayılır. Hududu sık sık geçecek taşıtlar için 
muayyen bir devreye mahsus pasavanlar kullanılır. 

Giriş gümrük idaresi tarafmdan beyanlar tetkik edilerek 
teminata bağlanması gereken vergilerle eşyanm ayniyetlerini 
denetlemeye yarayacak nitelikleri tesbit olunur, ilgililer eşya 
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cinsinin en yüksek tarifesi üzerinden teminat vermeyi ister ise 
o yolda i§lem yapılır. 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Eşyanın tekrar çıkarılma
sından vazgeçilerek süresi içinde antrepoya veya gümrükçe mü
saade olunan mahallere konması caiz ve tekrar çıkış hükümün-
dedir. 

Beşinci Bölüm 
îhraç Rejimi 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Beyan ve istvmalan 
1. Türkiye'den çıkarılacak memleket eşyası gümrük idare

lerine formülüne uygun iki nüsha beyanname ile bildirilir ve bu 
beyannamelerde şu bilgiler verilir : 

a) İhracatçının adı ve ticaretgâh adresi; 
b) Eşyanın yükleneceği taşıtın bayrağı ve adı; 
e) Eşyanın gideceği memleket (mahreç); 
d) Kabların sayısı, nevi, marka ve numarası; 
e) Eşyanın cinsi, nevi ve kıymeti; 
f) İstatistik için gerekli sair bilgiler. 
2. Aşağıdaki eşya beyannameden müstesnadır : 
a) Yolcu ve seyyahların yanlarında taşıdıkları zat ve ev 

eşyası ile fen ve sanat sahiplerinin ve işçilerin sanatlarım icra 
için beraberlerinde götürdükleri aletleri, takımları ve ticaret 
kıymeti olmıyan numuneler; 

b) Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına verilecek kumanya" 
ve yakıtlar; 

c) Kara sınırı bölgesinde köy ve kasabalar ile pazarlardan 
hududun diğer tarafındaki halkm kendi ihtiyaçları için alıp gö
türdükleri eşya ve hayvanlar ve Türkiye hudut bölgesi ahalisi
nin hududun öbür taraf bölgesindeki köy, kasaba ve pazarlara 
satmak üzere birlikte götürdükleri kendi eşya ve hayvanları; 

(Bunların miktarı ticaret emtiası mahiyetinde olmamak şar-
tiyle); 

d) Na'şi havi tabutlar ile çelenk ve çiçekler; 
e) Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki yabancı Devlet

ler elçileriyle diplomasi muaflıklardan faydalanan maslahatgü
zarlar ve delege heyetlerine ait zat ve ev eşyası; 

(Bunlar için kurye listeleri ve elçilik takrirleri aranır). 
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Geri getirilmek üzere Muvakkat $•*« 

ihraç edilecek eşyanın beyannamesinde : 
a) İhracın ne maksatla yapıldığı; 
b) Gideceği memlekette eşyanm göreceği işçiliğin mahiyeti; 
c) Eşyanın ayniyetini tesbite yarayacak alâmetleri; 

hakkında bilgi verilir. 
Yabancı memleketlere seyahat eden ve ikametgâhı Tür

kiye'de bulunan Türk ve yabancıların kendilerine ait nakil va
sıtaları ile hududa yalan mıntakalarda komşu memleketlere eşya 
ve yolcu naklinde kullanılan diğer nakil vasıtaları için gümrük 
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idaresince tesbit veya bu hususlarda beynelmilel mahiyette ola
rak kabul edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi veya pasavanlar 
kullanılır. 

Gümrüklerce lüzum görülürse eşya üzerine sabit damgalar 
vurulur veya kurşun mühür takılır. 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE — îhraç eşyası da gümrüklerce 
muayene edilerek beyanların sıhhati denetlenir. 

Altıncı Bölüm 
Posta Rejimi 

YÜZ YİRMİ RİRÎNCÎ MADDE — Posta vasıtasiyle gelen 
ve Türkiye'ye ithal edilen eşya ile Türkiye'ye geçici olarak gir
dikten sonra tekrar ihraç olunan maddeler gümrükçe denetlenir. 

Mektuplar ile vergiden muaf kitap ve dergiler bu hükmün 
dışındadır. 

YÜZ YİRMİ IKÎNCİ MADDE — Gümrük denetleme ve 
vergi tahakkuk işlemlerinde «deklârasyon anduan» 1ar beyanna
me hükmündedir. 

Gümrük denetlemesi ve verginin tahakkuk ve tahsil şekli 
ilgili iki bakanlıkça tesbit olunur. 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Postahanelerde gümrük 
işlemleri için lüzumlu ölçü aletleri ve tahlil cihaz ve maddeleri ile 
gümrük büroları ve buraların aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçları 
posta idarelerince temin edilir. 

Yedinci Bölüm 
Hudut Rejimi 

Hudut ticareti YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hudut ticaretine ve 
münasebetlerine ait gümrük denetleme ve işlemleri, coğrafya du
rumu ve bölge ihtiyaçları göz önünde tutularak ilgili bakanlık
larca elverişli ve kolay usullere bağlanır. 

Hudut ticaretinin çevresi, Anlaşmalarda tâyin edilmemiş ise 
on kilometre derinliği geçmez. 

Sekizinci Bölüm 
Denizden Kurtarılan Eşya 

Kazaya uğrayan YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Zorlayıcı sebeplerle 
gemiler Türkiye kara sularında yabancı eşyasını atan, karaya çıkaran 

veya başka bir taşıta aktarma eden ve bu eşyayı toplıyan gemi 
kaptanları ile sair kimseler keyfiyeti hâdisenin vuku bulduğu 
mahalle en yakın gümrük veya idare âmirlerine veya varacak
ları ilk gümrük idaresine bildireceklerdir. 

Sahip veya nâkilleri tarafından muhafaza altma alınmıyan 
veya sahip ve nâkilleri meydanda olmıyan ve açıkta nezaret al
tında tutulması mahzurlu görülen bu gibi eşyayı Gümrük İdaresi 
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bütün masrafları sahip veya nâkillerine ait olmak üzere bir an
trepoya kaldırabilir. Nakil masrafını koruyamıyacak veya ma
hallî vasıtalarla nakli mümkün olmıyacak eşya hakkmda 126 ncı 
madde hükmü uygulanır. 

Dokuzuncu Bölüm 
Tasfiye Edilecek Eşya 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — 
1. Antrepo ve ambarlarda ve gümrük denetimi altında bu

lunan yerlerde bu kanunla belirli sürelerinden fazla kalmış olan 
eşya; 

2. 103 ncü maddeye göre yapılan yoklama neticesinde 
antrepolarda fazla çıkan eşya; 

3. 125 nci maddenin son fıkrasına göre sahip veya nâkil
leri tarafından kaldmlmıyan eşya; 

4. Sahip veya nâkilleri tarafından gümrüğe terkedilen veya 
69 ncu maddeye göre terkedilmiş sayılan eşya. 

Gümrük idareleri tarafından cins, nevi, miktar ve vasıfları 
tesbit edilerek gazete ile ilân olunduktan sonra açık artırma yolu 
ile satılır. 

Çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlikesine mâruz bulu
nan veya saklanması külfet veya tehlikeli veya masraflı olan 
eşya, sürelerini doldurmadan önce de satılır. 

Satılığa çıkarılan eşyanın sahip veya nâkilleri yazılı olarak 
satışm durdurulmasını isterlerse tâyin edilecek süre içinde güm
rük işlemlerini yaptırıp kaldırmak şartiyle istekleri kabul 
olunur. 

Verilen mühlet içinde de kaldırılmıyan eşyanın satışına de
vam olunur. Satış bedeli, şartnamesinde tesbit olunan gümrük 
ve diğer vergileri karşılamıyacak olan eşya, ancak tâyin edilen 
süre içinde ihraç edilmek şartiyle satılır. 

Alıcı çıkmıyan eşya, ancak kendi ihtiyaçlarında kullanıl
mak şartiyle hayır derneklerine parasız verilir. 

Üzerlerinde sahte menşe alâmetleri olan eşyanın bu alâmet
leri yokedilir. 

YÜZ YİRMİ YEDÎNCÎ MADDE — Yukardaki madde TekeU tâbi efya 
hükmüne tâbi eşyadan memlekete girmesi veya memlekette ya
pılması veya satışı tekel altmda bulunanları Tekel İdaresince 
takdir edilecek bedel karşılığında bu idareye verilir. Tekel İda
resince alınmryan bu türlü maddeler ile girmesi, kullanılması ve 
satışı yasak eşya Türkiye'den çıkarılmak şartiyle satılır. 

YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — 126 ve 127 nci 
maddelere göre elden çıkanlamıyan eşya, bakanlıkça tesbit olu
nacak yolda yokedilir. 

YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — 126 ve 127 ncı 
maddeler gereğince satılan eşyanın bedelleri alcakhlar arasında 

(S. Sayın : 5} 



— 132 — ^ 
aşağıdaki sıraya göre dağıtılır : 

1. Hamallık, yükleme, ambarlama ve benzeri hizmet karşı
lığı alacaklar ve yapılmış masraflar ve iskele resmi; 

2. Gümrük Vergisi; 
3. Belediye hissesi, rıhtım resmi; 
4. Muamele, İstihlâk, Hayvan Sağlık veya başka vergi ve 

resimler; 
5. Para cezaları. 
Satış bedeli aynı sıra içindeki alacakların tamamım karşıla

mazsa garame suretiyle dağıtılır. 
Yukarıki sıraya göre karşılanamıyan para cezaları ayrıca 

kovuşturulur. 
Satış bedelinin alacaklara dağıtıldıktan sonra kalan miktarı, 

gümrüğe terkedilen veya terk hükmünde sayılan eşyaya ait ise 
irat kaydolunur, diğerleri ise emanete alınır. Bu paralar ema
net hesabma almdığı malî yılı takip eden beş yıl içinde sahiple
rince alınmaz ise irada geçirilir. 

DÖRDÜNCÜ AYRIM 
Gümrüklerin sınıflan ve gümrük komisyoncuları 

Birinci Bölüm 
Gümrüklerin Sınıflan 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Her gümrükte günlük ka
nunî çalışma saatleri iklim, mevsim ve mahallî ticaret ihtiyaç
ları itibara alınarak Bakanlıkça düzenlenir. 

Gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük alıp verme iş
leri yapılan liman ve istasyonlar ile taşıtlarm geliş ve gidişleri 
normal çalışma saatine uymıyan demiryolu istasyonlarında, de
niz ve hava limanlarında gümrük idareleri daimî surette açık bu
lundurulur. Memurların muayyen olan çalışma saatleri nöbetleşe 
aralarında tanzim edilir. 

YÜZ OTUZ BÎRINCÎ MADDE — Yukarıki madde ge
reğince tesbit edilmiş olan çalışma saatleri dışında veya tatil za
manlarında iş görülmesi yazılı olarak istenildiği takdirde işin o 
saatlerde görülmesindeki zaruret o yerin en büyük gümrük ami
rince dikkate alınarak bir ücret verilmek şartiyle bu istekler ka
bul olunur. 

Memurlar bu suretle kendilerine verilecek işleri de yapmakla 
görevlidir. 

Müdür ve vekilleri ile daimî surette vazife görenlere ücret 
verilmez. 

Yukarıki fıkraya göre çalışacak memurlara iş sahiplerince 
ödenecek ücretin miktarı bakanlıkça tesbit olunur. Bu memur
ların harcırahları da iş sahiplerince ödenir. 
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YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ &EADDE — Gümrükler yetkilerine Gümrüklerin tmıfUm 

göre üç sınıfa aynlır. 
Birinci sınıf gümrükler : 
Her türlü giriş, çıkış ve transit gümrük işlemlerini; 
Iki&ci sınaf gümrükler : 
Gümrük lâboratuvar tahliline ihtiyaç göstermiyen eşyanın 

gMfe çıkış ve transit işlemlerini; 
Ûeüûeü sınıf gümrükler : 
Yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile bakanlıkça 

tesbit edilen eşyanm giriş, çıkış ve transit işlemlerini görmeye 
yetkilidir. 

Bakanlıkça gümrüklerin sınıflarını tesbitte ticari ihtiyaçlar 
göz önünde tutulur. 

İkinci Bölüm 
Gümrük Komisyoncuları 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1. Eşyanm ithal, ihraç ve transit gümrük işlemleri sahip

leri veya onlara vekâlet suretiyle gümrük komisyoncuları tarafın
dan takip olunur. 

2. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer kamu hükmî şa
hıslarının memurları; özel hukuk hükmî şahıslarının müdürleri 
ve temsil yetkisi olanlar kendi idare ve müesseselerine ait eşya
nın gümrük işlemlerini takip edebilirler, 

3. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ve nâkilleri taşıdık
ları eşyanm ihraç ve transit gümrük işlemlerini takip edebilirler, 

4. Zat ve ev eşyasma ait gümrük işlemlerini sahiplerinin 
tâyin edecekleri adamları takip edebilirler. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gümrük komis-
* yonculuğu yapabilmek için aşağıdaki şartlar aranır : 

a) Türk olmak; 
b) 18 yaşım bitirmiş bulunmak; 
c) Orta mektebi bitirmiş veya o derecede tahsil görmüş 

olmak; 
d) Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere 

şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, 
ihtilas, kaçakçılık cürümlerinden birinden dolayı hapis cezasiyle 
veya mutlak surette ağır hapis veya o derece cezayı gerektiren 
bir suçtan mahkûm veya memurluktan cezaen çıkarılmış olma-
mak; 

e) Bulaşık hastalıklardan salim olmak; 
f) Gümrük ve Tarife Kanunları ile gümrüğe ilişkin ticaret 

anlaşmaları konularında yeter bilgisi olduğu imtihanla sabit 
olmak. 

Gümrükte en az beş yıl memurluk yapmış olanlardan şeflik 
veya ikinci smıf muayene memurluğuna kadar yükselmiş bulu
nanlar yalnız imtihan kaydına tâbi değildir. 
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YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADlfe — Yukarıki maddenin 

(f) fıkrasına göre yapılacak imtihan konuları bakanlıkça tesbit 
ve senede bir defa olmak üzere imtihan zamanları ilân edilir, im
tihan heyetini Bakan seçer. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Gümrük komisyon
cusu Ticaret Kanununa göre yevmiye defteri tutmıya, işlerine 
dair yazdığı ve aldığı mektup ve telgraflarla tanzim ettiği fatura 
ve makbuzları ve masraflarına mütaallik belgelerin asıl veya ör
neklerini beş yıl saklamaya, bunları yetkili gümrük memur ve 
müfettişlerine istenildikçe göstermeye ve bunların tetkik ve tef
tişlerine müsaade etmeye mecburdurlar. 

Yevmiye defterinde ödenen ve alman masraf ve ücretlerle 
taalluk ettikleri gümrük beyannamelerinin numara ve tarihleri 
de gösterilir. 

Yaratmalar YÜZ OTUZ YEDÎNCl MADDE — Gümrük komisyon* 
cuları aldıkları işlerin kendisini veya müvekkilini ilzam edecek 
mahiyette hukuki tasarruflar nevinden olmıyan safhalarını ta
kip ettirmek üzere bir veya birkaç yardımcı kullanabilir. 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDEE — Yardımcıların da 
komisyoncular hakkındaki şartları haiz olmaları lâzımdır. An
cak bunların tâbi tutulacakları imtihan konularının seçilmesinde 
görecekleri işler göz önünde tutulur. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDEE — Gümrük komis
yoncuları ile yardımcıları Gümrükler Genel Müdürlüğünce tes
cil edilir ve ker dilerine fotoğraflı bir belge verilir. Bu belgeler 
istenildikçe memurlara gösterilir. 

YÜZ KIRKINCI MADDE — Gümrük komisyoncu ve 
yardımcılarının yolsuz ve emniyetsizce hareketlerinden dolayı 
suçlarının ağırlığına göre bir haftadan bir yıla kadar veya kati * 
olarak işlerine son verilebilir. Bir aya kadar olan ceza başmü
dür ve başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yerlerde müdürlerce ve 
daha ağır cezalar Bakanlık Disiplin Komisyonunca verilir. 

Başmüdür veya müdürlerin kararlarına tebliğleri tarihin
den bir hafta içinde Bakanlık Disiplin Komisyonuna itiraz olu
nabilir. Komisyon kararları kesindir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Gümrük komisyoncusu 
çalışma merkezi olarak bir yer gösterir. 

Burası gümrük işlerinden dolayı kendisine yapılacak tebliğ
ler için kanuni ikametgâh ve bu merkezin bulunduğu Gümrüğün 
bağlı olduğu başmüdürlük ve müstakil müdürlük bölgesi daimî 
iş çerçevesi saydır. 

YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Bulunduğu mahalde en az 
üç komisyoncu olmıyan gümrüklerde iş takibi serbesttir. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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Üçüncü Bölüm 

Cezalar 
YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Gümrük Vergisinden 

muaf eşyayı (7) nci madde mucibince tâyin olunan kapı ve yol
lardan başka yerlerden izinsiz ithal veya buna teşebbüs edenler
den Gümrük Vergisinin dörtte biri ve tarifede vergi haddi tâyin 
edilmemiş olanların rayiç değerinin onda biri ve eşyanın cins ve 
miktarı tesbit olunamıyan hallerde on liradan aşağı olmamak 
üzere hafif para cezası alınır. 

Gümrük Vergisinden muaf olarak ithali lâzımgelen eşyayı 
Gümrük işlemlerini yaptırmaksızm yurda sokan veya buna te
şebbüs edenler hakkında da yııkarıki fıkra hükümleri uygulanır. 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDEE — 23 ve 24 ncü mad
delerin hükümlerini menfaat temini kasdı ile kötüye kullanan
lardan eşyaya terettüp eden Gümrük Vergisi, ve eşyanın ithali 
yasak veya tahdit ve takyide tâbi ise gümrüklenmiş değeri ka
dar para cezası alınır. 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — 37 nci madde hük
müne aykırı hareket eden (100) rüsum tondan yukarı gemi kap
tan veya acentalarmdan, hareketleri kaçakçılık mahiyetini tazam-
mun etmediği hallerde, 10 liradan 200 liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — ihracat manifestosu 
vermeden Türkiye'den eşya çıkaran veya verdikleri manifesto
da eşyayı cins veya miktar itibariyle yanlış ve eksik bildiren ve
ya boş olup Gümrük idaresinden müsaade almadan ayrılan na
kil vasıtaları kaptan veya sahip veya acentalarmdan 10 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Manifestoda yazılı mik
tardan eksik çıkan kablarm mahrecinden yüklenmemiş veya yan
lışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya kaza ve avarya ve sirkat 
neticesinde zayi olmuş bulunduğu Gümrükçe tâyin edilen süre 
içinde ispat olunmadığı takdirde bu noksan kablara ait eşya için 
tarifede gösterilen en yüksek Gümrük Vergisi kadar para cezası 
alınır. 

Yukariki fıkraya göre ceza tesbiti mümkün olamazsa her kab 
için (2 000) liraya kadar para cezası ahnır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın manifestosunda yazılı 
miktarına göre % 2 yi aşan eksiklerin birinci fıkrada gösterilen 
sebeplerden ileri geldiği Gümrükçe tâyin edilen süre içinde 
ispat olunamaz ise Gümrük Vergisi kadar para cezası alınır. 

Manifestoda eşyanın cinsi yanlış beyan edilmiş olur vo 
kablarm nevileri ve dış alâmetleri de manifestoya uygun bulun
mazsa kab basma 200 liraya kadar para cezası ahnır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt sahip veya acen-
ta veya kaptanlardan alınır. Bunlar hükmolunan cezadan müte-
selsilen sorumludur. 

(S, Sayı» : 5) 
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YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Beyan ile denetleme 

neticesinde eşyanın : -* 
a) Tarife tatbikatına müessir cins, nevi veya niteliğinde 

veya; 
b) Vergiye esas olan, sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde veya 

kıymetinde aykırılık görülür ve beyana göre hesaplanan vergi ile 
denetleme neticesine göre alınması gereken vergi miktarları ara
sındaki fark % 2 yi aşarsa vergiden ayrı olarak aşağıda yazılı 
miktarlarda para cezası alınır : f 

1. % 2 nin üstünde % 5 kadar olan farklar için mükerrirler-
den bir kat para cezası; 

2. % 5 i aşan farklar için ilk defasında bir kat, tekrarı ha
linde üç kata kadar para cezası alınır. 

Yükarıki fıkralara göre verilecek para cezası, vergi tahakku
kunun katileşmesinden sonra kararlaştırılır. 

Beyannamesi resmî daireler tarafından tanzim edilmiş olan 
eşyanın yanlış beyanından dolayı ceza alınmaz. 

Mükellefler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Başmü
dürlüğe veya gümrüğün bağlı olduğu Müdürlüğe ve bunların ka
rarlarına karşı da tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Gümrükler Genel Müdürlüğüne itiraz edebilir. Genel Müdürlü
ğün kararı kesindir. 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — 125 nci maddede 
yazılı bilgileri vermiyen gemilerin kaptanlarından 200 liraya 
kadar para cezası alınır. 

YÜZ ELLlCl MADDE — Gümrük Vergisinden muaf olan 
muhabere evrakı, gazete, mecmua ve sair paketler arasında ge
len Gümrük Vergisine tâbi eşya için namına gelenlerden vergi
nin beş katı kadar para cezası alınır. Ancak Gümrüğe terkedilen 
eşya için ceza aranmaz. 

YÜZ ELLİ BlRÎNCİ MADDE — Bu kanımda kimin tara-
fmdan karar verileceği gösterilmemiş olan para cezaları ilgili 
Gümrük idaresi amirince kararlaştırılır ve bu kararlar aleyhine 
karar verilmiş olanlara tebliğ olunur. 

Bu kararlara karşı, tebliğ gününden itibaren ou beş gün için
de Gümrük Genel Müdürlüğüne ve bu müdürlüğün kararlarına 
karşı da tebliğ gününden itibaren on beş gün içinde yetkili mah
kemeye itiraz olunabilir. 

Kesinleşen para cezaları da Tahsili Emval Kanununa göre 
alınır. 

Cem paralarım* YÜZ ELLl iKlNCl MADDE — 147 nci maddeye göre 
dağü%m% alınacak para cezalarının yarısı cezayı gerektiren aykırılığı mu

ayene, tahlil veya tetkik ile meydana çıkaranlara, öteki yarısı da 
üstün gayretleri görülen veya hizmet mahal ve şartları itibariyle 
külfet ve zahmete katlanmış olan Gümrük memurlarına dağıtıl
mak üzere Bakanlık emrine emanet hesabına alınır. 

Gezayı gerektiren dununun meydana çıkarılması, muayene, 
tahlil ve tetikkten önce yapılmış bir ihbarın neticesi ise birinci 

(S. Sayısı t 5) 



fıkraya göre farkı meydana çıkaran memurlara verilecek hisse
nin yarısı haber verenlere dağıtılır. 

Dötdüncü Bölüm 
Son Hükümler 

YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda geçen 
ve şümulü belirtilmemiş olan eşya tâbiri her türlü maddeleri ve 
kıymetleri kapsar. Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi) veya 
(vergi) sözleri yalnız ithal Gümrük Vergisi, ve (Gümrük vergi
leri) sözü Gümrük Vergisi ile birlikte eşyadan Gümrüklerce alı
nan bütün vergi ve resimler anlamında kullanılmıştır. 

YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazık kanun- Katdınlan hükümler 
lar ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümeleri kaldırıl
mıştır : 

— 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesinin 23 
ncü maddesi. 

— 21 Mayıs 1321 tarihli Gümrüklerce icra edilecek muayenei 
sıhhiyeye dair Nizamname. 

— 30 Ocak 1325 tarihli eşyanın sefainden ihracına ve Güm
rük muayenesinin if asma dair Nizamnamenin 9 ncu maddesi 
makamına kaim Nizamname. 

—11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu. 
— 165 numaralı ve 17 Kasım 1337 tarihli Gümrük Tarife Ka

nununun Temini Meriyeti hakkında Kanun. 
— 414 numarak ve 14 Şubat 1340 tarihli Gümrük Kanunu

nun 14 ncü madedsini muaddil Kanun. 
— Umumi ihtiyacat için hariçten getirtilecek madenî su bo-

rulariyle aksam ve tef errüatından Gümrük Resmi alınmamasına 
dair olan 2268 sayık ve 12 . V I . 1933 tarihli Kanun. 

— 168 numaralı ve 16 Ocak 1340 tarihli Gümrük komisyoncu
larının vazife ve sureti tâyinlerine dair Kararname. 

— 2455 numarak ve 9 Eylül 1341 tarihli Seyrisef eri Havai 
hakkındaki Kararnamenin 34 ncü maddesinin (Hava gemileri
nin manifesto vermesine mütaallik olan hükmü). 

— 705 numaralı ve 4 Ocak 1926 tarihli 11 Nisan 1334 tarihk 
Gümrük Kanununun 62 nci maddesine müzeyyel Kanun. 

— 830 numaralı ve 28 Nisan 1926 tarihli Gümrük Kanunu
nun 21 nci maddesine müzeyyel Kanun. 

— 905 numarak ve 7 Haziran 1926 tarihk Gümrük Kanununa 
müzeyyel mevad haşkkında Kanun. 

— 906 numaralı ve 7 Haziran 1926 tarihk Gümrük Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun. 

— 1093 numaralı ve 19 Haziran 1927 tarihk Gümrük Komis
yoncuları hakkmda Kanun. 

— 1499 numaralı ve 8 Haziran 1929 tarihk Gümrük Tarifesi 
Kanununun 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,10,11,12,13,14,15,16,29 ve 30 ncu 
maddeleri. 

— 1549 numarak ve 6 Ocak 1930 tarihk Gümrük Kanununun 

(S . Sajnm t S) 
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35 ncı ve Gümrük Kanununa müzeyyel Kanunun 43 ncü madde-
sgini tadil eden Kanun. 

— 1560 numaralı ve 15 Şubat 1330 tarihli Gümrük Kanunu
na müzeyyel mevad hakkındaki Kanurim beşinci maddesinin ta
diline dair Kanun. 

— 1717 numaralı ve 12 Haziran 1930 tarihli Gümrük Tarife 
Kanununun 5 nci maddesinin tadiline dair Kanun. 

— 1723 numaralı ve 15 Haziran 1930 tarihli Gümrük Kanu
nunun 12 ve 110 ncu maddelerini tadil eden Kanun. 

— 1795 numaralı ve 26 Mart 1931 tarihli Gümrük Tarifesi 
Kanununun 4 ncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının tadili hak
kında Kanun. 

— 1918 numaralı ve 17 Ocak 1932 tarihli Kaçakçılığın Men 
ve Takibi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi ile aynı kanunun 
3777 sayılı Kanunla değiştirilen 45 nci maddesi. 

— 11 Msan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 107 nci madde
sinin tadiline dair 1940 numaralı ve 7 Msan 1932 tarihli Kanun. 

— 1 Haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı Gümrük Tarife Kanu
nunu değiştiren 2255 numaralı ve 31 Mayıs 1933 tarihli Kanu
nun ikinci maddesi. 

— 11 Msan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 6 Haziran 1926 
tarihli ve 906 numaralı Kanunla değiştirilen 36 ncı maddesini 
tadil eden Kanun 2533 numaralı ve 23 Haziran 1934 tarihli Güm
rük Kanununun 13 ncü maddesinin kaldınldığma dair 2372 sayılı 
28 Aralık 1933 tarihli Kanun. 

— 2646 numaralı ve 27 Aralık 934 tarihli Gümrük Kanunu
nun 49 ncu maddesini değiştiren Kanun. 

— Gümrük Tarifesi hakkındaki 1499 numaralı Kanuna ek 
3152 numaralı ve 9 Msan 1937 tarihli Kanun. 

— Gümrük Tarife Kanununun 6 ncı maddesinin 1 numaralı 
bendinin değiştirilmesine dair 3369 numaralı ve 20 Msan 1938 
tarihli Kanun. 

— Gümrük Kanununda değişiklik yapan 1940 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 3567 numaralı ve 
20 Ocak 1939 tarihli Kanun. 

3702 numaralı ve 6 . VI I . 1939 tarihli Tiyatro ve sinema
larla konserlerden Devlet ve Belediyelerce alınmakta olan Dam
ga, Tayyare ve Belediye resimleriyle Darülaceze hissesinin mik
tarına ve sureti istîf asma dair Kanun. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Gümrük komisyoncu ve yardımcısı 
olabilmek için bu kanım ile konmuş olan kayıtlar bu kanundan 
önce komisyoncu ve maiyet memuru ruhsatnamesi almış bulu
nanların haklarına dokunmaz. 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanım yayını tarihin
den altı ay sonra yürürlüğe girer. 

YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

( 8i Sayııı : 5 ) 



S, Sayısı: 86 ya ek 
Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, Dilekçe Komisyonunun 
2 4 . V . 1948 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 953 sayılı ka
rarın Kamutayda görüşülmesi hakkındaki önergesine dair Dilek

çe Komisyonu raporu (4/95) 

Dilekçe KomJjyonu rapora 

T. B. M. M. 
Kâğıt iş. No. 8140 

Dilekçe Ko. No. 7879 
İlişiği K. K. 4 - 95 

16 ,1V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır'da Kermoza'de Musaçelebi vakfı
nın mütevellisi iken azledildiğinden şikâyet 
eden Yusuf Mungan'ın dilekçesi Komisyonu
muzca incelenmiş ve bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına 4 . II . 1948 tarihinde karar ve
rilmişti. 

953 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Mardin Milletvekili Dr. Aziz 
Uras'in önergesi Komisyonumuza havale edil
mekle yeniden işi inceliyen komisyon bu husus
taki raporu 19 . I . 1949 tarihinde Kamutayın 
Yükseik tasvibine sunulmuştu. 

Bu raporumuz Kamutayın 26 . I . 1949 gü
nündeki 37 nci Birleşiminde yapılan görüşme 
«onunda Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'in 
(Vakıflar idaresince Yusuf Mungan'ın elinden 
alınan tevliyetin iadesinin nazara alınmasına) 
dair olan 26 . I . 1949 günlü önergesi kabul 
edilmiş olduğundan Komisyonumuzca iş tekrar 
incelenerek bu rapor hazırlanmıştır. 

Dosya içinde mevcut kâğıtlar münderecatı
na ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden ahiren 
alınan izahata göre : Mütevelliliği 24. X . 1928 
tarihinde dilekçiye tevcih edilmiş olan vakfın 
gelir kaynağını teşkil eden Diyarbakır'daki 
Yenihan'm dörtte bir hissesinin kira bedelin-
den müterakim 2 500 lirayı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü veznesinden muhtelif tarihlerde mak
buz mukabilinde almış bulunan Yusuf Mungan'
ın vakfın gelirini vakıfın şartı dairesinde hayır 
işlere sarfederek muntazaman Vakıflar İdaresi
ne hesap vermesi icaibederken bu lâzimeyi yeri
ne getirmediği ve mehil tâyin olunarak yapılan 

tebligata rağmen hesap vermediği cihetle vakfın 
gelirini zimmetine geçirdiği ve binnetîce vakfa hı
yanet eylediği telâkki edilerek 30 . IV. 1935 tari
hinde azil edildiği ve bu işlem aleyhine kanuni 
yollara müracaat etmediğinden azil kararının ke
sinleşmiş olduğu ve zimmetinde kalan 2 500 li
ranm hükmen tahsili için Yusuf Mungan aley
hine 3 . I I I . 1937 gününde açılan dâva Mardin 
Asliye Hukuk Yargıçlığınca zaman aşımından 
dolayı reddedilmiş olduğu ve bu kararın Yargı
tay Dördüncü Hukuk Dairesince bozulması üze
rine dâvanın halen Mardin Asliye Hukuk Mah
kemesinde görülmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Gereği düşünüldü : Mardin Milletvekili Dr. 
Aziz Uras'in, Dilekçe Komisyonunun 4 XI . 1948 
gün ve 953 sayılı Kararına karşı vâki itirazı 
Kamutayca kabul edilmesi üzerine Komisyonu
muzca yeniden sürülen 2 500 liranın tahsili için 
dâva açılmış olduğu ve bu dâvanın Mardin Asli
ye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olduğu an
laşılmış ve hâdisenin mahiyeti itibariyle mahke
meye ait işlerden olmasına yani vakfın gelirinin 
Vâkıfın şartına uygun- olarak hayır işlere sarfe-
dildiği veya mütevellinin zimmetinde kaldığı hu
susu mahkemece tâyin ve teebiti-gerekmesine ve 
azil kararının mesnedi olan zimmete para geçir
menin vâki olup olmadığı mahkeme karariyle an
laşılacağına, doğrudan doğruya mahkemeye ait ve 
mahkemeden sâdır olacak hükme tâbi işler hak
kında Dilekçe Komisyonunun bir muamele yapa-
mıyacağı Yüksek Kamutayın 311 sayılı Karan 
iktizasından bulunmasına nazaran bu durum kar
şısında Komisyonumuzca bir işlem yapılamıyaca.-
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j|ına dair verilen birinci kararın değiştirilmesini 
mucip bîr cihet görülemediğinden keyfiyetin 
Yüksek Kamutaya arzına çoğunlukla karar ve
rildi. 
Dilekçe Komisyonu 

Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Sivas Yozgad Ağrı 

(H. F. Tirhe§ F. Akgoî ' M. Aktan 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Kastamonu 
B. Tümtürk 

İsparta Kars 
Ş. Yalvaç Z. Orhon 

Mardin 
Duruma vukufum hasebiyle 

muhalifim. 
A. Kalav 

Sivas 
& Uma 

»m<* 
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S.Sayısı: |45 
İşletme ve Gezginci İşler Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Ko

misyon raporu (1/172) 

T. 0. 
Başbakanlık 25 . IV . 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say%: 71 • 789 6/1184 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İşletme ve Gezginci tşler Vergisi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu-
nun 24 . IV . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

«İşletme ve Gezginci İşler Vergisi» Kanun tasarısının gerekçesi 

«Gelir vergisi» tasarısının gerekçesinde izah edildiği gibi «Gelir vergisi» ve «Kurumlar vev-
gispj» yanmda yeni vergi sistemimizi tamamlamak üzere bir de «İşletme ve gezginci işleri vergisi» 
ihdas edilmektedir. 

Esas itibariyle, bu kanun tasarısı ile teklif olunan «İşletme ve gezginci işler vergisi» birbirinden 
ayrı iki vergidir; bu (itibarla kanun tasarısı iki kısma ayrılmış ve birinci kısım «işletme vergisi» 
ne, ikinci kısım da «Gezginci işler vergisi» ne tahsis edilmiştir. 

I - işletme vergisi : 
1. Verginin mevzuu ve mahiyeti: 
«İşletme vergisi» sabit bir iş yerpl olan tüccar ile esnaftan alınacak olan bir vergidir. Verginin 

karakteri bakımından, aşağıda bu nokta üzerinde bilhassa durulacaktır. 
işletme vergisi geliri veya kazancı hedef tutan bir vergji. olmayıp doğrudan doğruya işin veya 

işletmenin kendisine bağlıdır. Bu itibarla tipik bir reel vergidir. Bir işle uğraşılması dolayı-
siyle alınan bir nevi ruhsat harcıdır. Bu vasıflarından dolayı işletme vergisp «Patente» vergisine 
yaklaşır ve bunun mütekâmil bir şekli sayılabilir. 

Teklif edilen işletme vergisinde vergi mükellefin kazancına değil de bilhassa iş kudretine da
yanmakta olduğu için bu vasıf bariz bir şekilde görülmektedir. Tabiatiyle burada memleketimi
zin hususiyetleri gözonünde tutulmuş ve vergilendirmede yeni usullerden faydalanılmıştır. 

2. Verginin karakteri : 
Yukarıda, işletme vergisinin sabit bir iş yeri olan-tüccardan ve esnaftan alınacağı bildirilmişti. 

Gelir vergisiyle karşdaştırarak mütalâa edilecek olursa, işletme vergisinin iki büyük mevzu ol
duğu görülür: 

a) Gelfjr vergisinden muaf olan esnaf; 
b) Gelir vergisine tâbi olan tüccar; 
Vergi bu iki mükellef zümresine göre çifte karakter taşımaktadır. 
Birnci zümre yeni gelir vergisinden muaf olan esnaf için vergi bir esnaf vergpei mahiyetini ar-

zeder. Bu suretle gelir vergisinden muaf olan esnaf, kendi bünyelerine uygun basit bir reel ver-
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giye tâbi olurlar. İşletme vergisi reel olmakla beraber esnaf için gelir vergisinin boşluğunu hiç 
olmazsa kısmen doldurur; çünkü kazancı dar, muameleleri basit ve mahdut olan esnaf bu reel 
vergiyi büyük teşebbüslerin yapabildikleri gibi, kolaylıkla devretmek imkânını bulamazlar. 

Gelir yergisine tâbi olan tüccarlar ,:çin işletme vergisi, gelir vergisinin gerekçesinde de tebarüz 
ettirildiği üzere ayırma (Diseiriminatıion) kaidesine uygun bir nevi tamamlayıcı vergi fonksiyo
nunu yapar ; yani bu vergi gelir vergisine tâbi tüccarlarda b'fir «Ayırma» (Discrimination) vergisi 
olur. Bunun içindir ki, işletme vergisi yalnız ticaret sahasına hasredilmiş, sermaye unsurunun gir
mediği serbest meslek faaliyetlerine teşmil edilmemiştir. 

3. Verginin matrahı ve nispeti : 
Gerek tüccar gerekse esnaf bakımından işletme vergisinin gelir vergisi yanmda yukarıda tema* 

ettiğimiz fonksiyonu yapabilmesi, bu verginin basit ve nispetinin de makul ve mutedfl olmasına 
bağlıdır. 

Verginin basit olması için matrahın belli karinelerden .ibaret olması ve bu karinelerin de - işlet
me vergisinin mahiyet)! icabı - Lş kudreti ve takati ile ilgili bulunması icabetmektedir. 

Tasarıda teklif olunan karineler şunlardır: 
a) işletme sermayesi, 
b) İşletmede ödenen ücretler, 
c) İşyerinin kirası. 
İşletme vergisi için bu karinelerin en uygun matrah olduğunda şüphe edilemez; zira, dikkat 

edilecek olursa bu üç karine üç istihsal âmiline - yani srmaye, emek ve tabiat âmillerine tekabül 
etmektedir ki, iş kudreti de bundan daha iyi ifade eden unsurları bulmak imkânsız gibidir. 

Şurasını arzedelim ki, mükelleflerin durumu icabı karinelerin hepsi her mükellefe aynı zaman
da tatbik edilnıiyecek; aşağıda izah edileceği gibi, her mükellef zümresi için bünyelerine en uy
gun karine işletme vergilerinin matrahı olacaktır. 

a) İşletme sermayesi: 
Bir işletmenin iş takatini ifade bakımından en kuvvetli ölçü hiç şüphesiz ki sermayedir. Ancak 

işletmede kullanılan sermaye işletme sahibine ait olabileceği gibi dışardan borç da alınmış olabilir-, 
bu itibarla işletme sermayesi ile öz sermaye arasında fark vardır. 

Bilindiği gibi işletme sermayesi bilançodan çıkar ve bilanço işletmede kullanılan sermayeyi bir 
taraftan kaynakları (Pasif) diğer taraftan bağlantıları (Aktif) ile gösterir. Sermayeyi terkip eden 
bazı unsurların işletme sermayesinde nazara alınmadığı için, tasarıda bunların işletme sermayesinin 
bağlantılarından yani bilançonun aktif tablosundan çıkarılması cihetine gidilmiştir. 

tşletme sermayesinin hesaplanmasında aktiften indirilecek unsurlar şunlardır: 
1. ödenmemiş sermaye bir bağlantı olmadığından dolayı; 
2. Bilançoda gösterilen zarar: Gerçek bir aktif teşkil etmediğinden dolayı; 
3. Bina ve arazi vergilerine tâbi gayrimenkıülerin kıymeti; bunlar üzerinden esasen reel ver 

giler alınmakta olduğundan dolayı; 
4. Başka teşebbüslerdeki ortaklık hisselerinin ve hisse senetlerinin kıymetleri: Sermayenin bu 

kısmı işletmede kullanılmadığından ve başka işletmelere konmuş sermayeleri teşkil ettiğinden do
layı; 

3, 4 numaralarda yazılı indirimlar vergi mükerrerliğini önler. 
tşletme sermayesi kapanış bilançosundan çıkarılacak ve ancak 1 nci sınıf tüccarların vergilendi 

rilmesinde matraha alınacaktır. Bunun sebebrya'mız bu mükelleflerin bilanço esasına müstenid def
ter tutmaları ve bu esasa göre defter tutulmadı] ça değil işletme sermayesinin hattâ öz sermayenin 
bile hesaben ve kayden bulunmasının imkânsız olmasıdır. 

tşletme sermayesi üzerinden hesaplanacak vergi kısmının nispeti binde 5 dir. 
b) Ücretler: 
İşletmenin iş takatini sermayeden sonra en yakın bir nispette gösteren bir karine işletmede ça

lıştırılan emek erbabına verilen ücretlerdir. Bu sebepledir ki «ücretler» tutarı da işletme vergisi-
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nin matrahı içine alınmıştır ve bir takvim yılında ödenen ücretler ertesi takvim yılında tarholıma 
cak vergi için nazara alınacaktır. 

Şukadar ki, gelir vergisinden muaf olan esnaf yanında çalışanların gerçek ücretlerinin bilin-
meşine maddeten imkân olmadığı için, «ücretler» tutarı yalnız gelir vergisine tâbi tüccarların ver
gilendirilmesinde matraha girecektir. 

Ücretler üzerinden hesaplanacak olan vergi kısmımı nispeti yüzde birdir. 
c) İşyeri kirası : 
îşîetme vergisinin matrahını teşkil eden karinelerden sonuncusu «İşyerinin kirası» dır. Kiradan 

maksat işyerinin gerçek kirasıdır; ancak, senelerdenberi kazanç vergisi tatbikatında alışılmış olan 
gayrisâfi irat esasından da faydalanılmış, bilhassa ilk tatbik senelerinde karşılaşılması muhtemel 
olan güçlükler dolayısiyle gerçek kiranm işyerinin gayrisâfi iradından az olamıyacağı ve gerçek ki* 
ranm bulunmadığı hallerde gayrisâfi irada bak lacağı kabul edilmiştir. 

Maahaza, şurasını arzedelim ki: gerçek kira esasmın tatbiki o kadar da güç değildir; zira kira 
kontnratlarda görülür ve bu vesikalarla kolayca tevsik edilebilir; «îcarı akaar» nizamnamesine aykırı 
olmakla beraber, konturat yapmak teamülü olmıyan küçük yerlerde ise ileride izah edilen enaz 
vergi miktarları gerçek kiranın aranmasına lüzum bırakmaz. 

Kira karinesi yalnız II nci sınıf tüccarlar - yani işletme hesabı esasına göre defter tutanlar -
ile gelir vergisinden muaf olan esnafın vergilendirilmesinde matrah ittihaz edilecektir. I nci sınıf 
tüccarlara bu karineden tatbik edilmemesi bir yandan verginin hududlandınlması zaruretinden, di» 
ger yandan da karineleri artırıp vergi hesaplarını güçleştirmekten kaçınmak maksadından müte
vellittir. 

işyerinin kirası üzerinden hesaplanacak olan vergi kısmının nispeti II nci sınıf tüccarlar 
için % 25, gelir vergisinden muaf olan esnaf için % 100 dür. 

4. Verginin en aşağı haddi: 
Evvelce bildirildiği gibi, İşletme vergisi bir işle uğraşılması dolayısiyle alınan bir nevi ruhsat har

cıdır; bu itibarla aynı zümreye dâhil mükelleflerin ödiyecekleri vergiler arasında büyük farklar ol
mamak lâzımgelir. Bunun içindir ki, vergi miktarlarla tahdid edilmiştir; yani matrahı teşkil eden 
karinelere göre hesaplanacak verginin miktarı daha az olsa bile, mükellefler kanunda kendileri için 
tesbit edilen enaz miktarları ödemeğe mecburdurlar. 

En az vergi miktarları şunlardır: 
En az 
Lira 

a) I. sınıf tüccarlar için; 1000 
b) II. sınıf tüccarlar için; 50ö 
c) Gelir vergisinden muaf olan esnaf için; 
1. — Nüfusu 100 000 ve daha yukarı şehirlerde, kira miktarı ile hudutludur. İSO 
2; _ Nüfusu 50 000 den (dâhil) 100 000 kadar kira miktarları ile hudutlu olan şehirlerde 120 
3. — Nüfusu 10 000 den (dâhil) 50 000 kadar kira miktarları ile hudutlu olan şehirlerde 90 
4. — Nüfusu 2 000 den (dâhil) 10 000 kadar olan yerlerde 60 
5. — Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 30 
5. Beyan esası ve tarh : 
İşletme vergisi de mükellefin beyanı üzerine tarholunacaktır. Şukadar ki, bu suretle verilecek 

beyannameler ayrıca defter, kayıt ve hesap tutmasını icabettirmez. işletme vergisi için yapılacak 
beyanlar gayet basit olup sadece verginin matrahını teşkil eden karinelerin bildirilmesine mah
sustur. 

Bu karinelerden: işletme sermayesi 1 nci sınıf tüccarların esasen tanzim etmiş bulunacakları 
bilançodan; ücretler tutarı, ücret bordrolarından; jüş yeri kirası da buna ait konturattan çıkarı
lacaktır. 
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Mükelleflere fazla yük olmasm diye, işletme vergisi beyannamelerinin verilme zamanları gelir 

vergisi beyannamelerinin verileceği zamana almmış, yalnız gelir vergisinden muaf olan esnafın 
beyannamelerini her sene Ocak ayında vermeleri kabul edilmiştir. 

Şimdiye kadar kazanç vergisinde olduğu gibi, işletme vergisi de geçmiş takvim yılı içinde mü
teakip takvim yılında tarhediîecek, ve iki müsavi taksitte tahsil olunacaktır. 

Gelir vergisine tâbi mükellefler için işletme vergisi taksitleri gelir vergisi taksitleriyle aynı 
zamana alınmış (Şubat ve Ağustos ayları) gelir vergisinden muaf olan esnaf için taksit ayları 
Ocak ve Temmuz olarak tesbit edilmiştir. 

II - Gezginci işler vergisi : 
1. Verginin mahiyeti : 
«Gezginci işler vergisi» mahiyet ve karakter itibariyle işletme vergisinden pek farklı değildir. 

Yalnız işletme vergisi için muayyen bazı karineler matrah alınabildiği halde, bu vergide böyle bir 
imkân mevcut değildir. Zira, aşağı yukarı tamamı gelir vergisinden muaf olan esnaf meyanma 
giren gezginciler için sabit bir i§ yeri tasavvur olunamaz. Dolayısiyle vergilerine matrah olacak 
bir işyeri kirası da bulunamaz, 

Bu imkânsızlık gezginci işler vergisinde «gündelik kazancın» matrah İttihaz edilmesini icabet* 
tirmektedir. 

Bu vergide başlıca iki mühim esas mevcuttur; biri gündelik kazancın takdiri, diğeri de 
karne mecburiyetidir. 

2. Gündelik kazanç : 
Yukarıda da söylendiği gibi, verginin matrahı takdir olunan gündelik kazançtır. Binaena

leyh bu kazancm takdiri de ehemmiyetli bir mesele halini arzeder. 
Şimdiye kadar tatbik olunan kazanç vergisinde de bir gündelik kazanç esası mevcuttur. Şuka-

dar ki kazanç vergisi için yapılan takdir işinin basit ve pratik olmadığı artık anlaşılmış bulun
maktadır. f-" 

Gezginci işler vergisinde gündelik kazancm takdiri işi daha mazbut ve pratik esaslara bağlan
mak istenmiştir. 

Evvelâ, kanuna bağlanan bir cetvelde kazançları takdir olunacak iş nev'i pozisyon
larının geniş tutulmaması suretiyle, takdirde isabeti ifade etmesine imkân olmıyan ve 
amelî hiçbir faydası da bulunmıyan pek cüzi farklar için (beş on kuruşluk farklar gibi) tak
dir pozisyonlarmm çoğaltılmasının ve hacimli cetveller tanzim olunmasının önüne geçilmiştir. 
Dar pozisyonlu cetvel sayesinde gündelik kazanç takdirlerinin mazbut olmasr temin edilmiş ola
caktır. 

Saniyen Vergi Usulü Kanununa konan hükümlerle, mahallî takdir yerine merkezî takdir esasına 
gidilmiştir; ancak gündelik kazançların takdirine yarjyacak bilgiler tabiatiyle mahallinde toplana 
çaktır. 

Şöyle ki, illerde defterdarlar bu hususta ilgili makamların mütalâalarını sorarak ve ayrıca ma
hallinde tetkikler yaptırarak il dâhilinde temin olunan gündelik kazançları bularak cetvele alacak
lar ve bu cetvelleri bakanlığa göndereceklerdir. M&liye Bakanlığında bu cetveller mahallî hususiyet
leri gözönünde tutulmak şartiyle incelenir, ayarlanır ve her ilde tatbik olunacak gündelik kazam-
lar takdir olunur. Bu suretle hem kazanç takdirleri fiilî bir murakabeye tâbi tutulmuş hem 
de verginin adilâne ve daha umumi bir surette tesisi temin edilmiş olacaktır. 

Nihayet gündelik kazanç takdirlerinin beş senede bir yapılması suretiyle pratikliğe gidilmişti ı*. 
Filhakika kazanç vergisinde ekseriyetle görüldüğü üzere, her sene aynı rakamları cetvellere almanın 
vakit ve kâğrt israfından başka bir şeye yaramıyacağı aşikârdır. Ancak değişen konjonktür icabı 
olarak kazançlarda da büyük değişiklikler olduğu takdirde, gündelik kazançların beş sene dolmadan 
yeniden takdir edilmesi de düşünülmüştür. 

Bir usul muamelesi olan gündelik kazançlarm takdiri işine ait hükümler, alâkası hasebiyle, Vergi 
TJsul Kanunu tasarısına alınmıştır. 
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3, Karne mecburiyeti: 
Gezgincilerin vergilendirilmesinin yalnız memleketimizde değil bütün dünya memleketlerinde 

diğer mükelleflere nazaran güçlükler arzettiği bilinmektedir. 
Bu mükelleflerin takibinde ve vergilerinin tarh ve tahsilinde muameleleri kolaylaştırmak mak-

sadiyle memleketimizde de ötedenberi cari olan karııe esası gezginci isler vergisine bilhassa alın-
miftır. 

Vergi usul kanunu tasarısında vergi karnesi başka mükelleflere de teşmil edilmekte ise de, kar
nenin gezginci işler vergisinde farklı bir rolü vardır. Burada vergi karnesi hem mükellefin yokla
masının yapılmasına, hem de verginin zamanında tarh ve tahsil edilmesine imkân verecektir, 

4. Verginin tarh ve tahsili, 
Gezginci işler vergisi bu vergiye tâbi mükelleflerin gösterdikleri hususi bir durumun icabı olarak, 

her sene için peşinen tarh ve tahsil olunacaktır. 
Vergi, mükellef aynı işden elde ettiği kazanç dolayısiyle gelir vergisine tâbi değilse gündelik 

kazancın 12 katı, tâbi ise sekiz katı nispetinde hesaplanacak işletme vergisi için arzolunan mülâ
haza sebebiyle: 

a) Nüfusu 100 000 ve daha yukarı olan şehirlerde senede 36 liradan i 
b) Nüfusu 20 000 (dahil) den 100 000 e kadar olan şehirlerde senede 24 liradan; 
c) Nüfusu 20 000 e kadar olan yerlerde senede 18 liradan; 
Az olmıyacak, ve Ocak aynıda defaten tahsil olunacaktır. (Gezgincilerden senelik verginin def

aten almmasr bir kaç taksit esasmm hem mükellefler hem de idare bakımından güç olması sebe 
biyledir.) 

Şukadar ki, vergi adaletini gezginci işler vergisinde de muhafaza etmek maksadiyle; 
1. Takvim yılının ortasından sonra işe başlayanların, 
2. Takvim yılının birinci altı ayında işi bırakanların, 

* Senelik* vergilerinin yarısı tarhiyattan indirilecek ve eğer kendilerinden fazla tahsil edilmiş ver
gi varsa, bu fazlalık iade olunacaktır. 

«İşletme ve gezginci işler vergisi» ile vergi sistemimizin mazbut ve însieamiı bir manzara alaca
ğına muhakkak gözü ile bakılabilir. 

Bu hususta hazırlanan ve Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine sunulan tasarının geniş 
bir bilgi ve tasviple karşılanacağını ümit etmekteyiz. 
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Adalet, Bütçe, Çalışma, Ekonomi, içişleri, Ma 

beşer üyeden kurulan C 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/172 

Karar No. 3 
Büyük Millet Meclisi 

Esnaf Vergisi : 
Umumi mütalâalar : 
Hükümetçe «İşletme ve Gezginci İşler Ver

gisi» adı altında teklif edilmiş bulunan tasarı
nın gerekçesinde, bunun, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi yanında yeni vergi sistemimizi tamam
layıcı bir mükellefiyet olduğuna işaret edilmek
te ve bu verginin mahiyet, karakter, mevzuu ve 
nispetleri hakkında tasarıyı aydınlatıcı malûmat 
verilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin teklif ettiği şekle göre tasarı, 
haddi zatında üç ayrı mükellef zümresini alâ
kalandıran, mahiyet itibariyle olmakla beraber, 
mükellefiyet şekli bakımından birbirinden fark
lı iki vergiden terekküp etmektedir. Bunlardan 
birincisi «İşletme Vergisi» diğeri «Gezginci İş 
ler Vergisi» dir. 

Hükümet tasarısına göre, İşletme Vergisi, 
iki ayrı mükellef zümresini içine almaktadır. 
Bu mükellef zümrelerinden birincisi, Gelir Ver
gisi Kanunu gereğince, esnaf muaflığından fay
dalanan ve sabit bir iş yeri küçük ticaret ve sa
nat erbabıdır. Bu vergi delaletiyle kazançları 
mahdut, defter tutma ve beyanname imkânları
na sahip bulunmıyan esnaf, kendi bünyesine-
uygun basit ve reel bir vergiye tâbi tutulmakta -
dırlar. Bu suretle Kazanç Vergisinin kalkmasın
dan mütevellit boşluk da doldurulmuş olmakta
dır. 

Hükümet tasarısına göre, İşletme Vergisine 
tâbi mükellef zümrelerinden ikincisini, Gelir 
Vergisine tâbi tüccarlar teş'kil etmekte idi. Ta
sarı gerekçesinde işaret edildiği üzere, Gelir 
Vergisine tâbi tüccarlardan ayrıca bir de İşlet
me Vergisi alınması, bu vergiye, emekle emek 
-sermaye geliri arasında ayırmayı sağlıyacak 
bir nevi tamamlayıcı vergi fonksiyonu ifa etti
rilmek istenmesinden ileri gelmiştir. Gelir Ver
gisi gerekçesinde etraflıca izah edildiği üzere 
Komisyonumuz, Gelir Vergisine tâbi tüccarlar
dan ayrıca bir de İşletme Vergisi alınmasını 

(S. Say 

e, Tarım ve Ticaret Komisyonlarından seçilen 
îici Komisyon raporu 

16 . III . 1949 

Yüksek Başkanlığına 

doğru bulmamış emekle emek - sermaye geliri 
arasındaki ayırma prensipinden fedakârlık ede
rek, işletme vergisini, tamamen, esnaf muaflı
ğından istifade eden küçük ticaret ve sanat er
babına hasrım uygun bulmuş ve verginin adını 
da Esnaf Vergisi olarak değiştirmiştir. 

Esnaf Vergisini teşkil eden ikinci vergi ve
ya daha doğru bir ifade ile ikinci bir mükelle
fiyet şekli «Gezici Esnaf Vergisi» dir. Gezici 
Esnaf Vergisi, haddi zatında mahiyet ve karak
ter itibariyle ve takibolunan hedef bakımından. 
Esnaf Vergisinden pek de farklı bir vergi yapı
sı değildir. Aradaki fark, esnafın sabit bir iş 
yeri olması dolayısiyle işgal ettiği binanın kirası 
karine olarak alınabildiği halde gezici esnafta 
buna imkân olamamasından doğmaktadır. Bu 
itibarla aynı vergi kanunu içinde toplanan ve 
iki ayrı bölümde yer alan «Sabit bir iş yeri olan 
esnaf» ile «Gezici esnaf» mükellefiyeti, her iki
si de reel olmak ve her ikisi de kazanç veya 
gelirlerle doğrudan doğruya alâkalı bulunma
mak sebebiyle, aynı mahiyette telâkki etmek ica-
beder. 

Yeni vergi sistemimiz içinde, Komisyonumu
zun verdiği yeni adiyle «Esnaf Vergisi» nin 
mevcudiyetini, gelir vergisi gerekçemizde etraf
lı bir şekilde temas ettiğimiz üzere memleketi
mizin, iktisadi ve içtimai durumunun mevcut olan 
zaruretlerin bir icabı olarak izah etmek icabeder. 
Bu itibarla sistemimizde yer alan bu vergi Ha
zineye sağlıyaeağı varidattan ziyade, teklif altı
na aldığı mükelleflerin sayısının çokluğu ve bu 
mükelleflerin hususi vaziyetleri göz önünde tu
tularak mütalâa edilmek yerinde olur. Filhaki
ka: Esnaf Vergisinin teklif altına aldığı mü
kelleflerin sayısı, Gelir Vergisinde vergileri 
membada tevkif suretiyle kesilen hizmet erbabı 
nazarı itibare alınmazsa. Gelir Vergisine tâbi 
olacak mükelleflerin aşağı yukarı 10 - 15 misli
dir. Esnaf Vergisinin bu hususiyetini göz önün-
d<: tutan Komisyonumuz, vergi kanunlarındaki 
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değişikliğin içtimai bünyede yaratması tabiî 
ve hattâ zaruri olan sarsıntılarına mümkün mer
tebe yer vermeksizin, eski rejimden yeni sisteme 
geçişi sağlamak istemiştir. Komisyonumuz Esnaf 
Vergisinin reel karakterini ve irat ve kazanç
larla doğrudan doğruya bir alâkası olmadığını 
göz önünde tutarak, bu zümreye dâhil mükellef
lerin, halen Kazanç Vergisi rejiminde yüklen
dikleri malî külfetten daha fazla bir yüke kat
lanmamaları noktasına hususi bir itina sarf et
miş ve yukarda işaret edilen esaslardan hareket 
ederek, Hükümetin teklif ettiği tasarıyı kuru
luşu itibariyle tamamen değiştirmiştir. Komis
yonumuzca yapılan değişikliklerin ana hatlarını 
aşağıda sırasiyle arzediyoruz. 

1. «işletme ve Gezginci işler Vergisi» adiy
le teklif edilen Hükümet tasarısında, yukarda 
da temas edildiği üzere, esnaf muaf lığından, fay
dalananlar dışında, Gelir Vergisine tâbi tutulan 
tüccarları da işletme sermayesi, işletmede öde
nen ücretler ve iş yeri kirasından terekküp 
eden karineler üzerinden ve vergicilikte ayır
ma kaidesine uyularak ayrıca bir de bu vergiye 
tâbi tutulmakta idiler. Komisyonumuz, Gelir 
Vergisi gerekçesinde etraflı olarak izah edilen 

% sebeplerle Gelir Vergisine tâbi tüccarların, ve 
bu ayırma prensipini tahakkuk ettirmek için, 
bir de işletme Vergisine tâbi tutulmasını mem
leket şartları bakımından isabetli bulmamış ve 
bu vergiyi sadece, Gelir Vergisinde esnaf mu
aflığından faydalanan esnafa ve gezicilere has
retmiş ve adını da Esnaf Vergisi olarak kabul 
etmiştir. 

2. Hükümet tasarısında sabit bir iş yeri 
olan esnafın vergisi nispeti, seyyanen iş yeri ki
rasının % 100 ü olarak teklif edilmiştir. Ko
misyonumuzun üzerinde en fazla durduğu nok
talardan biri, esnafın fiilî vergi yükünü tâyin 
edecek olan bu nispetle, mükelefiyet şekli ol
muştur. Bilindiği üzere halen tatbik mevkiinde 
olan Kazanç Vergimize göre, gayrisâfi irat üze
rinden teklif edilen mükelleflerin büyük bir ek
seriyetini, yeni sistemde esnaf vergisine tâbi 
tutulan küçük ticaret ve sanat erbabı, teşkil et
mektedir. Kazanç Vergimiz, bu mükellefler için, 
esas itibariyle, iş yerinin gayrisâfi iradını mat
rah olarak almakta ve ticaret ve sanat nev'ine 
göre, bu matraha % 20 den başlıyan ve % 130 
a kadar çıkan muhtelif nispetler tatbik etmek
tedir. Yukarda da işaret edildiği üzere, pren

sip itibariyle esnafın vergi yükünü, yeni vergi 
sebebiyle ağırlaştırmamak noktasına hususi bir 
itina sarfeden Komisyonumuz, gayrisâfi irat ye
rine kira esasının ve ticaret ve sanat nev'ine gö
re farklı nispet yerine tek nispet kabul edilme
sinin, vergi yükü bakımından doğurması muh
temel bütün neticeleri üzerinde ehemmiyetle 
durmuş ve bu hususta etraflı tetkikler yapmış 
ve yaptırmıştır. 

Bu tetkikler sonunda, nispet tatbiki bakı
mından sabit bir iş yeri olan esnafı, birincisi, 
bedenî mesaisi ve hüneri galip addedilen küçük 
sanat erbabı (Tenekeci, marangoz, saatçi ve sa
ire gibi) ve ikincisi; bedenî mesai ve hünerden 
ziyade az çok sermayeye mütevakkıf olan kü
çük ticaret erbabı (Bakkal, manifaturacı, 
hırdavatçı ve saire gibi) olmak üzere esaslı iki 
gurupa ayırmış ve bunların haricinde sarraflık, 
mücevhercilik, bar işletmesi gibi bir kısım işler
le uğraşanlar da fevkalâde bir sanat addedilmiş 
ve tatbik edilecek nispetler, küçüjk sanat erba
bında daha az, küçük ticaret erbabında bir az 
daha fazla ve fevkalâde sınıfta en yüksek olmak 
üzere kademelendirilmiştir. Bu suretle Komisyo
numuz, hem Kazanç Vergisinden yeni sisteme 
geçişin mümkün mertebe sarsıntısız olmasına 
ve hem de sermayesi pek mahdut olan ve daha 
çok bedenî mesai ve hüneriyle maişetini temin 
eden küçük zümrenin kurulmasına imkân vermek 
istemiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, reel bir vergi bün
yesi içinde mümkün olabilen nispette, vergi 
adaletini sağlamak endişesiyle, nüfus esasına 
göre de bir kademelenme yapılmasının isabetli 
olacağını düşünmüştür. Komisyonumuzca kabul 
edilen bu esaslara göre, Hükümet tasarısında 
teklif edilen tek nispet, aşağıdaki şekli almıştır. 

I - 'Küçük Sanat Erbabı : 
Nüfus 100 000 den fazla olan yerlerde kira

nın % 70 i , 
Nüfus 20 000 - 100 000 olan yerlerde ki

ranın % 60 ı , 
Nüfus 2 000 - 20 000 olan yerlerde kira

nın % 50 si, 
Nüfus 2 000 den aşağı olan yerlerde kira

nın % 20 si. 
II - Küçük Ticaret Erbabı : 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde ki

ranın % 80 i , 
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Nüfusa 20 000 100 000 olan yerlerde ki

ranın % 70 i , 
Nüfusu 2 000 20 000 olan yerlerde kira

lım % 00 ı, 
Nüfusu 2 000 don aşağı olan yerlerde kiri» 

nın % 30 u . 
III - Fevkalâde Sınıf : 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde ki

ranın % 200 ü, 
Nüfusu 20 000 100 000 olan yerlerde ki

ranın % 10O ü , 
Nüfusu 2 000 20 000 olan yerlerde kira

nın % 75 i. 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde kira

nın % 50 si. 
Kazanç Vergisindeki gayrisâfi irat esasının 

terkedilerck kiranın karine olarak alınması dn 
Komisyonumuzda esaslı tartışma konusu olmuş
tur. Bilindiği üzere, gayrisâfi irat, bina vergi
sine matrah olmak üzere; hususi kanununda gös
terilen esaslar dairesinde muayyen heyetler 
tarafından tesbit edilen ve muhtelif derecattan 
geçtikten sonra katileşen iratlardan ibarettir. 
Bu bakımdan, gayrisâfi iradı, bir nevi doğmuş 
kira addetmek yanlış değildir. Kira ile kazanç 
arasında ve bilhassa esnaf bakımından az çok 
bir münasebet olduğunu kabul etmek yersiz de
ğildir. Esnaf Vergisi haddi zatında mahiyeti ica
bı doğrudan doğruya kazanç ve iratları hedef 
tutmamakla beraber, uzaktan da olsa hu verginin 
kazanç ve iratla alâkasını kabul etmek lâzım 
gelir. Bu bakımdan gayrisâfi irat yerine, kiranın 
esas olarak alınması, vergiye eskiden mahrum 
olduğu elastikiyeti sağlıyacağı mülâhaza edilmiş 
ve bu sebeple Hükümetçe teklif edilen kira esası 
Komisyonumuzca da isabetli görülmüştür. 

3. Bilindiği üzere, vergicilikte ana kaide
lerden birini de elde edilen varidatın, bu va
ridatın elde edilmesi için ihtiyar edilen tarh. 
tahakkuk ve tahsil masraflarını koruması teşkil 
eder. İhtiyar edilen masrafı korumıyan bir 
verginin mevcudiyeti, mâkıü ve mantiki ola
maz. Bu itibarla veya hususi reel mahiyette olan 
vergilerde, kabul edilen muayyen karinelere 
göre hesaplanan verginin pek dun ve hattâ gü
lünç miktarlarda olmasını önlemek için, as
gari hadlerin konulması bir zarurettir. Nite
kim Hükümetçe teklif edilen tasarıda da bu 
asgari miktarlar konulmuştur. Hükümetin tek

lif ettiği asgari miktarları tetkik eden Ko
misyonumuz, memleketimizin şartlarına göre 
bu miktarları yüksek bulmuş ve bunları mâkul 
telâkki ettiği miktarlara indirmiştir. Hükü
met tasarısında kabul edilen tek nispet esası 
üzerinde nüfus miktarlarına göre kademelen-
dirilen asgari miktarlar, Komisyonumuzun bu 
mevzuda yaptığı ve yukarda işaret edilen de
ğişikliklere muvazi olarak yeniden tesbit edil
miştir. Bu değişikliklere göre. Hükümet tasarı
sında: 

Nüfusu 100 000 ve daha fazla olan yerler 
de 180, 

Nüfusu 50 000 - 100 000 olau yerlerde 120, 
Nüfusu 10 000 - 500 000 olan yerlerde 90, 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 60, 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 30 

lira olarak teklif edilen miktarlar, aşağıda 
gösterilen miktarlara indirilmiştir. 

I - Küçük sanat erbabında: 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde ça

lışanlar 60 lira, 
Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde 

çalışanlar 48 lira, 
Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde çalı

şanlar 36 lira, 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalı

şanlar 18 lira. 
Tl - Küçük ticaret erbabında : 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalı

şanlar 72 lira, 
Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde ça

lışanlar 60 lira, 
Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde çalı

şanlar 48 lira, 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalı 

şanlar 24 lira, 
III - Fevkalâde sınıfta : 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde ça

lışanlar 240 lira, 
Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde ça

lışanlar 96 lira, 
Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde ça

lışanlar 72 lira, 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalı

şanlar 48 lira, 
Hükümetçe gezici esnaf içüı : 
Nüfusu 100 000 deh fazla olan yerlerde ça 

lisanlar 36 lira, 

( S. Sayısı : 145 ) 



Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde ça
lışanlar 24 lira, 

Nüfusu 20 000 den aşağı olan yerlerde ça
lışanlar 18 lira, olarak teklif edilen asgari mik
tarlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde ça
lışanlar 36 lira, 

Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde ça
lışanlar 24 lira, 

Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde çalı
şanlar 18 lira, 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalı
şa nlar 12 lira, 

Başkan Başkan V. Sözcü 
izmir İzmir Kocaeli 

M. Birsel Ş. Adatan î. Rüştü Aksal 
Kâtip 
Manisa Afyon K. Ankara 

K. Coşkunoğlu Muhalifini A. Çubukçu 
H, Dinçer 

Ankara Aydın Balıkesir 
M. Eriş N. Oöktepe F. Tiritoğlu 

Bursa Bursa Denizli Esldşeir 
A. Duru C- Öz H. Oral A. Potuoğlu 

Esasta mutabıkım Söz hakkım 
bâzı maddelere mahfuz. 

muhalifim 

Gazianteb Gazianteb Gümüşane 
C. Alevli G. Süid Barlas A. Kemal Varınca 

İstanbul îzmir İzmir 
F. Nafiz Çamlıbel S. Odyak E. Oran 
İmzada bulunmadı 
Kastamonu Kayseri Kayseri 
H. Çelen F. Apaydm 8. Azmi Feyzioğlu 

Söz hakkım mahfuzdur 
Kayseri Kayseri Kocaeli 

K. Gündeş H. Ürkün C. Aksu 
Konya Konya Manisa 

ff. Karagülle Dr. A. Parfctin Y- M. Alakant 
İmzada 

bulunmadı. 
Manisa Samsun Siirt 

H. öztarhan R. Isıtan A. Rıza Esen 
Sinob Trabzon Trabzon 

E. Kök T. Köksel A. Rıza Işıl 
Bâzı noktalara 

muhalifim 
Trabzon Urfa ürfa 

M. Yarmibıuık V. Gerger E. Tekeli 
Zonguldak 

A. Rıza Incealemdaroğlu 
İmzada bulunmadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

işletme ve Gezgin 

BİRİNCİ KISIM 

İşletme Vergisi 

Birinci bölüm 

Mükellefiyet 

Mevzu : 

MADDE 1. — Türkiye'de faaliyette bulunan 
ticaret ve sanat ve esnaflık işleri bu kanunda 
yazılı esaslar dairesinde «İşletme Vergisi» ne 
tabidirler. 

Mükellefler: 

MADDE 2. — İşletme Vergisini sabit bir iş
yerini kendi nam ve hesabına işleten gerçek ve 
tüzel kişiler öderler. 

Muaflıklar: 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı işletmeler ver
giden muaftır : 

1. Kurumlar Vergisinin mevzuuna giren 
işletmeler : 

2. Resmî müsaade ile açılan millî ve Millet
lerarası mahiyetteki panayır ve sergiler ve bu
ralarda malların teşhiri ve satış için açılan pav
yonlar ve benzeri teşhir ve satış yerleri; 

3. Evvelki fıkrada yazılı panayır ve sergi
lerde açılan lokanta, gazino, kahvehane, bira
hane, bar, sinema, tiyatro gibi eğlence ve isti
rahat yerleri; 

2 ve 3 numaralı fıkralarda yazılı muaflık
lar panayır ve sergilerin devamı müddetine 
inhisar eder. 

2 ve 3 numaralı fıkralarda yazüı muafiyet
lerden yabancıların faydalanması mensup ol
dukları devletle Türkiye arasında mütekabili
yet esasının carî olmasına bağlıdır. 

İkinci bölüm 
Matrah ve matrahın tâyini 

Matrah : 

MADDE 4. — İşletme Vergisinin matrahını 

t î§ler Vergisi 

aşağıda yazılı karineler teşkil eder : 
1. 1 nci smıf tüccarlar için :'İşletme serma

yesi ve ücretler yekûnu; 
2. II nci sınıf tüccarlar için : İşyerinin ki

rası ve ücretler yekûnu; 
3. Gelir Vergisinden muaf olan esnaf için : 

İşyerinin kirası. 

işletme sermayesi : 

MADDE 5. — İşletme sermayesi geçmiş tak
vim yılının kapanış bilançosunun aktifinden : 

1. Ödenmemiş sermaye; 
2. Bilançoda gösterilen zarar; 
3. Bina ve Arazi Vergilerine tâbi gay.riu.ien-

kulierin kıymeti; 
4. Başka teşebbüslerdeki iştirak hisselerinin 

ve hisse senetlerinin kıymetleri; 
İndirildikten sonra kalan meblâğdır. 
İşletme sermayesinin hesabında nâzım, hesap

lar nazara alınmaz. 
Takvim yılı içinde işe başlamış veya bırak

mış olan işletmelerde, işletme sermayesi, o yıl. 
içinde faaliyette bulundukları ayların sayısına 
nispetle tâyin olunur. 

Ücretler yekûnu : 

MADDE 6. — Ücretler yekûnu işletmede ça
lışan hizmet erbabına geçmiş takvim yılı içinde 
ödenmiş olan ücretlerin tutarıdır. Ücret tuta
rı ücret bordroları ile tevsik olunur. 

İşyeri kirası : 

MADDE 7. — İşyeri kirası, işletmeye dâhil 
işyerlerinin geçmiş takvim yılma ait senelik, 
yıl içinde işe başlamış veya işi bırakmış olanlar 
da faaliyet süresine ait gerçek kiralarının tuta
rıdır. 

Gerçek kiranın mükellef tarafından kira 
mukavelenamesiyle tevsiki mecburidir. Vergi
ye matrah olan gerçek kira, işyerinin gayrisâfi 
iradından düşük olamaz. 

işyerinin işletme sahibine ait olması veya
hut kiranın tevsik edilememesi hallerinde, ger
çek kira yerme işyerinin gayrisâfi iradı alınır. 
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- ii 
Üçüncü bölüm 

Verginin nispeti 

Esas nispetler: 

MADDE 8. — İşletme vergisinin nispetleri 
şunlardır: 

a) 
1. 
2, 
b) 
1. 
2 

c) 

I inei sınıf tüccarlar için: 
İşletme sermayesinin % 0,5 i; 
Ücretler yekûnunun % 1 i; 
I I nci sınıf tüccarlar için: 

İşyeri kirasının % 25 i; 
Ücretler yekûnunun % 1 i; 
Gelir Vergisinden muaf olan esnaf için: 

İşyeri kirasının % 100 ü; 

Ençok ve enaz hadler: 

MADDE 9. —: 8 nci maddede yazılı nispet
ler üzerinden hesaplanan işletme vergisi aşağı
daki miktarlardan az olamaz. 

a) Birinci sınıf tüccarlar için: 1000 lira; 
1>) ikinci sınıf tüccarlar için: 500 lira; 
c) Gelir vergisinden muaf olan esnaf için: 
Nüfusu 100.000 ve daha fazla olan şehirlerde 

180 lira; 
Nüfusu 50.000 - 100.000 olan şehirlerde 120 

lira; 
Nüfusu 10.000 - 50.000 olan şehirlerde 90 

lira; 
Nüfusu 2.000 - 10.000 olan yerlerde 60 lira; 
Nüfusu 2.000 den aşağı yerlerde 30 lira. 

Dördüncü Bölüm 

Vûreginin tarhı 

Tarh yeri: 

MADDE 10. — İşletme Vergisi, işletmenizi 
bulunduğu yerin vergi dairesince tarholunur. 

Bir idare veya iş merkezine bağlı muhtelif 
mağaza, şube, imalâthane gîbi iş yerlerinin ver
gileri : 

1. İşyeri idare veya i§ merkezi ile aynı 
belediye hudutları içind bulunduğu takdirde, 
merkezin vergisi ile birlikte toplu olarak; 

2. İşyerleri idare veya iş merkezi ile aynı 
belediye hudutları içinde değilse, her iş yerinin 
vergili ayrı olarak, tarholunur. 

2 Numaralı fıkraya giren hallerde, işletme 

sermayesi üzerinden alınan vergi yalnız bu ser
mayenin toplandığı idare veya iş merkezinin 
bulunduğu yerin vergi dairesince tahedilir. 

Tarhiyatın muhatabı: 

MADDE 11. — İşletme Vergisi, işletmeyi bil
fiil işleten gerçek ve tüzel kişiler namına tarholu
nur. 

Kollektif ve âdi komandit şirketlerde hudut
suz mesuliyetti ortaklar, âdi şirketlerde bunları 
idare ve temsil edenler vergi borcundan sorumlu
durlar. 

Beyan esası: 

MADDB 12. — İşletme Vergisine tâbi olan 
mükellefler her takvim yılı için aşağıda yazılı za
manlarda vergi dairesine «İşletme beyannamesi» 
vermeğe ve 4 neü maddede yazılı karineleri bu 
beyannamelerde göstermeğe mecburdurlar. 

1. C4elir Vergisine tâbi olan mükellefler Şubat 
ayında (Gelir beyannamesiyle birlikte), 

2. Gelir Vergisinden muaf olan esnaf Ocak 
ayında, 

İşi bırakma hali: 

MADDE 13. — İşi bırakma halinde işletme 
beyannamesi aşağıdaki zamanlarda verilir. 

1. Gelir Vergisine tâbi olan mükelleflerde; işi 
bırakma tarihinden itibaren bir ay içinde, 

2 Gelir Vergisinden muaf olan esnafta; işi 
bırakma tarihinden itibaren 15 gün içinde, 

Vergilendirme devresi: 

MADDE 14. — İşletme Vergisi geçmiş tak
vim yılı için işi bırakma halinde takvim yılı için
de geçen aylar için beyanname verme zamanında 
tarholunur. 

Beşinci Bölüm 

Verginin Ödenmesi 

Taksitler: 

MADDE 15. — İsletme vergisi aşağıda yazılı 
zamanlarda iki müsavi taksitte Ödenir. 

.1. Gelir vergisine tâbi mükellefler için; 
Mart ve Ağustos ayları, 
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2. Gelir Vergisinden muaf esnaf için; Ocak I 

ve Temmuz ayları, 

işi bırakmada tahsilat : 

MADDE 16. — Takvim yılı içinde işlerini bı
rakan mükelleflerin vergileri, taksit müddet-
leriyle ilgili olmaksızın, 13 ncü maddede yazı
lı beyanname verme müddetleri içinde tahsil 
olunur. 

ÎKİNCÎ KISIM 

Gezginci işleri Vergisi 

Birinci Bölüm 

Mükellefiyet 

Mevzu: 

MADDE 17. — Türkiye'de gezginci olarak 
yapılan ticaret, sanat ve esnaflık işleri bu kı
sımda yazılı esaslar dairesinde «Gezginci işler 
Vergisi» ne tâbidir. 

Mükellef: 

MADDE 18. — Gezginci işler Vergisini Tür
kiye'de gezginci olarak faaliyette bulunan ti
caret ve sanat erbabı ile gezginci esnaf öder. 

Muaflıklar: 

MADDE 19. — Aşağıdaki yazılı gerçek kişi
ler Gezginci işler Vergisinden muaftırlar: 

1. 18 yaşını doldurmamış veya 60 yaşını 
doldurmuş olanlar; 

2. Mefluç, iki gözü kör, dilsiz, el veya aya
ğının birinden mahrum olanlar; 

3. 551 sayılı Kanunda yazılı derecelerden 
herhangi brine giren harb malûlleri ve askerî 
malûller; 

4. Nüfusu 5 000 den aşağı olan yerlerde ye
nilecek, içilecek ve yakılacak maddeleri elde, 
sırtta veya başta satan satıcılar; 

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

6. Yenilecek, içilecek veya yakılacak mad
deleri bizzat veya hayvan ile, veyahut hayvan 
arabaları ile taşıyarak satan köylüler; 

(S. Saj 

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

8. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan ve
ya hayvan arabalariyle, nakliyeciliği itiyat 
edinmeksizin, ara sıra ücret mukabilinde eşya 
nakleden köylüler. 

İkinci Bölüm 

I Matrah ve matrahın tâyini 

I Matrah: 

MADDE 20. — Gezginci işler Vergisinin 
I matrahı iş vasıtalarına ve iş nevilerine göre 

takdir olunan «Gündelik kazanç» tır. 
Gündelik kazanç normal bir faaliyet günün

de yapılan iş mukabilinde elde edilen safi ka
zançtır. 

Gündelik kazancın takdiri: 

MADDE 21. — Gündelik kazanç, bağlı cet-
I velde yazılı iş nevilerine ve iş vasıtalarına gö

re Vergi Usul Kanununun esasları dairesinde * 
I takdir olunur. 

Cetvel pozisyonlarının değiştirilmesi: 

MADDE 22. — Bu kanuna bağlı cetvelde 
I gösterilen iş nevi ve iş vasıtası pozisyonlarını 
I değiştirmeğe ve cetvele yeni pozisyonlar ilâve 
I etmeğe Maliye Bakanı yetkilidir. 

Üçüncü Bölüm 

I Verginin nispeti 

Esas nispetler: 

MADDE 23. — Gezginci işler Vergisinin nis-
I petleri şunlardır: 

a) Gelir Vergisine tâbi olmıyan mükellefler 
için; gündelik kazancm 12 katı, 

b) Gelir Vergisine tâbi olan mükellefler 
I için gündelik kazancın 8 katı, 

Enaz miktarlar; 

I MADDE 24. — 23 ncü maddede yazüı nis-
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petler üzerinden hesaplanan Gezgine; işler Ver
gisi aşağıdaki miktarlardan az olamaz: 

Nüfusu 100 000 ve daha yukarı olan şehir
lerde 36 lira; 

Nüfusu 20 000 - 100 000 olan şehirlerde 24 
lira; 

Nüfusu 20 000 den aşağı olan yerlerde 18 
lira; 

Taşıt işletenlerin eııaz vergilerinin tesbitin-
de taşıtın kayıtlı olduğu belediyenin veya bağ
lı olduğu limanın nüfusu esas tutulur. 

Dördüncü Bölüm 

Verginin tarh, 

Tarh yeri 

MADDE 25. — Gezginci Vergisi: 
1. Mükellefin ikametgâhının bulunduğu ye

rin; 
2. Deniz veya kara taşıtları için bunların 

mensup oldukları liman ve belediyelerin bulun
duğu yerin; 

Vergi dairesince tarhedilir. 
Aynı kimse tarafından işletilmekle beraber 

ayrı ayrı liman veya belediyelere kayıtlı olan ta
şıtlar için ayrı ayrı vergi tarholunur. 

Tarhiyatın muhatabı : 

MADDE 26. — Gezginci İşler Vergisi, bu iş
lerle bilfiil iştigal eden gerçek kişiler namına tar
hedilir. 

Gelir Vergisine tâbi tüccarlardan işyeri olan
lar ayrıca gezginci işlerle uğraşsalar bile, Gez
ginci İşler Vergisine tâbi olmazlar. 

Karna mecburiyeti : 

MADDE 27. — Gezginci İşler Vergisine tâbi 
mükellefler Vergi Usul Kanununa göre almak 
mecburiyetinde oldukları vergi karnesiyle her 
yılın Ocak aymda, yeniden işe başlıyanlar işe 
başladıklan tarihten itibaren on beş gün içinde 
bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla, ver
gilerini tarh ettirmeğe mecburdurlar. 

Vergilendirme devresi ; 

MADDE 28. — Vergi içinde bulunulan tak
vim yılı için senelik olarak tarholunur. Şu ka

dar ki : 
1. Takvim yılının ortasından sonra işe baş

lıyanlar ve; 
2. Takvim yılının birinci yarısı içinde işi bı

rakanlar; 
İçin tarholunan senelik verginin yansı indi

rilir. Bu takdirde, fazla tahsil edilmiş olan ver
giler mükelleflere iade olunur. 

Beşinci Bölüm 

Verginin ödenmesi 

ödeme zamam : 

MADDE 29. — Mükellefler Gezginci İşler 
Vergisini her sene Ocak aymda, yeniden işe baş
lıyanlar işe başlama tarihinden itibaren on beş 
gün içinde ödemeğe mecburdurlar. 

İşletme Vergisine mahsup : 

MADDE 30. — Aynı zamanda hem işyeri bu
lunan hem gezginci işlerle uğraşan esnafm öde
dikleri Gezginci işler Vergisi aynı faaliyet yılı 
dolayısiyle namlarına tarholunan İşletme Ver-
gilerino mahsup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar işletme Vergisin
den fazla olduğu takdirde, aradaki fark iade 
olunmaz. 

Son hükümler 

Yürürlük : 

MADDE 31. — Bu kanun 1 Ocak 1948 den 
itibaren yürürlüğe girer. 

Kanunu yürütmeğe memur olanlar : 

MADDE 32. — Bu 
üye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

kanun hükümlerini Ma-

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M.ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
E. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. lnceday\ 
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ftkonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

T, B. Balta Dr. B. Ve 
(Haırtik ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

T. Coşkun F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakam Tiearet BakaM 
»Ş\ tfoçak A. inan 

Çabama Bakam 
Dr. 8. irtnak 

ti itkinin•lin teklifim hayli 

CETVEL 

Gezginci îşler Vergisine ait iş nevileri cetveli 

/. - Su üzerinde tasıma isleri 

Makine ile müteharrik vasıtalar: a) 5 tona kadar 
b) 5 - 10 tona kadar 
e) 10 - 20 » » 
d) 20 - 30 » » 
e) :5() - 40 » » 
•I!) 40 - 50 » » 
£>•) 50 (l(;ıı yukarı (ton basma) 

Makine ile müteharrik olmıyan va
sıtalar: a) 

I») 
o.) 
«0 

5 toua kadar 
5 - 10 tona kadar 

10 - 25 » » 
25 - 50 » » 

e) 50 - 100 » » 
I') 100 - 150 » » 
<;•) 150 den yukarı (ton. başına) 

Bir tona kadar olan. .sandallar, \;trk«dar, sn knyddarı 

/ / - Karada tasıma isleri 

Binek otomibilleri : 

(dâhil) 
» 

» 

» 

(dâhil.) 
» 
» 
» 

2. - - Otobüsler : 

Kamyon ve kamyonetler : 

4. - - Binek aral ı lar ı ve hayvanları 

Yük arabaları: 

a) 
b) 
O.) 

<D 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
e) 
a) 
b) 
<•) 
a) 
b) 
e) 

4 kimliğe kadar taksiler; 
4 kişiden yukarı taksiler; 
Lüks taksiler; 
Şehir ve kasabalar arasında 
15 kişiye kadar; 
25 » » 
Daha büyükler. 
2,5 tona kadar 
2,5 - 4 tona kadar 
4 tondan yukarı 
Çift hayvanlı arabalar; 
Tek hayvanlı arabalar; 
Binek hayvanları. 
Çift hayvanlı arabalar; 
Tek hayvanlı arabalar; 
Yük hayvanları. 

işleyenk'i 

(dâhil) 
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Jll - Satıç işleri 

1. — P«rak#*ıd« «atışlar : X a) Sokaklarda ve evlerde doğrudan doğruya 
müstehliklere yapılan satışlar; 

b) Pazarlarda sergi gibi geçici satış yeri açmak 
suretiyle yapılan satışlar: 

(Yapılan satışlarda taşıt kullanılmasa ha
linde, taşıt üzerinden hesaplanan vergi sa-
tısları üzerinden alman vergiye ilâve olu
nur.) 

2. -— Toptan satışlar, (tüccara ve esnafa a) Kasaplık hayvan satışı (celeplik) ; 
yapılanlar b) Deniz mahsulleri satışı; 

c) Hizmet hayvanları satışı (cambazlık); 
d) Yenilecek hayvan mahsulleri satışı (yumur

ta, yağ, bal gibi). 
c) Sınai hayvan makulleri (yapağı, deri, ipek 

koaası gibi). 
i") Yenilecek toprak mahsulleri satışı (jsahire, 

sebze, meyve gibi). 
g) Sınai toprak mahsulleri satışı (afyon, tütün, 

gibi). 
h) Yakılacak maddeler satışı (odun, kömür gibi). 
i) Sair satışlar. 

IV - Sanat isleri 

1. — İhtisas i%leri : 

2. — Lsta idleri ; 

3. — Basit Sanat işleri 

(Kalorifer, elektrik, havagazı, su tesisatı işleri 
pibi). 
(Dülgerlik, marangozluk, nakkaşlık, döşemeci
lik, perdecilik gibi). 
(Bileycilik, kundura tamiri ve kundura boyacılı
ğı, berberlik, camcılık, fotoğrafçılık, hallaçlık 
gibi). 

1. — Emlâk tellâllığı. 
— Nakliye » 
— Sigorta » 
— Kabzımallık. 
— Madrabazlık. 
— Sair tavassut işleri. 

V - Tavassut isleri 

VI • Sair (jezginci işler 

1. — Emlâk alım ve satımı. 
2. — Antika alım ve satımı (Antikac-hk). 
3. — Hamallık. 
4. — Sair gezginei işler. 
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GEÇÎCl KOMİSYONUN D E M Ş T Î R Î Ş İ 

t 
Esnaf Vergisi Kanunu tasarısı 

Giriş 
BİRİNCİ MADDE — Türkiye'de ister sabit bir iş yerme ister 

gezici olarak ticaret ve sanatla uğraşan esnaf bu kanuna göre 
vergiye tâbidir. 

Esnaf, Gelir Vergisi Kanununa göre esnaflık şartlarım haiz 
olan gerçek kişilerdir. 

Sabit iş yeri. olan
lar 

Matrak ve matra-
Jıtn tâyini 

îş yerinin kirası 

Verginin nispeti 

Birinci Bölüm 
Sabit iş yeri olanlar 

İKİNCİ MADDE — Sabit bir iş yerinde kendi nam ve he
saplarına çalışan esnafın vergisi bu bölümdeki hükümler daire 
sinde alınır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı esnaf bu vergiden 
muaftır : 

1. Resmî müsaade ile açılan Millî ve Milletlerarası mahiyette 
panayır ve sergilerde malların teşhiri ve satışı için açılan pavi-
yonları ve benzeri teşhir ve satış yerlerini işletenler (Panayır 
ve sergilerin devamı müddetince): 

2. Evvelki fıkrada yazılı panayır ve sergilerde açılan lokan ta, 
gazino, kahvehane, birahane, bar, sinema, tiyatro gibi eğlence
ye istirahat yerlerini işletenler (Panayır ve sergilerin devamı 
müddetin); 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Sabit iş yeri olan esnafın vergi 
matrahı is yerlerinin kirasıdır. 

BEŞİNCİ MADDE — iş yeri kirası, iş yerlerinin geçmiş tak
vim yılına ait senelik ve yıl içinde işe başlamış veya işi bırak
mış olanlar da faaliyet süresine ait gerçek kiralarının tutarıdır. 

Gerçek kiranın mükellef tarafından kira mukavelenamesiyle 
tevsiki mecburidir. Vergiye matrah olan kira iş yerinin gayri
sâfi iradından düşük olamaz. 

i ş yerinin, içinde çalışana ait olması veyahut kiranın tevsik 
edilememesi hallerinde, gerçek kira yerine iş yerinin gayrisâfi 
iradı alınır, ( irat ları 1.1.1940 tarihinden evvel konmuş olan 
iş yerlerinde, gayrisâfi irat % 50 fazlasiyle alınır.) 

ALTINCI MADDE — Esnaf Vergisi, iş yerinin kirası veya 
gayrisâfi iradı ve aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır. 

A) Küçük sanat erbabında : (Küçük sanat erbabı imal ve 
tamir işleri yapanlardır.) 
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— 17 — 
Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 70 
Nüfusu 20 000 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 2 000 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 50 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 20 
B) Küçük ticaret erbabında : (Küçük ticaret erbabı 

ahin, satım, tavassut, nakliyat ve diğer ticaret işleri yapan
larla temaşa, eğlence ve istirahat yerleri işletenlerdir.) 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 80 
Nüfusu 20 000 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 70 
Nüfusu 2 000- 20 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 30 
C) Sarraflar, antikacılar, altın ve mücevherat alıp sa

tanlar, bar işletenler, kuyumcular : 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 200 
Nüfusu 20 000 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 100 
Nüfusu 2 000 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 75 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 50 
Muhtelif vergi nispetlerine tâbi işler aynı mahalde yapıldığı 

ve bu işlere tahsis olunan mahaller, camekân, bölme ve saire gibi 
hallerle ayrılmamış bulunduğu takdirde vergi bu işlere mahsus 
nispetlerin vasatisi üzerinden alınır. 

Ortak olarak çalışanlarda (karı, koca, usul, furu ve kardeş
leriyle ortak çalışanlar hariç) vergiye her ortak için, % 10 zam 
yapılır. 

YEDİNCİ MADDE — Bir yıllık Esnaf Vergisi aşağıdaki En az miktarlar 
miktarlardan az olamaz: 

A) Küçük sanat erbabında : 
Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde çalışanlar 48 
Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde çalışanlar 36 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 18 
B) Küçük ticaret erbabında : 
Nüfusu 100 - 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 72 
Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde çalışanlar 48 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 24 
C) Sarraflar, antikacılar, altın ve mücevherat alıp sa

tanlar, bar, işletenler, kuyumcular : 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 240 
Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde çalışanlar 96 
Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde çalışanlar 72 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 48 
SEKİZİNCİ MADDE — Esnaf Vergisi iş yerinin bulunduğu 

bölgedeki vergi dairesince tarholunur. Muhtelif bölgelerde iş 
Verginin tarhı 
1. Tarh yeri 
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2. Tarhiyatm 
muhatabı 

3. Beyan esası 

Vergilendirme 
devresi 

Verginin ödenmesi 

îşi bırakmada 
tahsilat 

yerleri bulunan esnafın vergisi her bölgedeki vergi dairesince ayrı 
ayrı tarhedilir. * 

DOKUZUNCU MADDE — Esnaf Vergisi, işi fiilen yapan 
gerçek kişiler adına tarh olunur. 

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

ON BÎRlNCÎ MADDE — Esnaf Vergisi, geçmiş takvim yı
lında ve işi bırakma halinde bırakmanın tesadüf ettiği takvim 
yılında çalışılan aylar için, beyanname verme zamanında tarh 
edilir. 

ON ÎKÎNCÎ MADDE — Esnai Vergisi, biri Ocak diğeri 
Ağustos aylarında olmak üzere iki müsavi taksitte ödenir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Takvim yılı içinde işlerini bıra
kan mükelleflerin vergileri, taksit müddetleriyle ilgili olmaksı
zın 10 ncu maddede yazılı beyanname verme müddeti içinde tah
sil olunur. 

Geçici Esnaf 
vergisi 

Mükellef 

Muaflıklar 

tkinci Bölüm 
Gezici Esnaf Vergisi 

ON DRDÜNCÜ MADDE — Sabit iş yeri olmıyan esnafın 
vergisi bu bölümdeki hükümler dairesinde alınır. 

ON BEŞÎNCI MADDE — Gezici Esnaf Vergisinin mükel 
lefi Türkiye'de gezici olarak faaliyette bulunan esnaftır. 

ON ALTINCI MADDE — Aşağıda yazılı gezici esnaf bu ver
giden muaftır : 

1. 18 yaşını doldurmamış veya 60 yaşını doldurmuş olanlar; 
2. îki gözü kör veya mefluç veya dilsiz veya el ve ayaklarının 

ikisinden veya birinden mahrum olanlar; 
3. 551 sayılı Kanunda yazılı derecelerden her hangi birine 

giren harb malûlleri ve askerî malûller; 
4. Nüfusu 5 000 den aşağı olan yerlerde yenilecek, içilecek 

ve yakılacak maddeleri elde, sırtta veya başta satan satıcılar; 
5. Kendi istihsal ettikleri veya avladıkları ziraat ve av mah

sûllerini satanlar; 
6. Yenilecek, içilecek veya yakılacak maddeleri bizzat veya 

hayvan ile veyahut hayvan arabaları ile taşıyarak satan köylüler; 
7. Orman Kanunu gereğince geçimleri için kendilerine veri

len ağaçlardan yaptıkları yakacakları, keresteleri ve diğer ma
mulleri evvelki fıkrada yazılı şekilde satan köylüler; 

8. Ziraat, orman ve avcılık işlerinde kullandıkları hayvan 
veya hayvan arabaları veya sandalları ile, nakliyeciliği itiyat 
edilmeksizin ara sıra ücret mukabilinde eşya nakleden köylüler; 

9. iskân Kanunu hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayı-
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lanlarla yerleştirilenler (mezkûr kanunda Kazanç, Buhran, Mu
vazene ve Hava Kuvvetlerine fardım vergileri muaflıkları için 
konulan kayıt, şart ve sürelerle). 

ON YEDİNCİ MADDE — Gezici Esnaf Vergisinin matra
hı iş vasıtalarına ve iş nevilerine göre takdir olunan «gündelik 
kazanç» tır. Gündelik kazanç, normal bir faaliyet gününde yapı
lan iş mukabilinde elde edilen safi kazançtır. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Gündelik kazanç, bağlı cetvel
de yazılı iş nevilerine ve iş vasıtalarına göre Vergi Usul Kanu
nunun esasları dairesinde takdir olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanuna bağlı cetvelde 
gösterilen iş nevi ve iş vasıtası pozisyonlarını değiştirmeye ve 
cetvele yeni pozisyonlar ilâve etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

YİRMİNCİ MADDE — Gezici Esnaf Vergisi gündelik ka
zancın yılda 12 katıdır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — 20 nci maddede yazılı nispet 
üzerinden hesaplanan Gezici Esnaf Vergisi aşağıdaki miktarlar
dan az olamaz : 

Lira 

Matrah ve matra
hın tâyini 

Gündelik kazanan 
takdiri 

Cetvel poBİsyonla-
rtmn değiştirilmen 

Verginin nispeti 

Enaz miktarlar 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 
Nüfusu 20 000 ilâ 100 000 olan yerlerde çalışanlar 
Nüfusu 2 000 ilâ 20 000 olan yerlerde çalışanlar 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 

36 
24 
18 
12 

Vergi tarhı 
tarh yeri 

Taşıt işletenlerin enaz vergilerinin tesbitinde taşıtın kayıtlı 
olduğu belediyenin veya bağlı olduğu limanın nüfusu esas tutulur. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - Gezici Esnaf Vergisi .; 
1. Mükellefin ikametgâhının bulunduğu yerin vergi daire

since, ikametgâh yerinde tarhiyat yapılmamışsa çalıştığı yerin 
vergi dairesine; 

2. Deniz veya kara taşıtları için bunlarm mensup oldukları 
liman ve belediyelerin bulunduğu yerin vergi dairesince; 
tarh edilir. 

Aynı kimse tarafından işletilmekle beraber ayrı ayrı liman 
ve belediyelere kayıtlı olan taşıtlar için ayrı ayrı vergi tarholunur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gezici Esnaf Vergisi bu iş
lerle bilfiil iştigal eden gerçek kişiler namına tarhedilir. 

Gelir Vergisine tâbi tüccarlar ayrıca gezici işlerle uğraşsalar 
bile Gezici Esnaf Vergisine tâbi olmazlar. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gezici Esnaf Vergisine Karne mecburiyeti 
tâbi olan esnaf, Vergi Usul Kanununa göre almak mecburiye
tinde oldukları vergi karne siyle her yılın Ocak ayında ve yeni
den işe başlıyanlar işe başladıkları tarihten itibaren on beş gün 
içinde bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla, vergilerini tarh-
ettirmeye mecburdurlar. 

2. Tarhiyatın 
muhatabt 
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Vergilendirme 
devresi 

Verginin ödenmesi 

Verginin mahsub'% 

Sun kükunıhr 
1. Kaldırılan 

h it küm hır 

:J. Yürürlük 

.V. Kanunu yürüf-
meı<e memur olan

lar 

- 20 -
YÎRMt BEŞİNCİ MADDE — Vergi, içinde bulunulan tak

vim yılı için senelik olarak tarlvjlunur. Şu kadar ki: 
1. Takvim yılının ortasından sonra işe başlıyanlar, ve 
2. Takvim yılının birinci yarısı içinde işi bırakanlar; 
İçin tarlıolıman senelik verginin yarısı indirilir. 'Bu takdirde 

fazla tahsil edilmiş olan vergiler mükelleflere iade olunur. 
YİRMİ ALTİNCİ MADDE — Mükellefler Gezici Esnaf 

Vergisini her yıl Ocak ayında, yeniden işe başlıyanlar, işe başla
ma tarihinden itibaren on beş gün içinde ödemeye mecburdurlar. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Aynı işi hem sabit iş yerinde, 
hem de gezici olarak yapan esnafın ödedikleri Gezici Esnaf Ver
gisi aynı faaliyet yılı dolayısiyle namlarına tarlıolıman Esnaf 
Vergilerine mahsup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar Esnaf Vergisinden fazla olduğu 
takdirde farkı iade olunmaz. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Gelir Vergisi Kanununun 
108 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan hükümlerden ayrıca. 
bu kanuna uymıyan sair bütün hükümler de yürürlükten kal
dırılmıştır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Hu kanun l . 1 . 1950 
den itibaren yürürlüğe girer. 

OTUZUNCU MADDE — Bu kanun hükümlerim Mahye 
Bakanı yürütür. 
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Geçici Komisyonun değiştiricine bağh 

S CETVEL 

Gezginoi Esnaf Vergisine ait iş nevileri cetveli 

/ - Su üzerinde taşvma i§leri 

Makine ile müteharrik vasıtalar 

Makine ile mütciıarrik olmıyan vasıtalar 

a) 5 Tona kadar 
b) 5-10 Tona kadar 
e) 10-20 Tona kadar 

<j d) 20-30 Tona kadar 
e) 30-40 Tona kadar 
f) 40-50 Tona kadar 
g) 50 den yukarı (Ton bağına) 

a) 5 - Tona kadar 
b) 5-10 Tona kadar 
e) 10-25 Tona kadar 

<( d) 25-50 Tona kadar 
| e) 50-100 Tona kadar 
| f) 100 -150 Tona kadar 
[ g) 150 den yukarı (Ton başına) 

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

(Dâhil; 
(Dâhil; 
(Dâhil) 
(Dâhil) 
(Dâhil > 
(Dâhil! 

Bir tona kadar olan sandallar, varkalar su kayıkları 

II - Karada taşıma işleri 

Binek otomobilleri 

Otobüsler 

Kamyon ve kamyonetlor 

Binek arabaları ve hayvanları 

Yük arabaları 

i b 

r * 

4 Kişiliğe kadar taksiler; 
4 Kişiden yukarı taksiler; 

Lüks taksiler; 
Şehir ve kasabalar arasında işliyenler; 

15 Kişiye kada,r; 
25 Kişiye kadar; 

Daha büyükler; 

2,5 Tona kadar; 
2,5 - 4 Tona kadar; 
4 Tondan yukarı 

Çift hayvanlı arabalar; 
Tek hayvanlı arabalar; 
Binek hayvanları; 

Çift hayvanlı arabalar; 
Tek hayvanlı arabalar; 
Yük hayvanları; 

(Dâhil) 
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III - Satış işleri 

Perakende satışlar 

1. İhtisas işleri 

2. Usta işleri 

3. Basit sanat İşleri 

[ a) Sokaklarda ve evlerde doğrudan doğruya 
j müstehliklere yapılan satışlar. 
| b) Pazarlarda sergi gibi geçici satış yeri ae-
J mak suretiyle yapılan satışlar. 
j (Yapılan satışlarda taşıt kullanılması ha-
| ünde, taşıt üzerinden hesaplanan vergi sa-
[ tıslar üzerinden alman vergiye ilâve olunur. 

IV - Manat işleri 

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

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

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

1. Emlâk tellallığı 
2. Nakliye » 
3. Sigorta » 
4. Kabzımallık 
5. Madrabazlık 
6. Sair tavassut işleri 

V - Tavassut işleri 

VI - HaM* Gezici vsUr 

1. Emlâk alım ve satımı 
2. Antika alım ve satımı (Antikacılık) 
8. Hamallık 
4. Sair gezici işler 

»w<* 
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S. Sayısı: 136 ya ek 
Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri hakkındaki Ka

nun tasarısına dair v Çalışma Komisyonu raporu (1/443) 

Çalışma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Çalıpna Komisyonu 
Esas No. 1/143 
Karar No. 10 

8 .IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp 
Ekonomi ve Ticaret Komisyonlarınca tetkik 
edildikten sonra Kamutaya sevk olunan «Es
naf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri» 
Kanunu tasarısı Kamutayda görüşülürken doğ
rudan doğruya komsyonumuzla ilgisi ileri sü
rülerek Çalışma Komsyonuna verilmesi istenil
miş ve Yüksek Kamutayın kararı ile Komisyonu
muza tevdi edilen tasarı Ekonomi ve Ticaret 
ve Çalışma'Bakanlıkları temsilcileri huzurlariy-
le yeni baştan incelenmişti. 

Esnaf kelimesi; delâlet ettiği mâna itibariy
le tarif edilmek istenildi ve memleketimizin bu 
konudaki geçmiş tarihi seyri, tüccar ve esnaf 
teşkilâtlariyle diğer Milletler mevzuatı da göz
den geçirildi. 

Esnafın diğer milletlerde tüccardan gayri 
olarak tarif ve tavsifi görülemediği gibi mevzu
atımızda efradını cami ayarına mâni bir ta
rif ve tavsife rastlanamadı. 

Memleketimizde geçirdiği teşkilât safahatı 
tetkik edildi. Lonca teşkilâtı ve bunun ilgasiyle 
1328 de «Dersaadet Esnaf Cemiyeti Talimatı» 
ve sonra da Ticaret ve Sanayi Odalarının kurul
masına mütaallik 655 sayılı Kanun ve bu kanu
nun tüzüğünde Esnaf ile ilgili hükümler bulun
duğu görüldü. 

Son harb seneleri içindeki iktisadi ve ticari 
teşkilâtlanmalar sahasında 1943 yılında yürür
lüğe konulan 4355 sayılı «Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Esnaf Odaları Kanunu» vaz edilmiş 
olduğu müşahede olundu. 

Bu kanunun esnafa taallûk eden kısımla
rında esnafın meslek grupları içinde toplan
ması ve bu gruplarca seçilecek üyelerden es
naf odalarının meydana gelmesi ve buna inai-

mamen oda işlerinin tanziminde bir nevi mura
kabe ve müdahale yetkisini haiz umumi kâtip
ler tâyin olunması hususunun kabul edildiği gö
rüldü. 

Bu suretle meydana gelen ve esnafı odaya 
kaydolunmaya mecbur tutan bir âmme mües
sesesi meydana gelmiş oluyordu. 

Bu kanun; âmmenin hukujranu korumak, 
memleket küçük sanayi ve küçük ticaret erba
bını himaye etmek, sanatlarını zaptırapt altın
da inkişaf ettirmek gayelerini gütmekle bilva
sıta geçim şartlarını tanzim ve pahalılığı kal
dırmak, mamullerin sürümlerini tesbit ve mu
hafaza etmek, gıda maddelerinin tağşişine mâ
ni olmak gibi hususlarda da faydalı olmak im
kânlarını sağlamak gayesini taşımakta idi ise 
de; 

Bu pdalar yukarda yazılı mevzu ve gayeleri 
gerçekleştirmemiş ve bilhassa piyasaya arzedi-
len malların azlığına mukabil talebin çokluğu 
neticesinde meydana gelen pahalılık ve düşük 
vasıflı malların sürülmesi ve imal edilmesi 
cereyanına da mâni olamamış ve esnafa da fay
dalı ve âmme menafime hadim olamamıştır. 

îşte bu sebeple muvaffak olamıyan ve tat-
bikında zorluk görülen bu kanunun esnaf oda
larına taallûk eden hükümlerini ilga ederek hür 
ve ihtiyari, serbest ve karşılıklı hizmet, saygı 
ve sevgiye dayanan, içtimai tesanüdü hedef tu
tan bir teşekkül halinde dernekler kurulması 
prensipi düşünülmüştür. 

Bu derneklerin Devlet camiası içinde de 
her cihetten mümkün olduğu kadar himaye edi
lerek bâzı yardımlar temini ile genişlemesini ve 
ilerlemesini ve ilerleyişini temin etmek, bugün-
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kü serbest sâyüamel kaidesine ve demokratik reji
me uygun görülmüştür. 

Hükümetin ve Yüksek Meclisin Ekonomik ve 
Ticaret Komisyonlarının «serbest dernek kur
mak» hususundaki karar ve prensiplerine Komis
yonumuz da prensip itibariyle ittifakla iştirak 
etmiştir. 

Bu zaviyeden hareket eden Komisyonumuz; es
naf addolunan meslek, sanat ve hizmet erba
bının; tam demokratik bir zihniyetle, aynı mesle
ğe mensup olan esnafın kendi aralarında veya 
muhtelif meslek mensuplarının bir arada toplan
maları ile birlikte veya ayrı ayrı gruplar halin
de dernekler kurmaları esasını kabul etmiştir. 

Bu prensipe dayanarak kurulacak olan mes
lekî veya muhtelit derneklerin meslekî veya muh
telit gruplar halinde birlikler kurabilmelerini da
hi Komisyonumuz tasvip eylemiştir. 

Bu suretle Anayasa, Kanunu Medeni ve Ce
miyetler Kanununun hükümleri çerçevesi içinde 
bu teşekküllerin tüzel kişilik iktisap etmeleri ka
bul edilmiş oluyor. Bu şekli ile bahis mevzuu der
nekler ve birlikler âmme menfaatini ve cemiyetin 
intizam ve ahengini alâkadar eden hususlarda 
Hükümetin teftiş ve murakabesine tâbi tutulmuş
lardır. 

Ancak yukarda kısaca temas edilen ve haddi 
zatında Umumi Hıf zıssıhha, Belediye kanunları ile 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının sinai norm ve 
standardizasyonu hükümlerini alâkadar eden hu
suslarla; gerek bunlara mütaallik kanunların ve 
gerek Türk Ceza Kanununun hükümleri ile bu 
hususlar ayrıca müeyyidelenmiş bulunmaktadır. 
Bundan başka esnafın riayete mecbur olduğu hü
kümlerle karşılıklı münasebetlerini ve yanların
da çalışanlara karşı olan hukuk ve vecibelerini 
tâyin eden Borçlar Hukuku ve hâlen hazırlan
makta olup Yüksek Meclise sevk edilmek üzere 
bulunan (Bir an evvel gelmesi Komisyonumuz
ca da yerinde görülen) «Küçük Sanatlar Kanu
nu» tasarısı bu hususları da tesbit ve tanzim 
ederek âmme menfaatlerini korumayı derpiş et
miş bulunmaktadır. 

Bu itibarla serbest akitten doğacak dernek
lerin norm ve standartlara muhalefet, muhtelif 
ihtiyaç maddelerini bozmak ve tağşiş etmek gi
bi zaarrlı hareketlerine meydan verilmiyeceği de 
anlaşılır. 

Arzedilen sebepler dolayısiyle serbest akde 

müstenit dernek ve birlikler kurulmasında isa
bet mülâhaza edilmiştir. Bu dernekleri kuracak 
esııafıa kimler olması lâzımgeleceği, bu esnafın 
kanunların tarif ettiği ticaret ve sanayi erba
bından ne gibi şartlar ve vasıflarla ayrılmış ola
bileceği üzerinde uzun tartışmalar yapıldı. Bu 
münasebetle Ticaret Kanunu ile ilgası düşünülen 
4355 sayılı Kanunun esnafın tarifine mütedair 
hükümleri ve Yeni Ticaret Kanunu tasarısı ile 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısındaki hükümler 
ayrı ayrı tetkik edildi. Esnafı tam mânasiyle be
lirten mutlak bir tarif ve hudut bulunamadı. 

Bu hal karşısında memleketin iktisadi bün
yesinde, içtimai durumuna ve hayat seviyesine 
göre, bizzat çalışan veya yanında başkasını ça
lıştıran, kâr ve zararı kendisine ait olan, nakdi 
sermayesinden ziyade bedenî mesaisine dayanan 
ve bu kazancı ancak maişetini temin edebilecek 
kadar az olan kimseye, mevcut Ticaret Kanu
nunda «Küçük tacir» demesine veya Yeni Ti
caret Kanunu tasarısında bu zümreye «Tacir de
ğildir» vasfı verilmiş olmasına; 

Esnaf Dernekleri Kanunu tasarısının gaye
si ise; bu zümreyi büyük ticaret sanayi erbabın
dan ayırarak lâyık oldukları veçhile himaye et
mek bulunmasına; 

EÜÇUÎ Sanatlar Kanunu tasarısında küçük 
sanayi erbabı tavsif edilirken yukardaki şart
lar göz önünde tutulmuş bulunmasına göre; an
cak maişetini kazanabilen ticaret, sanayi ve 
hizmet erbabının senelik kazanç miktaralrının 
vasati olarak tesbiti .için de ticarette satış, sa
nayide ve diğerlerinde imal ve satış gibi âmil
ler ele alınarak yıllık kazanç miktarının tâyini 
isuretiyle esnafın tavsif ve tahdit etmeyi en uy
gun bir hal şekli kabul etmiş ve içtimai iktisa
di ve hukuki vergi adaleti sağlıyacak olan Ge
lir Vergisindeki esaslara mütenazır olarak es
nafı tavsif ve çerçevelemeyi' zaruri bulmuştur. 

Mesele komisyonda görüşülürken normal ka
zanç ve cironun % 10 kâr hesabiyle ele alına
rak 60 bin liralık bir emtia satışını ve sanayide 
(bu kazancı temin edecek imal ve cironun esas < 
tutulması kararlaştırılmıştır. 

Yalnız memleketimizin muhtelif bölgelerin
de itcari ve sınai muamelelerin ve hayat şart
larının farklı olması göz önünde tutularak mu
amele miktarının âzami haddi tasarıda göste
rilmiş, ilâve edilen bir fıkra ile <bu âzami mik-
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tarm il ve ilçelerdeki esnafın durumuna göre 
tâyin ve tesbiti yetkisi Bakanlar Kurulu kara
rma bırakılmıştır. 

Bu tasarı esnaf derneklerine, kurulmalariy-
le beralber tüzel kişilik vermekte vV esnafı teş
kilâtlandırmaktadır. Tasarı hükümlerindeki gö
rev ve yetkiler tahdidi olmayıp kanun, ahlâk, 
ve âdaba mugayir olmamak, esnafın ve âmmenin 
hak ve menfaatlerini koruyacak her türlü karar
ları almak yetkilerini ihtiva etmektedir. Bu 
esaslara göre hazırlanacak ana sözleşmelerde der
nek ve birliklerin özel durumlarmm icabettirdiğî 
hükümler de yer alabilecektir. 

Bu suretle esnafın müşterek ve mütekabil 
menfaatler etrafında toplanmaları te»vik edil
mekte ve kolaylaştırılmaktadır. Bilhassa bu me-
yanda esnafın banka kredisi bulmakta kolrylık-
lara mazhar olması, bu maksatla Halk Barkası
nın bir esnaf bankası halinde daha verimli ve 
şümullü bir surette - Tıpkı çiftçiler için Ziraat 
Bankasının olduğu gibi - çalışması için gerekli 
kredi ve sermayelerle takviye edilmesi ve buna 

benzer sair cazip ve teşvikkâr imkânları dernek 
mensuplarına verilmesi bu dernekleri esnafa sev
dirmeye ve geliştirmeye saik ve müessir vasıta
lardan birisi olacaktır. 

Esas ve prensipler üzerinde mutabık kalan 
Komisyonumuz maddelere geçmiş ve bâzı arka
daşların ileri sürdükleri ihtirazi mütalâalarla 
beraber takdim kılınan metindeki maddeleri ka
bul etmiştir. Maddelerdeki vuzuh ve sarahate 
binaen her maddeye gerekçede yer verilmesine 
lüzum görülmemiştir. Bu suretle düzenlenen 
kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmak üzere 
takdim kılındı. 
Çalışma Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Erzurum Denizli İstanbul 

§. Koçak H. Oral A. R. Art 
Burdur Kıklareli Konya 

Dr. M. §. Korkut Dr. F. TJmay Dr. A. Perkim 
Manisa Mardin Zonguldak 

D,r. M. N. Otaman Dr. A. Uras t. Erg ener 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞt 
Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu tasarısı 

Bölüm : 1 
Esnaf Dernekleri 

MADDE 1. — Esnaf ile bunların yanlarında 
çalışanların meslekî, içtimai ve iktisadi ihtiyaç
larını gidermek, mesleklerinde ilerlemelerini te
min etmek, meslekî ahlâk ve tesanüdü korumak, 
müşterek, verimli ve ahenkli çalışmayı sağlamak 
amaçlariyle kendi aralarında birlikte veya ay
rı ayrı kurabilecekleri dernekler bu kamın hü
kümlerine tâbidir. 

Esnaf olmıyanlarla esnaf yanında çalışmı-
yanlar esnaf derneklerine üye olamıyacakları 
gibi dernek üyesi olup da bu vasıfları devamlı 
olarak kaybedenler dernekten çıkarılırlar. 

Bu kanunda sarahat olmıyan hallerde Kanu
nu Medeninin derneklerle ilgili hükümleriyle 
Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı meslek, sanat 
ve hizmet erbabı bu kanunun tatbikmda «Es
naf» addolunurlar. 

A) Sabit veya seyyar olarak bizzat çalış

mak veya işinin başında bulunarak başkalarını 
çalıştırmak suretiyle ve ancak kâr ve zararı 
kendisine ait olmak şartiyle perakende veya 
yarısı toptan olarak yıllık 60 bin lira veya daha 
az miktarda ticari emtia satışını yapan «Ticaret 
erbabı», 

B) Sabit olsun, seyyar olsun bizat çalışmak 
veya işinin başında bulunarak başkalarını ça
lıştırmak suretiyle : 

I - Satın aldığı iptidai madde ve yardımcı 
malzemesi yıllık tutarı 40 bin lirayı geçmiyen; 

II - Amme müesseselerine ve hususi teşek
küllere ücret mukabili iş yapıp yıllık ücret tuta
rı 20 bin lirayı geçmiyen; 

III - Hem kendi namına, hem de âmme mües
seselerine ve hususi teşekküllere ücret muka
bilinde iş yapıp yıllık satış ve yıllık ücret tu
tarı 40 bin lirayı geçmiyen ve bu suretle emeği
ni ve ihtisasını satan «Küçük sanayi erbabı»; 

C) Sabit olsun, seyyar olsun : 
I - Üç otomobil veya on arabadan aşağı na

kil vasıatsmı bizzat çalıştıran veya işleten, 
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I I - Deniz, göl veya şehirler üzerinde rüsum 
tonilâtosu tutarı 300 ton veya daha aşağı tonda 
nakil vasıtası çalıştıran veya işleten, 

Ve bu suretlerle, kara ve su nakliyatı neti
cesi olarak aldıkları yıllık ücret tutarı 40 bin 
lirayı aşmıyan emek, sanat ve maharetini satan 
«Küçük nakliyeciler», 

Ç) Sabit olsun, sayyar olsun : 
I - Devamlı olarak ticari muameleler» tavas

sutta buluma ıy an, 
I I - Devamlı olarak tavassutta bulunsalar bi

le aldıkları yıllık ücretleri tutarı on bin lirayı 
aşmıyan «Aracılar» (yani tellâllar, komisyon
cular, simsarlar), 

D) Sabit olsun, seyyar olsun : 
Taş, maden, kireç, tuğla ve kiremit ocakları 

gibi işlerde bizzat çalışmak veya işin başında 
bulunarak başkalarını çalıştırmak suretiyle is-
tihsalâtından yıllık satışı 60 bin lirayı geçmi-
yen «Madenciler»; 

E) Ticaret ve sanayi kanunlariyle odalar 
mevzuatına ve sair mevzuata göre ticaret, sa
nayi erbabından sayılmıyan ve yukarda zikre
dilen gruplara da dâhil 'bulunmıyan diğer «Mes
lek ve sanat erbabı»; 

(Her il ve ilçeye ait yıllık cirolar, mahalle
rinin ticari ve iktisadi durumlarına göre Ba
kanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur.) 

MADDE 3. — Her esnaf derneği kendi adı
nı, merkezini, kurucularının adlariyle ikamet
gâhlarını, kuruluş maksatlarını, vazife ve yet
kilerini, derneğe girme ve dernekten çıkma ve 
çıkarılma usul ve şartlarını, derneğe dâhil olan
ların hak ve vecibelerini, derneğin hukuken 
temsil ve ilzamını, organların çalışma ve top
lanma şekil ve usulleriyle derneğin idare ve 
murakabesine ait usulleri, dernek hesaplarının 
tutulması şekil ve şartlarını, dernek kararları
na riayet etmiyen üyelere tatbik olunacak mü
eyyideleri, bunlara itiraz yollarını ve bu husus
taki kararların kesinleşmesi şartlarını, derneğin 
fesih veya tasfiyesine ait hükümleri ve yapıla
cak değişikliklerin ne suretle olacağını göste
ren ve derneğin maksat ve gayesiyle ilgili lair 
hükümleri ihtiva eden bir ana sözleşme ile ku
rulur. 

MADDE 4. — Esnaf dernekleri; ana sözleşme
lerini, Dernekler Kanununun 4 ncü maddesine tev
fikan mahallin en büyük mülkiye âmirine vermek

le tüzel kişiliği iktisap ederler. Bu ana sözleş
meler Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönde
rilir. Bakanlık bir ay zarfında mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından tetkikatını yapa
rak Dernekler Kanununa tevfikan işlem yapar. 

Ana sözleşmelerde yapılacak değişiklikler de 
aynı usul ve hükme tabidirler. 

MADDE 5. — Esnaf derneklreinin organları 
şunlardır : 

A) Genel Kurul; 
B) Yönetim Kurulu; 
C) Denetçiler; 
Ç) Haysiyet Divanı. 

MADDE 6. — Genel Kurul, derneğe üy« 
olanlardan teşekkül eder. 

MADDE 7. — Genel Kurulun başlıca görev 
ve yetkiler şunlardır : 

A) Yönetim Kurulu üye ve yedeklerini seç
mek; 

B) Denetçileri ve yedeklerini seçmek; 
C) Haysiyet Divanı üyelerini ve yedekleri

ni seçmek; 
Ç) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 

bütçe ve çalışma programını tasdik veya red
detmek ; 

D) Kesinhesapları kabul veya reddetmek; 
E) Yıllık raporları tetkik ve yönetim ku

rulunu ibra etmek; 
F) Mesuliyeti görülen yönetim kurulu üye-

, leri aleyhine dâva açılmasına karar vermek; 
G) Meslekî gelişmeler için her çeşit karar

lar almak; 
H) Ana Sözleşmede değişiklik yapmak; 
î ) Esnaf * kulüpleri, müzeler, kütüphaneler, 

hastaneler, dispanserler ve âza için kredi mü
esseseleri ve daimî sergiler ve benzerlerinin açıl
masına, dernek üyelerini, primi kendilrine ait 
olmak üzere, grup halinde sigorta ettirmeye ka
rar vermek; 

I) Dernek birliği kurulmasına veya mevcut 
birliğe iltihaka veya bu birlikten çıkmaya karar 
vermek; 

J ) Derneğin birliğe gönderilecek üyelerini 
ve yedeklerini seçmek; 

K) Derneğin feshine karar vermek. 

MADDE 8. — Genel Kurul yılda bir defa, ana 
sözleşmede gösterilen tarihte muayyen mahal ve 
saatte âdiyen toplanır. Üyelerin % 20 sinin is-

( S . Sayısı .- 136 ya ek ) 



tikleri veya yönetim kurulunun veyahut da de
netçilerin gösterecekleri lüzum üzerine her za
man olağanüstü toplanabilir. 

Ana sözleşmenin tadilinden maada hususatta 
karar; 

Toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından 
bir fazlasının çoğunluğu ik verilir. 

Ana sözleşme tadilinde ise üçte ikisinin çoğun
luğu şarttır. 

Toplantılarda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
nın bir temsilcisi müşahit olarak bulunur. 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu Genel Kurul 
tarafından bir yıl süre içinde gizli oyla seçilecek 
olan en çok yedi üyeden ibarettir. 

Dernek esnaf ile esnaf yanında çalışanlardan 
terekküp ediyor ise Yönetim Kurulunun en az iki 
üyesi esnaf yanında çalışanlardan seçilir. 

Yedekler de aynı miktar ve nispette seçilir. 
Açılan üyeliklere bu tertip sırasiyle yedekler 
getirilir. 

Yönetim Kurulu birisi başkanlık diğeri mu
hasebe işlerine bakmak üzere üyeleri arasın
da iş bölümü yapar. 

MADDE 10. — Yönetim Kurulunun başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır: 

A) Derneği temsil etmek ve icabında bu 
temsil yetkisini kurul üyelerinden bir veya bir 
kaçma vermek; 

B) Genel Kurul tarafından alman kararla
rı yerine getirmek; 

C) îmza yetkisini haiz kurul üyelerini tâ
yin etmek; 

Ç) Dernek memur ve müstahdemlerini tâ
yin, terfi, tecziye etmek ve işten çıkarmak; 

D) Gelecek yılın gelir ve gider tahminlerini 
ihtiva eden bütçe ile çalışma programını hazır
lamak ve Genel Kurula sunmak; 

E) Derneğe üye olanların meslek ve sanat
larında gelişmeleri için kurslar ve muvakkat 
sergiler açmak; 

F) Derneğe üye olanları ilgilendiren bil
gi ve haberleri derleyip mensuplarına ulaş
tırmak ; 

G) Genel Kurulu âdiyen ve olağanüstü top
lantılara çağırmak; 

H) Muhtaç olan dernek mensuplarına do
ğum, hastalık, sakatlık ihtiyarlık ve ölüm yar
dımı yapmak; 

î) îş Kanunu hükümleri mahfuz kalmak 

] kaydiyle derneğe Üye olanlar veya bunlarla 
i müşterileri arasında çıkacak meslek ve sanata 

ait anlaşmazlıkları çözmeye çahşmak; 
I) Dernek mensuplarını ilgilendiren malî, 

içtimai ve iktisadi hususları meeliyerek alınması 
gereken tedbirleri tesbit etmek Ve bunların ger
çekleştirilmesi için resmî ve hususi daire ve mü
esseseler nezdinde gerekli teşebbüslerde bulun
mak, dernek mensuplarını ilgilendiren kanun, 
tüzük ve talimatnameyi hazırhyan resmî daire ve 

! müesseselere görüşlerini bildirmek ve muhtelif 
s kanunlarla verilmiş ve verilecek görevleri yeri-
; ne getirmek; 

J) Üyeleri arasında kooperatif kurulmasını 
l teşvik etmek; 
\ K) Dernek mensuplarının meslek ve sanat

larını gösteren hüviyet varakası vermek ve bu 
. vesikaların verilme ve geri alınma şekillerini tes

bit etmek; 
L) Meslek ahlâk ve haysiyetini ihlâl eden 

Devlet mensuplarını haysiyet divanına şevket-
mek; 

M) Krediye muhtaç üyelerin bu ihtiyacını 
karşılıyacak tedbirleri almak ve bu hususta Ge-

{ nel Kurula tekliflerde bulunmak; 
N) Derneğe kayıtlı olanların münferiden 

temin edemedikleri iptidai maddî, makina, âlet 
ve malzemenin dernek aracıhğı iLs ahmp bedeli 
mukabilinde tevziine karar t̂ ermeft; 

O) îlk tahsil çağındaki çöe'nkîarmı okuta
nı lyaeak durumda elan esnafın veya yanlarında 
çalışanların ilk tahsil giderlerini ve sosyal ihti
yaçlarını karşılamaya karar rermök; 

P) Genel Kuruldan almacak yetki dâhilinde 
gayrimenkul satın alınmasma, satitmatma, ipo
tek edilmesine, İstikraz akdine ve sesyal yardım
larda buhmmasma karar vermek? 

R) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının muva
fakati ile Milletlerarası sergi ve panayırlara re 
meslekî teşekküllere katılma hususunu Genel Ku
rula arzetmek; 

S) Meslekî ve hukuki danışma yurtları açıl
masına karar vermek. 

MADDE 11. — Yönetim kurulu en az ayda 
bir defti toplanır ve başkanın çağrılması üzerine 
her zaman toplanabilir. 

MADDE 12. — Denetçiler Genel Kurul ta
rafından bîr yıl süre için gizli oyla seçilen en çok 
üç kişiden ibarettir. 
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Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

A) Genel Kurul tarafından alman kararla
rın Yönetim Kurulunca yerine getirilip getiril
mediğini araştırmak; 

B) Dernek muamelâtının dernek ana sözleş
mesi esasları dâhilinde yürütülüp yürütülmedî-
ğini denetlemek; 

C) Dernek muamele, hesap ve defterlerini 
en az üç ayda bir kontrol etmek; 

Ç) Yıllık kesin hesabı tetkik, imza etmek; 
D) Derneğin bir yıllık faaliyeti hakkında 

Genel Kurula rapor vermek; 
E) Genel Kurulu olağanüstü toplantıya ça-

ğırmek; 

MADDE 13. — Haysiyet Divanı, Genel Ku
rul tarafından bir yıl süre için gizli oy ile seçile
cek en az üç üyeden teşekkül eder. 

Divan gerek Genel Kurul, Yönetim Kurulu 
ve denetçiler tarafından verilen ve gerek vazife
si icabı ıttıla peyda edeceği derneğe ve üyelere 
taallûk eden konuları müzakere eder ve karara 
bağlar. Bu kararlara karşı Genel Kurula itiraz 
edebilir. Genel Kurulun bu husustaki kararları 
kesindir. Kesinleşen kararlar Yönetim Kurulu 
tarafından icra edilir. 

MADDE 14. —Esnaf derneklerinin g3?Meri: 
A) Derneğe gireceklerden ilk defa alınan 

kayıt ücretlerinden; 
B) Üyelerden tahsis olunan yıllık aidattan, 
C) Doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve 

ölüm halleri için alınabilecek yardım paraların
dan; 

Ç) Her eşit bağışlardan; 
D) îlân ve neşriyat bedellerinden; 
E) Hüviyet varakaları bedellerinden; 
F) İptidai madde, makina, alet ve malzeme 

tevziatından alınacak masraf ve hizmet karşılı
ğından; 

G) Müteferrik gelirlerden ibarettir. 

Bölüm : n 
Esnaf dernekleri birlikleri 

MADDE 15. — Esnaf dernekleri birleşerek 
bu kanun hükümleri dâhilinde «Esnaf birlikleri» 
kurabilirler. Esnaf dernekleri meslekî dernekler 
halinde veyahut muhtelif meslekler dernekleri 
yekdiğerleriyle birleşerek birlik kurabilirler. 

6 — 
j MADDE 16. — Esnaf Dernekleri Birlikleri 
1 3 ncü ve 4 ncü maddelerde yazılı olduğu gibi bir 
| ana sözleşme ile kurulur. 

I MADDE 17. — Esnaf Dernekleri Birlikleri-
! nin organları* şunlardır : 
, A) Genel Kurul, 
! B) Yönetim Kurulu. 
| C) Denetçiler. 

MADDE 18. — Birlik Genel Kurulu üyeliğe 
dâ'ıil derneklerin Genel Kurullarınca bir yıl sü
re için gizli oy ile seçilecek yedişer kişiden te-
reLküp eder. 

MADDE 19. — Birlik Genel Kurulunun Baş
lıca görev ve yetkileri şunlardır : 

A) Yönetim Kurulunu ve yedeklerini seç
mek, 

•B) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
C) Derneklerin muhasebe ve muamele yö

netmeliklerini yapmak ve kesinhesap tiplerini 
tesbit etmek, 

Ç) Esnafın iktisadi ve meslekî durumu hak-
kında rapor hazırlamak, 

D) Dernekler arasında beraberlik kurmak 
ve bunların tekâmül ve inkişafı için lüzumlu gö-
r ilecek tedbir ve kararları almak, 

E) Birlik gelir ve gider tahminlerini ihtiva 
eden bütçeyi ve çalışma programını tasdik et
mek, 

F) Birliğe ait kesinhesapları tetkik ve tas
dik etmek, 

G) Yönetim kurulunu ibra etmek veya me
suliyeti görülen yönetim kurulu üyeleri hakkın
da takiblta karar vermek. 

MADDE 20. — Birlik Genel Kurulu, yüda 
bir defa ve ana sözleşmesinde gösterilen tarihte 
7e muayyen mahal ve saatte âdiyen toplanır ve 
birlik üyelerinin % 20 sinin istekleri veya yöne-
• im kurulunun veyahut denetçilerin gösterecek-
eri lüzum üzerine her zaman olağanüstü topla

nabilir. 
Ana sözleşmenin tadilinden maada olan ka

rarlar toplantıda mevcut üyelerin yarıdan fazla
sının çoğunluğu ile verilir. Ana sözleşmenin ta
dili ise üçte ikinin çoğunluğu ile karara bağlanır. 

Toplantılarda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
nın bir temsilcisi müşahit olarak bulunur. 

MADDE 21. — Birlik yönetim kurulu birlik 
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genel kurulu tarafından bir yıl içinde gizli oyl.ı 
seçilen yedi kişiden ibarettir. 

Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan 
ve bir başkan vekili seçer. 

MADDE 22. — Birlik yönetim kurulunun 
başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 

A) Dernekler arasında çıkacak anlaşmaz
lıkları çözmek, 

B) Yurt içinde ve yabancı memleketlerdeki 
esnafa ait mevzuatı, haberleri ve esnaf için fay
dalı türlü bilgileri takip ve bunları derleyip neş
retmek, 

C) Derneklerde yapacağı incelemeler üzeri
ne tesbit edeceği aksaklıkların giderilmesi için 
alınması gereken tedbirleri derneklere bildir
mek, 

Ç) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının muva
fakatini aldıktan sonra Milletlerarası sergi ve pa
nayırlara iştirak etmek, 

D) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının mu
vafakatiyle yabancı memleketlerdeki esnaf te
şekküllerinin vekillik, mümessillik veya muha
birliğini kabul ve ita etmek, 

E) îdari ve kazai makamlarla sair resmî 
dairelerce istenilecek her türlü malûmatı ver
mek, 

F) Yıllık faaliyeti hakkında Genel Kurula 
rapor vermek, 

G) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 
Bütçe ve çalışma programını genel kurula sun
mak, 

H) Dernek mensuplarını ilgilendiren hu
susları inceliyerek alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek ve bunların gerçekleştirilmesi için 
resmî daire ve müesseseler nezdinde gerekli 
teşebbüslerde bulunmak ve dernek mensupları
nı ilgilendiren kanun, tüzük ve talimatnamele
ri hazırlıyan resmî daire ve müesseselere görüş
lerini bildirmek. 

MADDE 23. — Birlik Yönetim Kurulu en az 
ayda bir defa kendiliğinden ve lüzumu halinde 
başkanın çağrısı ile her zaman toplanır. 

MADDE 24. — Esnaf dernekleri birliklerinin 
muameleleri, birlik yönetim kurulunca tâyin 
olunacak bir umumi kâtip tarafından yürütü
lür. Lüzumu halinde umumi kâtibe bir yardım
cı da verilebilir. 

MADDE 25. — Esnaf dernekleri birlikleri-
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ni yönetim kurulları Başkanları temsil eder. 

Yönetim kurulları başkan veya başkan ve
killeri ile umumi kâtibin müşterek imzaları bir
liği ikam eder. 

MADDE 26. — Denetçiler, Genel Kurul ta
rafından bir yıl süre için genel oy ile seçilen en 
çok üç kişiden ibarettir. 

Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

A) Birlik Genel Kurulu tarafından alman 
kararların birlik Yönetim Kurulunca yerine ge
tirilip getirilmediğini araştırmak; 

B) Birlik muamelelerinin birlik ana söz
leşmesi esasları dâhilinde yürütülüp yürütülme-
ûiğini denetlemek; 

C) Birlik muamele ve hesap defterlerini 
en az üç. ayda bir defa kontrol etmek; 

Ç) Birliğin yıllık kesinhesaplarını tetkik 
ve imza etmek; 

D) Birliğin bir yıllık faaliyeti hakkında 
ve genel kurula rapor vermek; 

E) Genel Kurulu olağanüstü toplantıya ça
ğırmak. 

MADDE 27. — Esnaf dernekleri birliklerinin 
gelirleri, üye derneklerin âza adedleriyle aza
ları için tâyin edilen kaydiye ve yıllık aidat 
nispet ve miktarı üzerinden mütenasiben tâyin 
olunur. 

Bölüm : III 
Müşterek hükümler 

MADDE 28. — Dernek ve birliklerin feshi 
Kanunu Medeninin derneklere ait hükümlerine 
göre yapılır. 

Bir dernek veya birliğin kendi kendisini fes
he karar verebilmesi için toplanacak genel ku
rulda üyelerin en az üçte ikisinin hazır olması 
şarttır. 

Bu nisap elde edilmediği takdirde ikinci bir 
toplantı yapılır. Bu toplantıda ikinci fıkrada 
yazılı nisap aranmaz. Fesih kararı hazır üyelerin 
üçte iki çoğunluğu ile verilir. 

Feshine karar verilen dernek veya birlikler 
Ticaret Kanununun anonim ortaklıklara ait hü
kümlerine göre tasfiye olunurlar. Tasfiye neti
cesinde tahassül edecek paralar ana sözleşmede 

i yazılı esaslara göre dağıtılır. 
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MADDE 29. — Esnaf dernekleri ile birlikleri 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve mu
rakabesine tâbidir. 

MADDE 30. — Esnaf dernekleri ile birlikle
rinin olanlarına dâhil bulunan üyeler ile me
mur ve müstalıdemleri demeklerle birliklerin 
paralariyle para hükmündeki evrak ve senetleri 
ve sair malları aleyhine, kesin hesap, rapor ve 
diğer her çeşit evrak ve defterleri ve vesikalan 
üzerinde fcuç isledikleri takdirde bu gibilere bu 
suçlarından ötürü Devlet memurları hakkında 
uygulanan cezalar verilir. 

MADDE 31. ~- Esnaf dernekleri ile birlikle
rinin memur ve müstahdemleri 3659 sayılı Kanu
na bağlı değildirler. 

MADDE 32. — Bu kanunun yapımında mev
cut 4355 sayılı Kanun ile teşekkül etmiş esnaf 
odaları ve bunlara bağlı meslekî teşekküller 
lâğv ve tasfiye edilirler. 

Lâğvolunan esnaf derneklerinin mevcutlan 
aynen veya paraya çevrilmiş ise nakden, bu ka
nuna göre bir yıl içinde kurulacak olan esnaf 
derneklerine ve birliklerine Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının tensibi ile ihtiyaca göre devro-
lunur. 

Lâğvolunan odaların mevcut paralan bu de-

vir yapılıncaya kadar Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca gösterilecek bir bankaya yatırılır. 

Lâğvolunan odaların evrak, defter ve kayıt
ları Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının murakabe
si altında bulunmak üzere mahallin en yüksek 
idare âmirini^ emrine tevdi olunur. 

MADDB 33. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte esnaf odalarınca henüz tahsil olua-
mamış aidat tahsil olunmaz ve infaz için iera 
dairelerinde bulunan oda kararları infaz edil
mez ve icra takibi durdurulur. 

1 

! MADDE 34. — Bu kanunun yayımı tarihin-
j de mevcut esnaf cemiyetleri bir yıl içinde bu 
i kanun hükümlerine intikal etmeye mecburdur

lar. intibak etmiyen esnaf cemiyetleri münfesih 
addolunurlar. 

MADDE 35. — 655 sayılı Ticaret ve Sanayi 
| Odaları Kanunu ile ekinin ve tüzüğünün esnaf 
! cemiyetlerine ve 4355 sayılı Kanun ile tüzüğü

nün esnaf odalarına ve meslekî gruplara ait hü-
i kümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 36. — Bu kanun yayımında yürür-
< ]üğe girer. 

MADDE 37. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
J yürütür. 
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S. Sayısı: 141 e ek 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun tasarısı 

ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /427) 

Bütçe Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Bütçt Komisyonu 
EHU NO. t/W 
Karar No. İlâ 

T. 17* 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki kanunda değişiklik ya
pılmasına dair Ulaştırma Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 20 . XI . 1948 tarihli ve 
6/3792 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan ve Komisyonumuzda müzakeresi intaç edi
lerek Kamutaya arzedilen kanun tasarısının 
Kamutayda görüşülmesi sırasında tasarıya ba
sı malî hükümlerin eklenmesine zaruret hâsıl 
olduğundan tasarının Komisyonumuza iadesi 
hakkında talebimiz Kamutayca dikkat nazarına 
alınarak tasarı Komisyona verilmekle Havayol
ları Genel Müdürü, Bayındırlık ve Maliye Ba
kanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Komisyonumuzun bu işe ait raporunda da 
açıklandığı veçhile bundan böyle hava meydan 
ve limanların yapılmasının Bayındırlık Bakan
lığınca yapılması esası kabul ve 4860 ve 5076 
sayılı kanunlar gereğince gelecek yıllara geçici 
yüklenme yetkisi Bayındırlık Bakanlığına dev
redilmiş ve bu yetkiye dayanılarak her yü har
canacak ödeneklerin Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinde özel bir bölümde yer almasına dair 
hükümler konulmuştu. 

Ancak tasanda 1949 yılında Bayındırlık Ba
kanlığınca, işe devam edilebilmesi için Havayol
ları Genel Müdürlüğünde mevcut ödeneğin Ba
kanlık Bütçesine aktarılması ve bu ödeneğe iliş
kin harcama formülünün 1949 yıh Bütçe Kanu

nuna bağlı (R) işaretli cetvele konulması ve 
ayrıca bu işler için mütaahhide verilmiş olan 
avansların ne suretle mahsup edileceği cihetle
ri tasarıya dercedilmemiş bulunduğundan Ko
misyonumuz bu noktalardan gerekli hükümle
rin eklenmesi için tasarının Komisyona iadesini 
istemiş bulunmaktadır. 

Tasarının bu yönlerden tekrar incelenmesi 
sonucunda Komisyonumuz (başlıktan Türkiye'
de yapılacak kaydının çıkarılması ve ikinci 
maddeye yukarda arzedilen şekilde avansların 
mahsubuna dair bir fıkra eklenmesi uygun gö
rülmüş ve diğer maddelerde bir değişiklik ya
pılmamıştır. 

Tasarıya yeniden eklenen geçici birinci mad
de ile Maliye Bakanlığı 1949 yılı Bütçesinin 
(Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne) ad
dı bölümündeki yardım ödeneğinden (11404 915) 
lirasının aynı yılı Bayındırlık Bütçesinin ilgili 
bölümlerine aktarılması ve geçici ikinci madde 
ile de yine 1949 yılı Bütçesine bağlı (R) işaret
li cetvele gerekli formülün eklenmesi temin 
edilmiştir. 

5 ve 6 ncı maddeler yürürlük maddesi ola
rak ayniyle tasarıya eklenmiştir. Bu esaslar da
iresinde yeniden hazırlanan tasarı Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlık 
sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. H. Tigrtl M. Eriş 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Bilûmum hava meydan ve limanlarıyla bunlarla 
ilgüi bina ve tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca 

yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Her türlü hava ulaştırmasının 
sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binalariyle bunlarla ilgili teçhiz 
ve tesisleri havi kara ve deniz limanlarının ya
pılması ve yaptırılması ve yerlerine konulması, 
halen mevcut olanların genişletilmesi ve düzen
lenmesi ve bu hususta gerekli kamulaştırma iş-
lemleriyle her türlü istikşaf, etüt ve aplikasyon
ların yapılması ve yaptırılması ve bunlara ait 
teknik büroların kurulması ve bu işlerin yapıl
ması için gerekli her türlü taşıt ve makinalarm 
satın alınması ve yaptırılması Bayındırlık Ba
kanlığının görevidir. 

Bayındırlık Bakanlığınca tamamlanan ve iş
ler bir hale getirilen hava meydan ve limanları 
işletme ile ilgili teçhiz ve tesisleriyle birlikte 
Ulaştırma Bakanlığına devir ve teslim olunur. 

Teslim alman hava meydan ve limanlarının 
her türlü bakımı ile devamlı tamirleri ve işletil
meleri Ulaştırma Bakanlığına aittir. 

MADDE 2. — 8 . I I . 1946 tarihli ve 4860 sa
yılı Kanunun 11. IV. 1947 tarihli ve 5076 sayılı 
Kanunla değiştirilen birinci maddesi hükmü ge
reğince Ulaştırma Bakanlığına verilen 43 000 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi yetkisinden geri kalan kısmı ve Ulaş
tırma Bakanlığınca bu yetkiye dayanılarak ba
ğıtlanmış sözleşme ve ekleriyle bunlardan doğ
muş ve doğacak bütün alacak ve borçlar ve bu 
maksatla alınmış olan ve halen işletmede kulla-
nılmıyan her türlü teçhiz ve tesisler, âletler, ma-

kinalar, malzeme ve vasıtalar aynı şartlar içinde 
Bayındırlık Bakanlığına devredilir. 

Ancak, Ulaştırma Bakanlığınca avans sure
tiyle verilen paralar toplamı Hazinece bir taraf
tan irat ve diğer taraftan ödenek ve avans kay
dedilerek mahsubu yapılır. 

MADDE 3. — Bu işleri 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine bağlı 
kalmaksızın Bakanlar Kurulu karariyle ve pa
zarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Bakanlığı yet
kilidir. 

MADDE 4. — Birinci ve ikinci maddeler ge
reğince girişilmiş ve girişilecek yüklenmelerin 
karşılığı her yıl Bütçe Kanununa, bağlı (A) işa
retli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısımların
da özel bölümlerine konulacak ödeneklerle ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmındaki 486 ncı (Devlet Havayolları G-e-
nel Müdürlüğüne) bölümünden (11 404 915) lira 
indirilerek (57 000) lirası Bayındırlık Bakanlığı 
kısmının 618 nci (geçici hizmetliler ücreti) bölü
müne aktarılmış ve geri kalan (11 347 915) li
rası da (A. 1) cetvelinin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmında (5076 sayılı Kanun gereğince hava 
meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler 
karşılığı) adiyle yeniden açılan (20/A) bölümü
ne olağanüstü ödenek olarak konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin Bayındırlık 

( S. Sayısı : 141 e ek ) 



Bakanlığı İlamına aşağıdaM formül eklenmiştir. 
(20/A - 5076 sayılı Kanun gereğince hava 

meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler 
karşılığı. 

Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve 
bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması ve yap
tırılması, mevcutların genişletilmesi, düzenlen
mesi, telsiz ve sair cihazlarının satmalına ve 
kurma giderleri, kamulaştırma giderleri, mey
danlara gerekli her türlü makina teçhizat ve ta
şıtlar satınalma bedelleriyle bunlar için harca
nacak ambalaj, taşıma ve sigortalama giderleri, 
yapı ve kuma işlerine ait keşif, pilân, proje gi

derleriyle bu işlerin inceleme ve düzenleme, mua
yene ve teslim alma ücret ve giderleri, satın 
alınacak malzemenin muhafazası için tutulacak 
depo kirasiyle Gümrük Resmi, ardiye ve bu iş
ler için kullanılacak yabancı uzmanların yolluk
ları ile sözleşmeleri gereğince yapılacak her çe
şit ödemeler ve bu işlerin gerektirdiği bilûmum 
giderler bu tertipten ödenir.). 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye, Bayındır
lık ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

<m ıı 
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S.Sayısı: 144e ek 
Askerî öğrencilerden başarı gösteremeyenler hakkında Kanun ta
sarısı ve Adalet ve Millî Savunma Komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon raporu (1/509) 

Adalet ve Millî Savunma Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ve Millî Savunma 

Karma Komisyonu 
Esas No : İ/509 

Karar No ; 1 

4.TV.19İ9 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî öğrencilerden başarı göstermiyenler 
hakkındaki Kanun tasarısının Kamutayda gö
rüşülmesi sırasında 2 nci maddenin (C) fıkrası 
etrafında cereyan eden tartışma sonunda bu mad
denin Adalet Komisyonu ile birlikte yeniden in
celenmek üzere Millî Savunma Komisyonuna geri 
verilmesi hakkındaki önerge kabul edilerek her 
iki komisyondan müteşekkil Karma Komisyona 
havale Duyurulmakla Millî Savunma Bakanlığı 
temsilcileri huzuriyle incelendi. 

2 nci maddenin (C) fıkrası Askerî Ceza Ka
nununun 3514 sayılı Kanunla değiştirilen 154 
ncü maddesinin bâzı terim değişiklikleriyle ay
nen bu kanuna nakledilmek suretiyle tedvin edil
diği görülmüştür. Bir kanundan diğer bir kanuna 
atıf yapmanın tatbikatta zorluk doğurduğu mü-
lâhazasiyle bu yola gidildiği anlaşılmıştır. Aske
rî Ceza Kanununun 154 ncü maddesi ana kanunda 
aynen yaşıyacağı da ifade edilmiştir. Bir maksat 
için tedvin edilen bir kanunda müstakil madde 
diğer bir kanunda bir bend şeklinde yer alması 
lüzumsuz bir tekrar ve taknin usulüne aykırı ol
duğu gibi tatbikatta da fayda sağlamaktan ziya
de bir maksat bulunması gerektiği mülâhazasiyle 
içtihadı zorlama gibi mahzurlarda doğurabilir. 
Yaşamakta olan Askerî Ceza Kanununun 154 
neti maddesinin tâdili Hükümetçe derpiş edilme
miş ve komisyonumuzda tâdili gerektiren bir se
bep olmadığı neticesine varmıştır. Bu sebeple (C) 
fıkrası Hükümetin teklifine mütenazır olarak bâ
zı tahrir değişiklikleriyle ve oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın üye tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve Millî! Savunma 
komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon Başkanı Y. 
Kayseri 

8. A. Feyzioğlu 
Kâtip 

Manisa Ankara 
K. Coşkunoğlu E. H. Ergnm 

Ankara Antalya 
Korgl. N. Tınaz N. Aksoy 

Balıkesir Bursa-
S. örgeevren A. Konuk 

Çankırı Denizli 
Gl. Z. Soydemir N. Küçüka Z. Ağca 

imzada bulunamadı. 
Erzincan, Erzurum Erzurum 
A. Fırat Gl. V. Kocagüney Ş. İbrahimhakktoğlu 

Sözcü 
Kayseri 

8. A. Feyzioğlu 

Ankara 
M. Aksoley 
Balıkesir 

Orgl. î. Çalışlar 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzincan 

Hatay 
Gl. E. Durukan 

İçel 
Dr. A. Koksal 

İmzada bulunamadı. 
Kastamonu 

Korgl. A. Alptoğan 
Kayseri 

Gl 8. Avgın 
Konya 

Gazianteb • Gümüşane 
Gl. A. Atlı Ş. Erdoğan 

istanbul izmir 
M. H. Gelenbeğ E. Oran 

Kastamonu Kars 
Dr. F. Ecevü H. Tugaç 

Kocaeli Konya . 
Koramiral Ş. Okan H. Karagülle 

Manisa Mardin 
Dr. H. Alata§ 

Seyhan 
8. Tekelioğhı 

F. Uslu M. K. Boran 
Van 

R. Oktar 



ADALET VE MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONLARINDAN KURULAN KARMA KOMİSYON 
DEĞÎŞTIRIŞI 

MADDE 2. — Harb Okullariye Ordu hesabı
na diğer Yüksek öğrenim kurumlarında bulunan 
öğrencilerden : 

A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre 
derste başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesilerek 
serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Askerlik 
kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Askerî 
memurlar hakkındaki Kanun hükümleri uygu
lanır. 

B) Sağlık durumları dolayısiyle Millî Sa
vunma hesabına öğrenimlerine devamlarına im
kân görülemiyenler serbest bırakılırlar. 

Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı, 
dişçi şubelerinin ikinci ve daha yukarı sınıfla
rında iken sağlık durumları subay olmak şartını 
kaybeden ve fakat sivil memur olınıya elverişli 
bulunduğu tam teşekküllü bir sağlık kurulu ra
poru ile tesbit edilen öğrencilerden istiyenler; 
yedirme, giydirme ve barındırma giderleri mev
cut yurt ve kurumlarda veya diğer suretle ilgili 
Bakanlıklar tarafından sağlanmak üzere bulun
dukları yüksek öğrenim dalında bu Bakanlıklar 
hesabına öğrenimlerine devam ederler. Bu kabil 
öğrenciler meslek öğrenimlerini ve yedek subay
lık görevlerini bitirdikten sonra hesabına öğre 

ninı yaptıkları Bakanlık emrinde on beş yıl mec
buri hizmet yaparlar. 

C) 1. Haklarında Askerî Ceza Kanununun 
3514 sayılı Kanunla değiştirilen 154 nen madde
si hükmüne uygulanan öğrenciler okuldan çıka
rılırlar ve serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında 
askerlik kanunu hükümleri uygulanır ve askerlik 
ödevleri er olarak yaptırılır. 

2. öğrenci taraf nidan okunması veya taşın
ması Genelkurmay Başkanlığınca yasak edilmiş 
olan kitap ve her türlü matbua ve sair yazıları 
emir hilâfına okuduğu ve taşıdığı; 

3. Gayritablî mukarenette bulunduğu veya, 
bu fiili rızasiyle kendisine yaptırdığı; 

Okulların yetkili kurulları tarafından yapı
lacak tahkikatla sabit olan öğrencilerin kayıtları 
silinmekle beraber askerlik ödevlerinden başka, 
askeri hizmet ve memuriyetlere ve askeri okul
lara girmek hakkından mahrum edilmelerine 
karar giyen ve bu kararı kesinleşenler ; 

Serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında asker
lik kanunu hükümleri uygulanır. Askerlik ödev
leri er olarak yaptırılır. 

D) (a, b, e) fıkraları dışında diğer sebep
lerden ötürü çıkarılanlar hakkında da ikinci 
maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır. 
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S. Sayısı: 146 
Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 

(1/173) 

T. a. 
Başbakanlık 25 .IV . 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/789 - 6/1182 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kurumlar Vergisi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 24. IV 
1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Kurumlar Vergisi kanunu tasarısının gerekçesi 

«Gelir Vergisi» tasarısında temas edildiği üzere, girişilen vergi reformu 3 esas vergi ile bütün 
vergilere şâmil bir ana tatbikat kanunundan terekküp etmektedir. Vergilerin birincisi ve en ehem
miyetlisi şüphesiz ki, «Gelir Vergisi» dir. 

Gerçek kişilerin tâbi bulunduğu bu vergiyi «Kurumlar Vergisi» ikinci bir esas vergi olarak, 
takibetmektedir. 

Vergi tasarısında «Kurum» tâbiri «Corporation - Körperschaft» mukabilinde kullanılmıştır. 
1. — Gelir Vergisinden Kurumlar Vergisinin ayrılması : 
Yeni vergi sisteminde kurumların ayrı bir vergiye tâbi tutulmasının sebepleri şunlardır : 
1. Kurumların vergilendirilmesinde, vergi prensipi ve vergi tekniği bakımlarından birçok 

hususiyetleri vardır. Gerçek kişilerin Gelir Vergisinde, mükelleflerin şahsi ve medeni durumu, 
aile külfeti, enaz geçim seviyesi gibi âmiller üzerinde durulur; ve bu verginin tekniği de daha 
ziyade bu esaslara dayanır. Halbuki, gerçek kişilerin, hüviyetine bağlı olan bu gibi âmiller Ku
rumlar Vergisinin bünyesine tamamen yabancıdır. Kurumlarda hâkim olan yegâne unsur «Ser
maye» dir; kurumların iktisadi ve malî varlıkları sadece bu unsurla izah ve ifade edilir. Bu iti
barla, şahsi ve psikolojik mülâhazaların yerine, sermayenin tarzı teşekkülü, miktarı, iştirak mü
nasebetleri, fesih, birleşme ve tasfiye vaziyetleri, ihtiyatlar teşkili, dağıtılacak kazanç miktarı ve 
bunun dağıtılması şekli gibi malî hususiyetler ön plâna geçer. 

2. Gelir Vergisinde «Esnaf muaflığı» kabul edilmiş ve bu verginin tekniğinde defter tutma 
gibi formaliteler bakımından mükelleflerin seviyelerine göre bazı tefrikler yapılmıştır. Halbuki, 
kurumlar hakkında prensip itibariyle böyle tefrikler yapılmasına mahal yoktur. 

3. Gelir Vergisinde, gelirin miktarı ile şahsi ihtiyaç arasındaki münasebet gözönünde tutula
rak şiddetli bir «Müterakkilik» caridir. 

Halbuki, ödeme kabiliyetleri ve iktisadi varlıkları sadece «Sermayeye dayanan kurumlar hak
kında» müterakkilik esası, prensip itibariyle, bir mâna ifade etmez. Gerçi, bazı vergi sistemle
rinde sermaye şirketleri hakkında da mahdut ölçüde bir nevi müterakkiliğin tatbik edildiği ve 



— 2 — 
daha ziyade «Çek usulü» denilen bir sistemde bumüterakkiliğin rentabiliteye göre ayarlandığı 
görülmekte ise de, bu usulleri müterakkilikten ziyade «Mütedennilik» şeklinde mütalâa etmek 
doğrudur. 

4. Gelir Vergisinde «Ayırma» kaidesinin icabı olarak, emek kazancı ile, memzuç kazanç ve ser
maye iradı arasında mutlaka bir ayrılık gözetilir. Kurumların vergilendirilmesinde bittabi bu 
prensip tatbik sahası bulamaz. Zira, kurumların gelir membalarmda bir vahdet vardır. Bu memba 
sadece şirket veya müessese sermayesidir. 

5. Kurumların ayrı bir yergiye tâbi tutulması, gerek şahsi gelir vergisinin gerekse kurum
lara ait verginin daha vazıh ve daha derlitoplu bir şekilde tedvin edilmesine imkân verir. Bu
nun ise, bilhassa tatbikat bakımından pek büyük bir önemi vardır. 

Kurumların miktarı mahdut, fakat bunlardan alman verginin tutarı yüksektir. Mükellefi mah
dut, hasılatı yüksek, tekniği ayrı bir vergi, büyüklü, küçüklü yüz binlerce mükellefe şâmil şahsi 
gelir vergisinin içine gayritabiî bir surette sıkıştırılır. Yani gerek mevzuat gerekse tatbikatta bu 
iki büyük vergi birbirine karıştırılırsa, ikisinin de tatbik kolaylığı kaybolmuş olur. 

2. — Kurumlar Vergisinin mükellefleri : 
Kurumlar Vergisine aşağıda yazılı tüzel kişiler tâbidir -. 
A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketleri; 
C) İktisadi âmme müesseseleri; 
D) Cemiyet ve tesislere (Vakıflara) ait iktisadi işletmeler. 
Bu mükellef grupları içinde Önemleri itibariyle başta gelenler «Sermaye şirketleri» ile «iktisadî 

âmme müesseseleri» dir. 
A) Sermaye şirketleri : 
Vergiye tâbi sermaye şirketleri şunlardır : 
1. Anonim şirketleri; 
2. Eshamlı komandit şirketler; 
3. Limited şirketler. 
Kurumlar Vergisi ile, vergi mevzuatımıza ilk defa olarak «Sermaye şirketi» mefhumu da gir

miş olacaktır. Kazanç Vergimizde şimdiye kadar natamanı bir surette «Eshamlı şirketler» tabiriyle 
ifade edilen bu mefhum üzerinde önemle durulması lâzımdır. 

Vergi mevzuatında «Sermaye şirketi» şahıs §rketine karşılık olarak kullanılmaktadır. Şahıs §ir- * 
ketleri kollektif ve âdi komandit şirketler ile âdi ve hususi şirketlerdir. 

Modern vergi hukukunda, şahıs şirketlerinin müstakü şahsiyetleri kabul edilmez. Bunlarda mü
kellefiyet, Gelir vergisinin umumi esasları dâhilinde, doğrudan doğruya, ortaklara tevcih edilir. 
Sermaye şirketlerinde ise, muhatap iktisadi ve malî bakımlardan tamamen ayrı bir varlığı olan şir
ketin kendisidir. Bunlarda, şahıs şirketlerinde olduğu gibi, doğrudan doğruya vergiye tâbi tutu
labilecek, şahsen mesul vaziyette ve bilfiil çalışan ortaldar yoktur. 

Modern vergi hukukunda, eshamlı şirketlerle limitedler arasında bir tefrik yapılmamaktadır. 
Fiiliyatta bu iki şirket şekli arasında büyük bir benzerlik ve yakınlık bulunması ve bir şekilden 
diğerine kolaylıkla geçilebilmesi de bunu açıkça gösterir. 

Kurumlar Vergisi bakımından sermaye şirketleri içinde sadece komandit şirketler bir hususiyet 
arzeder. Bunlarda komandit vaziyetinde olan ortaklara isabet eden kazanç hissesi, şirketin umumi 
kazancından ayrılır ve şirket geriye kalan kazanç miktarı üzerinden vergilendirilirken, komandite 
azalar da Gelir Vergisinin umumi esasları dairesinde şahsen vergilendirilir. Eshamlı komandit şir
ketlerde böyle bir esasın tatbik olunması, komandite azanın şirket muamelâtından şahsen ve bü
tün varlığı ile sorumlu olması ve bunun tabiî bir neticesi olarak şirkette bilfiil çalışması sebebi-
ledir. 

B) iktisadi âmme müessesleri; 
Tüzel kişiler içinde vergi bakımından kavranması en güç olan zümreyi iktisadi âmme müesse-
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seleri teşkil eder. Bu bakımdan ilk müşkilât, vergiye tâbi tutulacak âmme müesseselerinin hepsim 
içine alacak ilmî olduğu kadar, açık ve pratik olması lâzımgelen umumi bir tarifin yapılmasında 
kendini gösterir. 

Kurumlar Vergisine tâbi olan iktisadi âmme müesseseleri, âmme hukuku hükmi şahıslarmm 
« iktisadi mahiyette olan işletmeleri » dir. 

İktisadi mahiyetteki işletmelerin karakteristik vasıflan tasarıda şu suretle belirtilmiştir. •. 
1. İşletmenin mevzuunun ve faaliyetinin « Tedavül ekonomisine » iştiraki tazammun etmesi 

(satış veya ücret mukabilinde iş yapılması gibi); 
2. İşletmenin, işlerin idaresi ve hesap tutma bakımlarından iktisadi veya malî muhtariyeti 

haiz bir teşekkül halinde görülmesi (işletmenin belli bir iş mevzuu ve sahası olması âmme ida
resinde cari olan usul ve nizama göre idare edilmemesi, Muhasebei Umumiye, Artırma ve Eksilt
me Kanunlarına tâbi olmaması gibi); 

3. İktisadi faaliyetin devamlı olması. 
Görülüyor ki, iktisadi âmme müesseselerinin mükellefiyeti, şimdiki Kazanç Vergimizin tatbi

katında birçok zorluklar doğuran « ticari mahiyet » « kazanç gayesi > gibi esaslara değil, bun
lardan çok daha geniş olan bir prensipe bağlanmıştıı?. İktisadi âmme müesseselerinde mükelle
fiyetin bu derece geniş tutumlak istenilmesi, bugünün ilmî temayülünün ve vergi görüşünün bir 
neticesidir. 

Bilindiği gibi, modern vergicilikte iktisadi âmme müesseselerinin mükellefiyeti üzerinde büyüK 
bir önemle durulmaktadır. 

Bir nevi « Auto İmposition » « kendi kendini vergilendirme» şeklini aldığı için, sathi bir görüşle 
tenkit edilen bu mükellefiyetin, bilhassa Devletçilik prensipini kabul etmiş olan iktisadi rejimlerde, 
aşağıdaki sebeplerden dolayı mutlak ve geniş birsuretto tesis edilmesinde zaruret görülmektedir. 

1. — Âmme müesseseleri ile hususi teşebbüsler sureti umumiyede ve hattâ hususi teşebbüsün 
girmediği işlerde dahi, vergi bakımından eşit muameleye tâbi tutulmazsa, âmme müesseselerinin 
esasen haiz oldukları kanuni veya fiilî imtiyazlara bir de vergi imtiyazı ilâve edilmiş olacak, 
bu suretle bunların gerek iş gerekse sermaye sahasında vasıtasız veya vasıtalı rekabetleri kar
şısında, iktisadi ahenk bozulacak, hususi teşebbüs tabiî gelişme imkânını kaybedecektir. Bunun 
ise yalnız Millî ekonomi bakımından değil, hattâ doğrudan doğruya âmme maliyesi için de ne 
derece mahzurlu olabileceğini belirtmeğe hacet yoktur. 

2. — İktisadi âmme müesseselerinde «Auto - İmposition» telâkkisi daha ziyade bir «faraziye» 
dir. Çünkü Devlete ait veyahut bağlı olsa dahi, iktisadi müessesenin iktisadi ve malî bakımlar
dan müstakil bir varlığının mevcudiyeti muhakkaktır. Bundan başka müesseseler, şayet ka
zançları varsa, bu kazançların umumiyetle Devlete devretmiyerek daha ziyade kendi finansmanla
rında, bazan da cömertçe sarf ederler. 

3. — Vergi mecburiyeti ve vergi murakabesi dolayısiyle, iktisadi âmme müesseseleri de umu
mi esaslar dairesinde diğer sermaye kurumları gibi, muntazam hesap tutmak, maliyet üzerin
den çalışmak, bilanço çıkartmak mecburiyetinde kalırlar. Bu suretle, bunlarda «maliyet âmili» 
nin nazarı itibare alınmamasından doğan ve iş ve sermaye rantabilitesi hakkında yanlış netice 
ve fikir veren vaziyetlere mâni olunur, bunun millî ekonomi bakımından ne derece önemli bir 
mesele olduğu meydandadır. 

4. — Son bir nokta olarak şunu da ilâve edelim ki bünyesinde iktisadi Devletçiliğe az çok yer 
veren memleketlerde, âmme müesseselerin vergilendirilmesi malî bakımdan da bir zaruret olur; 
çünkü aksi takdirde, Devletin üzerine almakta olduğu yükler hasebiyle gittikçe artan masrafla 
rını karşılamak için ziyadesiyle muhtaç olacağı malî vasıtaları yeni kaynaklardan temin etmek 
icabeder. Böyle bir mecburiyet karşısında ise, diğer mükelleflerin ve bilhassa gerçek kişilerin 
vergi yükünü katlanılmıyacak hadlere kadar çıkarmak tehlikesi kendini gösterebilir. 

C) Kooperatifler: 
Kurumlar Vergisine tâbi olan üçüncü zümreyi kooperatifler teşkil eder. Tatbikatta iltibaslara 

yer vermemek maksadiyle mektep kooperatifleri ve âdi şirket mahiyetinde olan kooperatifler 
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sarahatan vergi dışı bırakılmışlardır. Bundan başka, kooperatifler hakkında, diğer ban yabancı mev
zuatında olduğu gibi, muaflıklar ve istisnalar kabuledilmiştir. 

Kooperatif muaflığı, yani bir kooperatifi tüzel kişi olarak tammen mükellefiyet dışı bırakan muaf
lık, tasarıda şu şartlara bağlanmıştır: 

1. Sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak; 
2. Münhasıran ortaklarla iş görmek; 
3. îdare meclisi reis ve azalarına kazanç üzerinden hisse vermemek, 
4. ihtiyat akçelerini ortaklara dağıtmamak, 
Bu şartlardan ilk ikisi, kooperatif maskesi altında daha ziyade ticari bir maksat güden ve ticari 

bir şirket mahiyeti arzeden teşekkülleri yersiz olarak muaflığa almamak içindir. 3 ncü ve 4 ncü şart
lar ise, aynı maksadın «gizli kazanç tevzii» şeklinde bilvasıta gerçekleştirilmesine mâni olmağı istih
daf eder. 

Kooperatifler için yukarıki esaslar dairesinde bir kere muaflık kabul edildikten sonra, bunun 
mantıki bir neticesi olarak «risturn istisnasına» yer vermek zaruri olur. tasarıda bu istisnaya gire
cek risturnlar şu suretle tesbit edilmiştir: 

1. İstihlâk kooperatiflerinde, ortakların satın aldıkları mal kıymetlerine göre hesaplanan ris
turnlar; 

2. İstihsal kooperatiflerinde, ortakların kooperatife sattıkları mal kıymetlerine göre hesaplanan 
risturnlar; 

3. Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar; 
4. Ortakların idare • masrafı karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarfolunmıyarak iade edilen 

kısımlar. 
Risturn istisnasına, bittabi yalnız ortaklarla yapılan muamelelerden mütevellit kazançlar gire

bilir. Bu sebepten dolayı ortaklarla yapılan işlerden mütevellit kazançların; yabancılarla yapılan iş
lerden elde edilen kazançlardan ayrılması zaruri olur. Bunun ise, doğru ve tam olarak hesaplanması
nın gayretle zor ve hatta imkânsız olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu imkânsızlığı gözönünde 
tutan tasarıda, kazancın ortaklık işleri ile işler arasında tefriki bakımından şöyle pratik bir usul 
teklif edilmektedir. 

İlkin, umumi esaslar dairesinde kooperatifin yıllık safi kazancı tesbit edilecektir. Bundan 
sonra, ortaklarla olan senelik iş hacmi bir kalemde çıkarılacak ve bu kemiyet yabancılarla olan 
muameleler dâhil, kooperatifin umumi iş hacmma nispet edilecektir. Bu suretle bulunacak yüzde 
ile, vergi istisnasına giren risturnlarm topyekûn miktarı tâyin olunacaktır. 

D) Cemiyet ve tesislere ait iktisadi işletmeler : 
Kurumlar Vergisinin son mükellef grupunu cemiyet ve tesislere ait işletmeler teşkil eder. 
Burada tesislerden maksat, Medeni Kanunun73 ncü maddesine göre muayyen bir maksada 

tahsis edilen servetler (Vakıflar) dır. p \ ' : 

Teklif edilen sistemde, doğrudan doğruya cemiyet ve tesisler değil, bunlara bağlı olan «İktisa
di mahiyetteki işletmeler» vergi mevzuuna alışmıştır. (Burada da işletmelerin iktisadi mahiyeti 
iktisadi âmme müesseseleri için kabul edilen şartlara göre tâyin edilecekti). 

Cemiyet ve tesislere ait iktisadi işletmelerin vergiye tâbi tutulmaları, kendiliğinden anlaşıla
cağı üzere bir prensip icabıdır. Mütekâmil vergi sistemlerinde, değil yalnız cemiyet ve tesislere 
bağlı olan iktisadi işletmeler, hattâ doğrudan doğruya cemiyet ve tesislerin kendileri de vergiye 
tâbi bulunurlar. Bizde, verginin doğrudan doğruya cemiyet ve tesislere kadar teşmili şimdilik 
muvafık görülemezse de, bunlara bağlı iktisadi işletmelerin teklifinde tereddüt edilemiyeceği 
aşikârdır. Doğrudan doğruya Devlet müesseseleri vergiye tâbi tutulurken, cemiyetlere ait işlet
melerin vergi dışı bırakılmaları elbette mümkün olamaz. İktisadi âmme teşekküllerinin vergi
lendirilmesini icabettiren sebepler, bahusus hesaptutma ve hesap verme sebepleri, aynen ve hattâ 
fazlasiyle cemiyet ve tesislerin işletmeleri hakkında da varittir. 
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3. — Yerli ve yabancı kurumlar : 

Kurumların yerli ve yabancı olmalarına göre vergilendirilmeleri bakımından aynen Gelir Ver
gisinde olduğu gibi, «tanı mükellefiyet» ve «dar mükellefiyet» esaslarından gidilmiştir. Tam mü
kellefiyette, gerek memleket içinden, gerekse memleket dışından elde edilen kazanç ve iratla
rın tamamı vergiye tâbi olur. Yalnız yabancı memleketten elde edilen kazanç için o memleket
te Kurumlar Vergisi mahiyetinde bir vergi ödenmiş ise, bu vergi muayyen şartlar dâhilinde, Tür
kiye'de hesaplanacak asıl vergiden indirilir. 

Tam mükellefiyete giren kurumlar, sermayelerinin menşei nereden olursa olsun, idare veya 
iş merkezleri Türkiye'de bulunan sermaye şirketleri veya diğer kurumlardır. 

Dar mükellefiyete gelince, bu mükellefiyete, yalnız Türkiye dâhilinde elde edilen aşağıda ya
zılı kazanç ve iratlar tâbi olur: 

1. Türkiye'de sabit işyeri olan veya, daimî mümessili bulunan yabancı kurumların ticari 
kazançları; 

2. Türkiye'de kâin zirai bir işletmeyi işleten yabancı kurumların bu faaliyetten elde ettikleri 
zirai kazançlar; 

3. Gayrimenkullerin Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar; 
4. Menkul kıymet faiz ve temettüleri (Banka faizleri har iç) : 
5. Sair kazanç ve iratlardan bazıları. 
Dar mükellefiyete girecek olan kurumlar, kanuni veya iş merkezleri Türkiye içinde bulunmı-

yan teşekküller (daha ziyade yabancı kurumların şubeleridir) dir. 
Dar mükellefiyet bahsinde üzerinde ehemmiyetle durulması icabeden iki mesele vardır. Bun

lardan biri yabancı (Milletlerarası) nakliyat kumpanyaları, diğeri ihracat kurumlarının vergilen
dirilmesi meseleleridir. 

4. — Yabancı nakliyat kumpanyaları : 
Bilindiği gibi, şimdiki Kazanç Vergimizde yabancı nakliyat kumpanyaları doğrudan doğruya 

nakliyat ücreti üzerinden alınan « % 4,4 » nispetindeki bir vergiye tabidirler. Gerçi bu vergi
lendirme şekli çok basit ve kolay bir usuldür, fakat doğrudan doğruya nakliyat ücreti üzerinden 
alman bir vergi bir Kazanç Vergisi değildir; bir muamele, yahut da daha dar mânada, bir « nak
liyat vergisi » yani tipik vasıtalı bir vergidir. Yeni vergi sistemimizde bttabi bu esasın muhafa
za edilmesi düşünülemez. 

Şunu itiraf etmek lâzımdır ki, yabancı nakliyat kumpanyalarının hakiki kazanç üzerinden ver
gilendirilmeleri her yerde büyük teknik zorluklar doğurmaktadır. Bundan başka, bu mesele üze
rinde, Milletlerarası vergi mükerrerliği bakımından da önemle durulmaktadır. 

Bu dâvanın halledilmesinde gidilecek en pratik yol hiç şüphesiz karşılıklı anlaşmalara müste
niden yabancı nakliyat kumpanyalarını vergiden muaf tutmaktır. Başta ingiltere ve Amerika 
olmak üzere, birçok memleketlerin bu yoldan gittikleri malûmdur. Fakat bu muaflık denizaşırı 
nakliyeciliği henüz gelişmemiş olan memleketlerinaleyhine tecelli edebileceğini de unutmamak lâ
zımdır. Maamafih bütün modern vergi sistemlerinde olduğu gibi, tasarıda da mütekabiliyet şartı 
na bağlı olarak muaflık prensipine yer verilmiştir. 

Muaflık prensipi bir tarafa bırakılacak olursa, tasarıda, yabancı nakliyat kumpanyaları için, bu 
bakımdan yabancı vergi sistemlerinde tatbik edilen usuller üzerinde etraflı tetkikler yaptıktan 
sonra, esasları aşağıda izah edilen bir vergilendirme şekline gidilmiştir: 

1. Yabancı nakliyat kumpanyaları safi kazançlarının Türkiye'deki işlerine isabet eden hissesi 
üzerinden vergilendirilendir. 

2. Bu « ventilation'un yapılabilmesi için safi kazancın umumi hasılata olan nispeti alınacak ve 
bu nispet Türkiye'de elde edilen hasılata tatbik edilecektir. 

3. Bu vergilendirme usulünün tatbikatına nakliyat kumpanyalarının merkezleri tarafından tan
zim edilen malî bilançolarının musaddak suretleri esas olacaktır. 

4. Malî bilanço, yabancı memleketten getirilinceye kadar, evvelki senenin nispeti üzerinden mu
vakkat tarhiyat yapılacaktır. 
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5. Yukarıdaki esaslara dayanan «Ventilâtion» usulünün tatbikına imkân bulunmıyan hallerde, 

Türkiye'de elde edilen hasılata tatbüı olunacak kazanç nispeti her kumpanya için ayrı olmak üzere, 
Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken ve resen tâyin olunacaktır. Şu kadar ki, bu suretle 
tâyin olunacak nispetler, nispeti belli olan Tük ve yabancı nakliye kurumlarının fiilen elde ettik
leri ortalama nispetlerinin bir buçuk mislinden fada olmıyacaktır. 

5. — İhracat kurumları: 
Memleket içinde satın aldıkları malları ya doğrudan doğruya veyahut memlekette işledikten 

sonra ihraç eden yabancı şirketlerin vergilendirilmesi meselesi de, kurumlar vergisinin bellibaşlı 
dâvalarından birini teşkil eder. Bu bahiste, teknik zorluk, milletlerarası vergi mükerrerliği mselele-
rinden maada, bir de millî iktisadi menfaatleri gö bönünde tutmak lâzımdır. 

Yabancı mevzuatta, ihracaat kurumlarının vergi karşısındaki vaziyetleri incelendiği zaman, iki te
zin çarpıştığı görülür. Birinci teze göre ihracedilmek üzere mal satın alınması, kazanç doğuran bir 
muamele değildir. Bu itibarla ihracat işiyle uğraşan kurumlardan bu muameleleri dolayısiyle ver
gi istenemez. Bu esası kabul etmiş olan memleketlerin başında İngiltere ve Amerika gelir, bu se
bepten dolayı bu teze Anglo - Sakson görüşü de denilmektedir. 

İkinci teze göre, satmalma işi kazanç doğuran bir muameledir. Bunun ticari muamelenin sadece 
bir cephesini teşkil etmesi, bu karakterini değiştirmez. Bu itibarla, ihracat kurumlarının prensip 
itibariyle vergiye tâbi tutulmalarında zaruret vardır. Vergi sistemlerinde bu görüşün hâkim olduğu 
memleketler Almanya, Fransa, İspanya gibi kıt 'a Avrupası memleketleri olduğu için, bu usule «Con-
tinent» usulü denilmektedir. 

Memleketimiz için, yukarıda çizdiğimiz iki usulden hangisinin tatbik edilebileceği hususunda, leh 
ve aleyhte ileri sürülen mütalâalar üzerinde önemle durduktan sonra, muaflık esasının kabulü zaru
ri görülmüştür. 

Her nekadar, bu muaflık esasının tatbiki* yabancı kurumları yerli tacirlere nazaran imtiyazlı bir 
vaziyete sokmakta ise de, umumî menfaat karşısında uzun bir zaman için bu yoldan gitmekten başka 
bir çare yoktur. İşte tasarıda bu mülâhzalara dayanılarak yabancı kurumlar için halen cari olan 
muaflık rejimi muhafaza edilmiştir. 

6. — İştirak istisnası: 
Kurumlar Vergisi mevzuunda, üzerinde durulan meselelerden biri de Holding - filiyal, kısaca 

«iştirak» meselesidir. Sermaye şirketleri arasındaki iştirak münasebetleri, bizde de şimdiden hususi 
bir ehemmiyet arzetmeğe başlamıştır. İlerde bu sahada iştirak münasebetlerinin daha ziyade geli
şeceğini de beklemek lâzımdır. 

Sermaye şirketleri sabasında iştirak münasebeti, daha ziyade bir anonim şirketin diğer bir anonim 
şirkette hissedar olması, yahut bazı işlerinin tedviri için bir limited şirket kurmuş olması şeklinde te
zahür eder. Bu vaziyetlere memleketimizde bilhassa büyük bankalarımızın münasebetlerinde tesa
düf edilmektedir. 

İşte bu iştirak meselesinde, karşımıza bir «vergi mükerrerliği» dâvası çıkmaktadır. 
Bu mükerrerlik bakımından kurumlar arasındaki iştirak münasebetlerini, bilfarz bir anonim şirket 

ile hissedar arsındaki münasebete benzetmemek lâzımdır. Hissedar bir gerçek kişidir ve bunun ano
nim şirketten aldığı dividant kendi şahsi gelirine inkilâbeder. Yani burada karşımıza «şirket ka
zancı ile «Şahsi gelir» şeklinde iki mefhum çıkar. 

Halbuki, bir ana şirket ile bunun filyalı arasındaki münasebette bu vaziyet yoktur. Burada 
sermaye bakımından birbirine bağlı olan iki tüzel kişinin sadece, umumi kazancı bir araya gelmek
tedir. }*'-\,; 

Bu itibarla, ana kurum ve filyal münasebetlerinde, şirket kazancının şahsi gelire inkilâbmda 
olduğu gibi, vergi tevlideden ikinci bir hâdise karşısında değiliz. Şayet ana kurum ve filyal müna
sebetlerinde, her defasında ayrı olarak vergi alınacak olursa, bu takdirde, aynı kazanç genişliği
ne iki defa, bazan da daha fazla teklif altma alınmış olur. Bu vaziyet ise, bir memlekette büyük 
malî ve sınai işlerin taazzuvuna ve gelişmesine mâni bir tesir icra eder. 
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iktisadi ve malî bakımlardan çok mahzurlu olan bu « vergi mükerrerliği » modern vergi 

sistemlerinde şu veya bu şekilde önlenmektedir. 
Bizde, şimdiki Kazanç Vergisi rejimimizde, İktisadi Devlet Teşekkülleri için 3460 sayılı Ka

nunla kabul edilmiş hususi muaflık bir tarafa bırakılacak olursa iştirak münasebetlerinde çok 
şiddetli ve yıkıcı bir « vergi mükerrerliği » caridir. Meselâ büyük bir malî müessesemiz 1942 yılın
da iştirakle alâkalı takriben 1 600 000 liralık kazancı üzerinden vasıtalı veya vasıtasız olarak 
1 150 000 lira vergi ödemiştir. Üç büyük banka tarafından kurulmuş olan bir limited şirkette 
keza aynı yılda, bu şirketin kazancı üzerinden ceman ödenmiş olan vergiler tam % 90 nispetini 
bulmuştur. Yeni vergi sisteminde böyle vaziyetlere mahal vermemek ve büyük sermaye sahasın
da malî ve sınai teşebbüsün tabiî gelişmesine ağır vergi mükerrerliği ile mâni olmak için, tasarıda 
muayyen şartlara dayanan bir « iştirak istisnası» kabul edilmiştir. 

Yabancı vergi sistemlerinde de iştirak istisnası, « Holding muaflığı », «: ana kurum - filyal 
münasebeti muaflığı » şekillerinde ifade edilmekte ve umumiyetle « sıkı ve devamlı bir iştiraki » 
hedef tutmaktadır. Yoksa sermaye plasmanı olarak esham alınması, yani mücerret « âtıl para 
bırakmamak maksadiyle yapılan plasman » işleri bu imtiyazdan istifade etmemektedir. 

İşte tasarıda, bu esas gözönünde tutularak iştirak istisnası aşağıda yazılı iki şarta bağlanmıştır. 
1. Ana kurumun diğer bir teşebbüsteki iştirak hissesi bu teşebbüsün öz sermayesinin % 10 

undan fazla olacaktır (Alman kurumlar vergisinde bu nispet ötedenberi % 25 tir). 
2. Ana kurum bu iştirak hissesine bir sene evvelden beri sahip olacaktır. 
7. — Kazanç hesabında kabul edilmiyen indirimler: 
Kurumlar vergisinde, verginin matrahı hesaplanırken, bazı indirimlerin yapılmasına cevaz veril

memektedir; bunların en mühimleri şunlardır: 
a) Gizli sermaye faizleri, 
b) Gizli kazanç dağıtımı şeklinde ödemeler, 
c) ihtiyat akçeleri, 
Gizli sermaye faizi ile, gizli kazenç dağıtımı, Kurumlar vergisi bakımından, üzerinde ehemmi

yetle durulmakta olan hâdiselerdir. Bilindiği gibi, kurumllar açık olarak vergi kaçakçılığı yap
mazlar, daha doğrusu bünyeleri ve kuruluşları icabı yapamazlar. Buna mukabil vergi matrahını, ön
leyici tedbirler alınmazsa, «Gizli kazanç» yolundan gitmek suretiyle saklamak imkânını bulabilir
ler. Memleketimizde bunun bariz misallerine tesadüf edilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, merkez
leri şeklen Türkiye'de bulunan imtiyazlı büyük bazı yabancı kurumların hariçte bağlı bulundukları 
teşekküllerle olan münasebetleri üzerinde kazançlarının büyük bir kısmını devamlı olarak Türkiye 
dışına kaydırmağa muvaffak olmuş olduklarını bir vakıa olarak zikredebiliriz. Tasarıda yer alan 
tedbirlerle yalnız hariçte sıkı münasebeti olan yabancı kurumların değil, memleket içindeki yerli 
kurumların da bu yollardan gitmelerine bir set çekilmektedir. 

ihtiyat akçeleri meselesine gelince Gelir Ver ;isinin izahı münasebetiyle de temas edildiği üzere, 
bugünkü vergi telâkkisine göre, ihtiyat akçası mutlak olarak kazancm bir cüzü sayılmakta, kayıt
sız şartsız vergiye tâbi tutulmaktadır. 

Bu prensipi büyük sermayeyi «penalisation fiscale» şeklinde cezalandırmak istiyen düşüncenin 
bir ifadesi olarak tefsir etmek veyahut bazı memleketlerde takibedilen «Antitrüst» siyasetinin bir 
icabı olarak dar bir zaviyeden mütalâa etmek doŞru değildir. Bu maksatlar, daha ziyade sermaye 
kurumları vergisinin % 40 ı ve hattâ daha yüksek nispetlere çıkarılması ve Amerika'da olduğu gibi, 
ihtiyata alınan diğer bir tabirle yeni bir sermayeye inkilâp ederek zeti finansmanda kullanılan ka
zancın normal vergi nispetine nazaran daha ağır bir nispet üzerinden vergilendirilmesi suretiyle 
tahakkuk ettirilir. 

Gelir vergisi sistemine girmiş olan memleketlerin hemen hepsinde , bugün artık ihtiyat akçesi istis
nası diye bir şey tanınmamaktadır. 

ihtiyat akçesi istisnasını bir taraftan da zararın nakli hadisesiyle irtibatlandırmak suretiyle müta
lâa etmek lâzımdır, «zarar nakli» prensipini kabul ctmiyen bir vergi sisteminde belki de muayyen 
şartlar dâhilinde, ihtiyat akçesi için bir istisna kabul edilmesi caiz ve hattâ zaruri görülebilir. Fakat 
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iktisadi faaliyet devresini bir yıl ile takyidetmedıği için «zarar naklini» prensip itibariyle kabul 
eden bir vergi sisteminde, ihtiyat akçesi için hususi bir istisna vazetmek bu bakımdan da yersiz olur. 

8. — Vergi nispeti: 
Kurumlar vergisinin nispeti üzerinde, umumi tarife esasları dışında bilhassa «vergi mükerrerliği 

bakımından» durmak lâzımdır. 
Evvelce temas edildiği üzere, iktisadi telâkkiye göre bir sermaye şirketi vergi ödedikten sonra, 

ayrıca da hissedarın şahsi gelirine giren şirket hissesi üzerinden vergi vermesinin bir «mükerrerlik1» 
olduğu iddia edilmektedir. Bu görüşten giclilince, zaruri olan bu mükerrerliğin, hiç olmazsa, ağır ol
mamasını ve hakikî sermaye kurumlarının yaşamasına ve gelişmesine mâni teşkil etmemesini düşün
mek lâzımdır. 

Tasarıda bu düşünceye yerverildiği içindir ki, Kurumlar Vergisinin nispeti sermaye şirketleri 
için bugünün şartlarına nazaran mübalâğalı sayılacak yüzde yirmi nispeti üzerinden tesbit edil
miştir. İleride bütçemizin imkânları dâhilinde, bu nispetin belki de en normal olan % 15 haddine 
düşürülmesi yerinde olacaktır. 

Kurumlar Vergisinde mükerrerlik kendiliğinden anlaşılacağı üzere sadece sermaye şirketleri 
için bahis mevzuu olur. İktisadi âmme müesseseleri hakkında bittabi bu mülâhaza ileri sürülemez. 
Bu itibarla vergi nispeti bakımından sermaye şirketleri ile iktisadi âmme müesseseleri arasında 
bir tefrik yapmak lâzımdır. Tasarıda bu esastan gidilerek iktisadi âmme müesseselerinin vergi 
nispeti % 20 yerine c/c 30 olarak teklif edilmiştir. 

9. -—-• Hususi haller : 
Kurumlara, mahsus hususi durumlardan biri de hiç şüphesiz kurumun sona ermesidir. Kurum

lan sona erdiren hâdiselerin başında «Tasfiye» geliri; esasen diğer hâdiseler de buna benzer. 
Gerçek kişiler ölümle şahsiyetlerini kaybederler. Ölüm biolojik bir hâdisedir ve anidir. Hal

buki kurumu sona erdiren tasfiye hâdisesi âni olmaktadır. Bu bakımdan tüzel kişiler yalnız 
vergi hukunda değil hususi ve âmme hukuklarında da gerçek kişilerden ayrılmaktadır. 

Tasfiye hâdisesinin münhasıran kurumlar ve bilhassa sermaye şirketleri hakkında bahis mevzuu 
olması hasebiyle, Kurumlar Vergisinde bu hâdise esaslı bir şekilde ele alınmıştır, 

Gerçek kişilerde şahsiyetin zevali halinde varlığının intikali anidir. Binaenaleyh varlığı inti
kal anında değerlemek ve buna göre vergilendirmek imkânı mevcuttur. Tasfiye ise azçok uzun 
bir müddet devam eder; ve tasfiyeye başlanırken ortaklara ne kadar paylaştırma yapılacağı bili-
nemez. ]~ 

Tasfiyede, senelik muamelelerle kâr temin etmek maksadının bulunmamasından dolayı, tasfiye 
halindeki kurumların her yıl vergilendirilmeleri yerine tasfiye devresinin münferit bir vergilendir
me devresi olarak ele alınması, ve bu devre için tasfiye kârının matrah ittihaz edilmesi cihetine 
gidilmiştir. 3 seneden fazla süren tasfiyeler için konan hususi hükümler, tasfiye muameleleri ile 
vergi arasındaki irtibatın zamanla vuzuhunu kaybetmemesine matuftur. 

Kurumların mevcudiyetini ortadan kaldıran birleşme ve devir hâdiseleri de tasfiye mahiyetin
de olduğundan, tasfiye hakkındaki hükümlerin bunlara da tatbik edilmesi, yalnız devir halin
deki hususiyet gözönünde tutularak, bu halde mükellef lehine hükümler konması maksada uygun 
bulunmuştur. 

Kurumlar Vergisi ile, tüzelkişilerin vergi karşısındaki vaziyetleri açıkça tâyin edilmiş olmak
tadır. Bir taraftan ileri vergi prensiplerini gözönünde tutarken, diğer taraftan memleketimi
zin gerçeklerini ihmal etmiyen bu vergi, yeni malî sistemimizin en esaslı hükümlerinden birini 
teşkil edecektir. 

Tasarının bu anlayışla karşılanarak, umumi tasvibe mazhar olacağını kuvvetle ümidetmekteyiz. 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kurumlar Vergisi: 
1. — Umumi mütalâalar: 
Hükümetçe teklif edilen «Kurumlar Vergisi» 

kanun tasarısının gerekçesinde; vasıtasız vergile
rimizde ıslahat yapılırken, Gelir VergisiJyanuıda 
ayrıca bir de Kurumlar Vergisi tedvin edilmesini 
zaruri kılan prensip meseleleri ve teknik sebep
ler belirtildikten sonra; Kurumlar Vergisine tâ
bi mükellefler, yerli ve yabancı kurumların mü
kellefiyet esasları, vergilendirmede hususiyet 
arzeden yabancı nakliyat kurumlarının teklif 
şekilleri, yabancı ihracat kurumlarının durumu 
vo nihayet, Kurumlar Vergisiyle mevzuatımıza 
giren iştirak istisnasını zaruri kılan sebepler, 
kazanç hesabında kabul edilmiyen indirimler, 
vergi nispeti ve kurumların fesih, birleşme, tas
fiyesinden doğan hususi haller hakkında tasarı
yı ve tasarının hazırlanmasında hâkim olan pren
sipleri aydınlatıcı malûmat ve izahat verilmek
tedir. 

• • * 

# * 

Bilindiği üzere, geniş mânasiylo kurumlar, 
halen tatbik mevkiinde bulunan Kazanç Vergisi 
Kanunumuzda da ayrı bir mükellef zümresi ola
rak vergilendirilmektedir. Kurumlar, mahiyetleri, 
vergi tekniği bakımından birçok hususiyetler 
arzettiklerinden kurumların bünye ve hususiyet
lerine tekabül eden hükümlerde bu kanunun 
muhtelif maddelerinde dağınık bir şekilde yer 
almış bulunmaktadır. Vasıtasız vergilerimizde 
muayyen prensiplere dayanan bir ıslâhat yapı
lırken, Gelir Vergisi dışında ayrıca bir de Ku
rumlar Vergisi tedvin edilmesini zaruri kılan 
sebepler Hükümet gerekçesinde etraflı hir şekil
de izah ve ifade edilmiştir. Komisyonumuzun 
da iştirak ettiği bu mütalâaları, aynen aşağıya 
alıyoruz .* 

«1. Kurumların vergilendirilmesinde, vergi 
prensipi ve vergi tekniği bakımlarından birçok 

hususiyetleri vardır. Gerçek kişilerin Gelir Ver
gisinde, mükelleflerin şahsi ve medeni durumu, 
aile külfeti, en az geçim seviyesi gibi âmiller 
üzerinde durulur. Halbuki gerçek kişilerin hü
viyetine bağlı olan bu gibi âmiller, Kurumlar 
Vergisinin bünyesine tamamen yabancıdır. Ku
rumlarda hâkim olan yegâne unsur «Sermaye» 
dir. Kurumların iktisadi ve malî varlıkları sa
dece bu unsurla kah ve ifade edilir. Bu itibar
la şahsi ve psikolojik mülâhazaların yerine, ser
mayenin tarzı teşekkülü, miktarı, iştirak müna
sebetleri, fesih, birleşme, tasfiye halleri, ihti
yatlar teşkili, dağılacak kazanç miktarı ve bu
nun dağılması şekli gübi malî hususiyetler ön 
plâna geçer. 

2. Gelir Vergisinde «Esnaf muaflığı» ka
bul edilmiş ve bu verginin tekniğinde defter 
tutma gibi formaliteler bakımından mükellefle
rin seviyelerine göre bâzı tefrikler yapılmıştır. 
Harbuki, kurumlar hakkında prensip itibariyle 
böyle tefrikler yapılmasına mahal yoktur. 

3. Gelir Vergisinde, gelirin miktarlariyle 
şahsi ihtiyaç arasındaki münasebet göz önünde 
tutularak şiddetli bir müterakkilik câridir. 

Halbuki ödeme 'kabiliyetleri ve iktisadi var-
lrkları sadece «Sermaye» ye dayanan kurumlar 
hakkında müterakkilik esası, prensip itibariyle, 
bir mâna ifade etmez. Gerçi, hâzı vergi sistem
lerinde sermaye şirketleri hakkında da mahdut 
ölçüde bir nevi müterakkilik tatbik edildiği ve 
daha ziyade «Çek usulü» denilen bir sistemde 
bu müterakkiliğin rantabiliteye göre ayarlandı
ğı görülmekte ise de, bu usulleri müterakkilik-
ten ziyade «Mütedennilik» şeklinde mütalâa et
mek doğrudur. 

4. Gelir Vergisinde «Ayırma» kaidesinin 
icabı olarak, emek kazancı ile memzuc kazanç 
ve sermaye iradı arasında mutlaka bir ayrılık 
gözetilir. Kurumların vergilendirilmesinde bit
tabi bu prensip tat/bik sahası bulmaz. Zira, ku
rumların gelir menbalarında 'bir vahdet vardır. 
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Bu ınenba sadece şirket.veya müessese sermaye
sidir. 

."). Kurumların ayrı bir vergiye tabi tutul
ması, gerek şahsi Gelir Vergisinin, gerekse ku
rumlara ait verginin daha vazıh ve daha derli 
toplu bir şekilde tedvin edilmesine imkân ve
rilir. Bunun ise, bilhassa tatbikat bakımından 
pek büyük bir önemi vardır. 

Kurumlanıl miktarı mahdut, fakat bun
lardan alman verginin tutarı büyüktür. Mükel
lefi mahdut, hasılatı yüksek, tekniği ayrı bir 
vergi, büyüklü, küçüklü yüzbinlerce mükellefe 
şâmil şahsi Gelir Vergisinin içine gayrıtabiî 
bir surette sıkıştırılır, yani gerek mevzuat ge
rek tatbikatta bu iki büyük vergi birbirine 
karıştırılırsa, ikisinin de tatbik kolaylığı kay
dedilmiş olur. 

Kurumlar Vergisine tâbi mükellefler, tetkik 
edildiği zaman bu verginin şümulüne giren 
kurumların, geniş ve hukuki mâuasiyîe alelıt
lak kurumlar olmadığı görülür. Kurumlar 
vergisi mükelleflerinden nev i şahsa münhasır 
bir mahiyet ar/eden «iktisadi âmme müessese
leri» ve «Cemiyet ve tesislere ait işletmeler» 
haricindeki mükellefler, yani «Sermaye şirket
leri» ve «Kooperatif şirketler» hukuki bakım
dan değil, tamamen malî bakımdan mütalâa 
edilmişlerdir. Bu itibarla, tüzel kişiliği haiz 
olan ve hukuki bakımdan şirket telâkki edi
len ve fakat sermaye şirketi karakterini taşımı-
yan kolektif, âdi komandit, âdi ve hususi şir
ketler, Kurumlar Vergisinin dışında bırakılmış
lar ve bunlar da mükellefiyet, Gelir Vergisinin 
umumi esasları dâhilinde doğrudan doğruya or
taklara teveih edilmiştir. Kurumlar Vergisine 
tâbi şirketler ise, Kazanç Vergimizde «Eshamlı 
şirketler» tabiriyle ifade edilen ve yeni kanun
da «Sermaye şirketleri» diye adlandırılan ano
nim, eshamlı komandit, limitet şirketlerden iba
rettir. Bunlara, ayrı bir zümre olan, muafiyet 
dışında kalan kooperatif şirketleri de ilâve 
etmek lâzımdır. Hükümet gerekçesinde, hukuki 
ve malî bakımdan yapılan bu tefrikin dayandı
ğı esaslar etrafiyle izah edilmiş olduğundan, bu 
esasların burada da tekrarlanmasına lüzum gö
rülmemiştir. 

Kurumlar vergisine tâbi tutulan dört ayrı 
mükellef grupunu yani A) sermaye şirketleri, 
B) kooperatif şirketleri, C) İktisadi âmme mü
esseseleri, D) Cemiyet ve tesislere .ait iktisadi 
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işletmeleri, Hükümet teklifindeki esasların dı
şında ve bu kurumların elde ettikleri kazanç ve 
iratların, sonunda, bir îV-rdin. geliri arasında yer 
alıp almaması, bakımından iki ana grupta müta
lâa etmek mümkündür. Böyle bir tefrikin yapıl
ması yerindedir. Zira, vasıtasız vergilerimizde 
yapılan ıslahat sırasında ayrı bir hüviyetle or
taya, çıkan Kurumlar Vergisinin, kurumların 
bünye, mahiyet ve hususiyetlerine uygun hüküm
lerin bir arada ve derli toplu olarak tedvin edil
mesi yanında, bir de, dolayısiyle vergicilikte 
«Ayırma» prensipi tahakkuk ettirmek gibi bir 
fonksiyonu mevcuttur. "Ve bu vergiye I evcili edi
len tenkitlerde, Kurumlar Vergisinin ifa ettiği 
bu fonksiyondan ileri gelmektedir. 

Komisyonumuzda, sermaye şirketleri ortak
ları bakımından. Kurumlar Vergisinin mükerrer 
bir vergi olduğu ve bu mükerrerliğin izalesi 
için, sermaye şirketlerinden tahsil edilen Ku
rumlar Vergisinin, mükelleflerin şahsi Gelir Ver
gisine mahsubu ileri sürülmüş ve bu mevzu uzun 
tartışmalara yol açmıştır. Muhtelif illerin Tica
ret ve sanayi odadan temsilcilerinden mürekkep 
heyetin hazırladığı raporda aynı noktai nazar 
ileri sürülmüştür. Bu mahsubun kabulü, emek 
ve emek - sermaye geliriyle, sermaye geliri ara
sında yapılmak istenen «Ayırma» dan feragat. 
edihnesi demek olacağı aşikârdır. Bu prensi)) 
meselesi, Gelir Vergisi gerekçemizde etraflı bir 
şekilde münakaşa, edilmiş olduğundan, aynı mü
talâaların burada tekrarlanmasını zait adde
diyoruz. Ancak', ileri sürülen bu noktai nazarın 
uzun tartışmalardan sonra, komisyonumuzca ek
seriyetle kaimi edilmediğini ifade etmek isteriz. 

# 

Hükümetçe teklif edilen «Kurumlar Vergisi» 
Kanun tasarısını esas itibariyle kabul eden ko
misyonumuz, maddelerde birçok değişiklikler 
yapmıştır. Yapılan değişiklikler, maddeler ge
rekçesinde izah edilmiştir. Burada teferruata. 
girmeksizin yapılan değişikliklerin ana hatla
rını belirtmek isteriz: 

1. — Kurumlar Vergisine tâbi mükellef züm
releri içinde, bilhassa, memleketimizin iktisadi 
bünyo.i icabı-olarak, hususiyet ve ehemmiyet arz-
zedeıı «İktisadi âmme müesseseleri» nin tarifi 
hudut ve şümulünün tesbiti, komisyonumuzu en 
fazla işgal eden mevzii! ardan biri olmuştur. Hü-
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küme t gerekçesinde de işaret edildiği üzere, tat
bikatta çeşitli hüviyetler ve müşküller arzeden ik
tisadi mahiyetteki âmnıo müesseselerinin vergi 
bakımından kavranması sarih ve maddi bir tari
fin yapılması oldukça güçtür. Komisyonumuz Hü
kümet teklifindeki «iktisadi âmme müessesesi» ta
rifini, biraz nazari ve karışık bulmuş ve bunun 
yerine, daha vazıh bir tarif meydana getirmiye 
çalışmıştır. Komisyonumuzun kabul ettiği ta
rifte, Kurumlar Vargisi bakımından intisadi 
âmme müesseselerinin tâyin ve tesbitine esas 
olmak üzere; 

A) Devlet, özel idare, belediye ve diğer ka
mu idare ve müesseselerine ait ve tâbi olması; 

B) Faaliyetlerinin devamlı bulunması; 
C) Mevzuunun ticari, sınai veya zirai ma

hiyette olması, şartları kâfi görülmüştür. 
Bu arada, iktisadi âmme müessesesi mahiy-

tinde olup da kendilerine muvafık tanınan mü
esseseler mevzuunda, Komisyonumuzun görüşü
nün açıklanması fayda ve mülâhaza ediyoruz. 
Hususi ve ferdî teşebbüsler ve işletmelerle, 
iktisadi mahiyetteki âmme .müesseseleri arasın
da, vergi bakırcından. tam bir eşitliği göz önün
de tutan Komisyonumuz ,bu muaflıkları, işin 
mahiyeti icabı, kanun veya fiilî bir inhisarı 
ifade eden sahalara maksur tutmakta . titiz 
bir itina göstermiş ve bu suretle, iktisadi âmme 
müesseseleriyle ferdî ve hususi teşebbüsler 
arasında vergi bakımından her hangi bir fark 
yaratmamasına âzami şekilde gayret sarf etmiştir. 

2. Kurumlar Vergisinde, vergilendirme ba
kımından karşılaşılan güçlüklerden biri ve bel
ki en mühimmi, yabancı nakliyat kurumlarıdır. 
Hükümet gerekçesinde de izah edildiği üzere, 
halen tatbik mevkiinde olan Kazanç Yergimiz
de, yabancı nakliyat kurumları Türkiye'de elde 
ettikleri hasılata, % 4,4 nispeti tatbik edilmek su
retiyle teklif edilmektedirler. Haddi zatında, bu 
teklif şeklinin, kazanç ve iratla alâkası olmıyan 
doğrudan doğruya müstehlike devredilen bir 
nevi nakliyat resmi mahiyetini aldığına şüphe 
yoktur. Bu itibarla, halen tatbik edilen rejime 
nazaran, ecnebi nakliyat kurumlarının, vergi dı
şında kaldığını kabul etmekte hata yoktur. 

Yabancı nakliyat kurumlarının vergilendiril
mesinde, bütün dünyada karşılaşılan teknik güç
lükleri nazarı itibara alan Hükümet, tasarıda, 
vergi tekniğinde ventilâtion deniln usulü tek

lif etmiştir. Bu usule göre, şirket merkezinin safi 
kârının; umumi hasılata olan nispeti bulunacak 
ve bu nispet Türkiye'de elde edilen hasılata 
tatbik olunacaktı. 

Komisyonumuz, teklif edilen usulün, tatbi
katta doğuracağı güçlükleri ve hattâ imkânsız
lıkları göz önünde tutarak bizzat nakliyat ku
rumlarının temsilcilerinin mütalâalarından da 
faydalanarak, teklif edilen usul yerine, tatbik 
kabiliyeti daha fazla olan bir şekil kabul etmiş
tir. Komisyonumuzca kabul edilen şekle göre, 
nakliyat kurumlarının vergiye matrah olarak 
alınacak kazançları, Türkiye'de elde ettikleri 
kazanç vasati emsal nispetinin tatbiki ile hesap
lanacaktır. Vasati emsal nispeti ise, Maliye Ba
kanlığınca muhtelif kaynaklardan toplanacak 
malûmata istinaden, üç sene için tâyin oluna
caktır. 

3. Memleketimizden satın aldıkları malları, 
ya doğrudan doğruya veya memlekette işledik
ten sonra, ihraç eden yabancı şirketlerin teklif 
haricinde bırakılıp bırakılmaması hususu, Ko
misyonumuzda uzun'tartışmalara mevzu teşkil 
etmiştir. Hükümet gerekçesinde de temas edil
diği üzere, bu bahiste, teknik zorluklar, Millet
lerarası Vergi mükerrerliği meseleleri yanında, 
bir de, Millî, iktisadi menfaatlerimizde nazarı 
itibara alınmak lâzımdır. Netekinı Gelir Vergi
sinin müzakeresi sırasında ferdî teşebbüsler ba
kımından mevzu incelenmiş ve neticede Komis
yonumuz, yabancı ihracat tacirlerinin bugün ol
duğu gibi, vergi dışı bırakılmasını, memleketi
mizin iktisadi ve ticarî menfaatlerine daha uy
gun bulmuştur. Memleketimizden satın aldıkları 
malları ya doğrudan doğruya veya işledikten 
sonra ihraç edenler, fiiliyatta, münferit tacirler
den ziyade, yabancı kurumlar olduğuna göre, 
mücerret ihracattan dolayı bu kurumların Tür
kiye'de teklif edilip edilmemeleri, Gelir Vergisi
ne nazaran çok daha fazla ehemmiyet arzetmek-
tedir. 

Bu mevzuda ileri sürülebilecek ve hakikatte 
sürülen en mühim tenkit, yabancı ihracat ku
rumlarına böyle bir muafiyet tanındığı takdirde, 
vergi bakımından yabancı şirketlerin, yerli şir
ketlere nazaran imtiyazlı duruma girmiş olacak
ları noktasına teveccüh etmektedir. Mücerret 
mubayaa ve ihraç keyfiyetinin bir kazanç tevlit 
ettiği kabul edilecek olursa, bu tenkitte zahiren 
de olsa bir hakikat hissesi bulmak mümkündür. 
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Buna mukabil, yabancı ihracat kurumlarının 
memleketimizde Kurumlar Vergisine tâbi olma
ması, bu kurumların hakikatte kurum olarak 
yüklendikleri malî külfetin, mutlaka yerli ihra
cat firmaları aleyhine ve yabancılar lehine ol
duğunu katî olarak ileri sürmek de isabetli ola
maz. Zira, yabancı ihracat kurumları da, umu
miyetle kendi memleketlerinde bu mahiyette 
verdikleri vergiler bizim kabul ettiğimiz nispet
ten çok daha ağır nispetlerde vergiye tâbi tu
tulmaktadırlar. Yabancı ihracat tacirlerinin 
Kurumlar Vergisine tâbi tutulması, çok defa, 
vergi mükerrerliği meselesini doğuracak ve bu 
vaziyete, belki de, yabancı ihracat iframlannm 
piyasamızdan çekilmesini intaç edecektir. Bil
hassa mümasil maddeleri istihsal ve ihraç eden 
memleketlerde böyle bir vergi mevcut olmama
sı yabancı firmaların bu memleketlere kayma
larına sebep olabilecektir. Nitekim bütün bu mü
lâhazalar göz önünde tutularak, halen tatbik 
mevkiinde olan Kazanç Vergimizde muaflık re
jimi tatbik olunmaktadır. 

Komisyonumuz bu mevzuda yaptığı etraflı 
müzakere ve münakaşalar neticesinde, memle
ketimizin iktisadi menfaatleri bakımından, ha
len olduğu gibi, bu muaflık rejiminin muhafa
zasındaki faydaların mahzurlarına galip olduğu 
kanaatine varmış ve Hükümet teklifini kabul 
etmiştir. 

4. Kurumlar Vergisinin nispeti de, Komis
yonumuzda uzun tartışmalara yol açan mevzu
lardan biri olmuştur. Gelir Vergisi gerekçemiz
de etraflı <bir şekilde izah ve yukarda da temas 
edildiği üzere, Gelir Vergisi yanında ayrıca bir 
de Kurumlar Vergisi tedvin edilmesi, kurumla
rın bünye ve hususiyetlerine uygun hükümlerin, 
bir arada toplanmasının sağhyacağı faydalar 
yanında, aynı zamanda, içtimai adalet kaidesi
ne uyularak, emek, eme'k - sermaye geliriyle 
münhasıran sermaye geliri arasında vergi bakı
mından bir fark yaratmak, diğer bir ifade ile, 
«Ayırma» prensipinin tatbik edilmek istenme
sinden doğmuştur. Filhakika, şirketlerin kârın
dan hissedarlara tevzi edilen temettüler, o şa
hısların şahsi gelirine dâhil olacaklarına ve bir 
defa da Gelir Vergisine tâbi tutulacağına göre, 
ortada, ayırma prensipinin tatbikmda, takip 
edilen usullerden biri olarak, muzaaf bir vergi
lendirme hâdisesi mevcuttur. Bu bakımdan Ku
rumlar Vergisinin nispeti bir bakıma «Ayırma* 

prensipinin hangi şiddette tatbik edileceğine 
bağlı bir mesele olarak mütalâa edilmek ieab-
eder. 

Bilindiği üsere, Kurumlar Vergisine tâbi 
sermaye şirketlerine, memleketimizde Kazanç 
Vergisi rejimine girildiği tarihten itibaren, fer
dî teşebbüslere ve ferdî teşebbüsler gibi mü
talâa edilmek icabeden ticaret şirketlerine (Limi
tet, âdi komandit, kolektif hususi ve âdi şirket-
ler) e nazaran, daima aşağı tarife tatbik edilmiş
tir. Halen tatbik mevkiinde olan kazanç vergisin
de harb esnasında yapılan zamlarla birlikte, es* 
hamli şirketler âzami % 40, ferdî teşebbüsler ve 
diğer şirketler ise % 80 ne kadar çıkan bir tari
feye tâbi bulunmaktadırlar. Kazanç Vergimizde 
eshamlı şirketlerin daha düşük bir tarife ile tek
lif edilmeleri, memleket iktisadiyatında şirket
lerin oynamakta oldukları ehemmiyetli rol na
zara alınarak, bu teşekküllerin gelişmesini ve 
çoğalmasını sağlamak gibi, bugün de ileri sürül
mekte olan bir mütalâadan doğmaktadır. Gelir 
Vergisi gerekçemizde, bu mütalâa, yirmi sene
lik vergi tatbikatımıza dayanılarak cevaplandı
rılmış olduğu için, aynı mevzuun burada tekrarı
na lüzum görmüyoruz. Bu defa girdiğimiz sis
temde, Kurumlar Vergisiyle varılmak istenen ga
yelerden biri ise, yukarda da temas edildiği üze
re, sermaye geliriyle, emek ve emek sermaye 
geliri arasında bir ayırma yapmak olduğuna gö
re, yeni sistemle gidilmek istenen yolun, mem
leketimizde, sosyal adalet telâkkileri bahsine 
yerleşmiş olan bir telâkkinin, tamamen aksi ol
duğu aşikârdır. Bir bakıma, vergicilikte yerleş
miş bir itiyattan, yeni bir telâkkiye geçmek 
demek olan Kurumlar Vergisinin nispetini ağır 
tutmaktan mütevellit aksülâmelleri göz önünde 
tutan komisyonumuz, Hükümet tasansiyle teklif 
edilen % 20 nispetini, % 10 a indirmek suretiyle 
hem bu aksülâmelleri önlemek ve hem de sembo
lik de olsa, yeni girdiğimiz sistemde ayırma pren-
sipini muhafaza etmek istemiştir. Bu yeni nis
petin, fiiliyatta sağladığı ayırma % 6,5 kadar
dır ki, Gelir Vergisi gerekçemizde de işaret etti
ğimiz gibi, bunu bir sermaye düşmanlığı şeklin
de vasıflandırmak haklı olamaz. 

Nispet mevzuunda ortaya çıkan meselelerden 
biri de, iktisadi âmme müesseselerine tatbik edi
lecek nispete taallûk etmektedir. Bilindiği üze
re, sermaye şirketlerinde olduğu gibi, iktisadi 
âmme müesseselerinde herhangi bir vergi müker-
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rerİiği mevzuübahis olamaz. Hükümet tasarısın
da aradaki bu fark nazarı itibara alınarak, ser
maye şirketlerindeki % 20 nispete mukabil, ik
tisadi âmme müesseseleri için % 30 nispeti teklif 
edilmiştir. 

İktisadi âmme müesseselerine tatbik edilecek 
nispet mevzuunda, komisyonumuzda üzerinde 
en fazla durulan noktayı, vergi bakımından, fer
dî ve hususi teşebbüslerle, iktisadi âmme mües
seseleri arasında bir fark yaratmamak teşkil 
etmiştir. Bu görüşün dayandığı esasın, vergi 
bakımından ferdî teşebbüsler aleyhine bir vazi
yet yaratmamak endişesi olduğu malûmdur. 
Bu endişenin ise, ancak, ferdî teşebbüslerle 
devlet teşebbüslerinin aynı sahada yanyana ça
lışması halinde mevzuübahis edilebileceği tabi
îdir. Devletçiliğimizin gayesi ve tatbikatı, fer
dî teşebbüslerle rekabet olmadığına göre, vergi 
yükünün kendine sağlıyacağı avantajdan isti
fade ederek, ferdî teşebbüsü ortadan kaldır
ması mevzuübahis olamaz. Esasen, devletçi
liğimizin gayesini, bir an için bu istikameti al
dığı farz olunsa bile, hususi teşebbüsü orta
dan kaldırmak için, müracaat edebileceği ye
gâne silâhın, vergi yükü olmadığı da bir beda
hettir. Bu bakımdan ileri sürülen mütalâalar, 
mevzu yakından tetkik edildiği zaman varit 
olmamakla beraber, Komisyonumuz, izhar edi
len umumi temayüle uyarak, iktisadi âmme mü
esseseleri için tasarıda teklif edilen % 30 nis
peti, Gelir Vergisi için tadilen kabul edilen 
âzami teşebbüse muvazi olarak % 35 e çıkarıl
mıştır. 

İktisadi âmme müesseselerine ait vergi nis
peti üzerinden ceereyan eden münakaşalar sıra
sında, bu müesseselerin kârları ne ka
dar yüksek olursa olsun % 35 nis
petinde vergi ödiyecekleri halde, ferdî 
teşebbüslere ait diğer kurumlarda ortak
ların Kurumlar Vergisiyle birlikte bâzı ahvalde 
% 41,5 nispetinde vergi ödemek mevkiinde ka
lacakları da ileri sürülmüş ve bu sebeple iktisa
di âmme müesseselerine ait vergi nispetinin % 
41,5 olarak tâyini istenilmiştir. 

Bu endişe, senede her ortağına 100 bin lira
dan fazla kâr dağıtan kurum ortaklan için 
varit ise de normal olarak memleketimizde or
taklarına bu miktarda kâr dağıtan kurum he
men hemen yok gibidir. Binaenaleyh, bir iki 
istisna pahasına iktisadi âmme müesseselerinin 

i â -
otofinansmanıni zayıflatmak hem iktisadi hem 
de malî görüşle kabili telif bulunmadığından 
bu mütalâa kabul edilmemiştir. 

Kurumlar Vergisi 
Madde 1 : (Hükümetin 1 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2 : (Hükümetin 2 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3 : (Hükümetin 3 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4: (Hükümetin 4 ncü maddesi) 
Hükümet tasarısında İktisadi âmme müesse

seleri, bâzı şartlara ve hususlara göre tarif edil
miştir. Bu tarifin tatbikatta mahzurlar doğurma
sı ihtimali göz önünde tutularak, bağlı ve katî 
bir tarif yerine halen tatbikatta görülen iktisadi 
âmme müesseselerinin mahiyetlerine göre tâyin 
edilmeleri daha amelî bulunmuştur. Bu itibarla, 
İktisadi Âmme müesseselerinin bir kamu idaresi
ne bağlı ve ticari, smai veya zirai işletme vasfını 
haiz olmalan şartları kâfi görülmüştür. 

Madde 5 : (Hükümetin 5 nci maddesi) 
Cemiyet, tesis ve vakıflara ait iktisadi işlet

melerin tarifi 4 ncü maddede zikredilen iktisadi 
âmme müesseselerinin tarifine uygun şekilde 
yeniden yapılmıştır. 

Madde 6: (Hükümetin 13 nci maddesi) 
Yabancı Devletlerle akdolunacak anlaşma

lar, esasen kanunlaşacağı ve bu yoldan tatbiki 
zaruri bulunacağı cihetle Hükümet tasarısının 
birinci fıkrası zait görülerek kaldırılmıştır; ya
bancı cemiyetlere ait iktisadi işletmelerin, ya
bancı Devletlere ait iktisadi işletmelerde oldu
ğu gibi, vergi mevzuuna girdiği maddede ayrı
ca tasrih edilmiştir. 

Madde 7: (Hkkümetin 7 nci maddesi) 
Fıkra : 1 ilâ 7 aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 8 : 
İlim, fen ve güzel sanatlan teşvik maksadiyle 

işletilen âmme müesseselerinin tesislerine ta
nınan muaflık meyanına halk evlerinin, halk oda
larının, tohum ve hayvan üretme istasyonlan-
nın faaliyetlerinin de ilâvesi muvafık ve lüzum
lu görülmüş ve bu fıkraya eklenmiştir. 

Fıkra 9 - 10 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 11 : 
İçtimai maksatlarla işletilen kurumlar me

yanına talebe yurdu v§ pansyinlannın d* it-
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İıali. sosyal mülahazalara uygun görüldüp:ün.dpn 
bunlarda fıkraya ithal edilmiştir. 

Fıkra 12 - 13 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 14 : 
Hususi kanunlarla veya Devletle akdolunan 

mukavelelerle sağlanan muaflık hükrnü daha va
zıh bir şekilde ifade olunmuştur. 

Fıkra 15, 16, 17 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 18 : 
İl özel idareleri veya belediyeler veya köy

ler veya bunların tskil ettikleri birlikler ve
yahut bunlara bağlı kurumlar tarafından iş
letilen su, elektrik ve havagazı işletmeleri ile 
belediye sınırları içindeki her türlü nakil işleri 
ve mezbahaların, ticari bir maksatla değil hal-
kın mübrem ihtiyaçlarını karşılamak maksadına 
dayandığı göz önünde tutularak bu kabil işlet
melerin kurumlar vergisinden muaf tutulması 
derpiş edilmiş ve maddeye bu maksadı temin 
için müstakil bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde S. : (Hükümetin H ııei maddesi) 
Fıkra 1 : 
Bir kurumun diğer bir teşebbüse yatırdığı 

sermayenin, bu teşebbüsün sermayesinin °/o 10 
nundan aşağı olmamak ve son bilanço tarihin
den enaz bir sene evvel yatırılmış bulunmak 
kayıt ve şartlariyle alacağı iştirak hissesinin 
vergiden istisnasını mutazammm Hükümet tek
lifi aynen kabul edilmiş, ancak ifadeye vuzuh 
maksadiyle fıkra yeniden yazılmıştır. 

Fıkra 2 - 3 : Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 4 : 
927 sayılı Kanunla sıcak ve soğuk maden su

ları imtiyazlarının işletmelerine bahşolunan ver
gi muaflığı hakkında Hükümet teklifinde bir 
kayıt olmadığı görülmüş ve bu kabil işletmelerin 
kurumlar vergisinden istisnasını temin maksa
diyle (4) numaralı bir fıkra eklenmiştir. 

Fıkra 5 : 
Tatbikatta ihtilâf ve tereddütlere yer verme

mek maksadiyle Devlet Denizyolları ve Liman
ları İdaresinin tekelinde bulunan nakliyat işle
rinden elde ettiği kazançların istisnasını temin 
için (5) numaralı bir fıkra ilâve olunmuştur». 

Madde 9 : (Hükümetin 9 neu maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10 : (Hükümetin 10 neu maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Şansı 
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.Madde 11 : (Hükümetin U no i maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 12 : (Hükümetin 12 ııei maddesi) 
2, 3 ve 4 neü fıkralar aynen kabul edilmiş

tir, 1 ve 5 nci fıkraların - hükümler aynı olmak
la beraber- yazılışı değiştirilmiştir. 

Madde 13 : (Hükümetin 13 neü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14 : (Hükümetin 14 neü maddesi) 
Fıkra ilk : Hüküm itibariyle aynen kabın 

edilmekle beraber ifade bakımından yeniden ya
zılmıştır. 

Fıkra 1. : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 2 : 
Parentez içindeki ifade, Fsııi Kanunu tasarı

sının değerleme kitabındaki hükme mütenazır 
olarak ( Bu masraflar aktifleştirildiği takdirde 
bunların Vergi Usul Kanunu gereğince değeri 
üzerinden ayrılacak amortismanlar masraf ya
zılır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Fıkra 3 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 4 : Tatbikatta zuhuru muhtemel ihti

lâl' ve tereddütleri izale için sigorta ihtiyatların
dan masraf kaydedileıniyecek faizlerin neler
den ibaret olduğu vazıh bir surette kayıt ve 
işaret edilmek suretiyle fıkra yeniden yazılmış
tır. 

Fikra 5 : Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra (i : 
Kurumların, kamu menfaatlerine hadim ce

miyetlere teberrüde bulundukları göz önünde 
tutularak bu gibi cemiyetlere ancak bir hadde 
kadar yapılan iane ve teberrularm da masraf 
kaydolunmazı ve kurum kazancının %1 ini ve 
5000 lirayı aşmıyan iane ve teberrularm masraf 
yazılması kabul edilerek müstakil bir fıkra ek
lenmiştir. 

Ftkra 7 : 
Hükümetin (I ııei fıkrası olup aynen kabul 

edilmiştir. 
. (Hükümetin l."> nci maddesi) 

Bu madde, Usul Kanununu ilgilendirdiğin
den Usul Kanununa alınmak üzere tayyedilmiş-
tir. 

Madde 15 : (Hükümetin İH nci maddesi) 
Fıkra 1 ilâ 3 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
İdare meclisi reis ve azalarına, murakıpları-
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na, tasfiye memurlarına verilen 'huzur hakları. 
aidat, ikramiye ve bu mahiyetteki ödemeler, 
Gelir Vergisinde ücret mahiyetinde telâkki edil
diğinden Hükümetin 4 neü fıkrası kaldırılmış
tır. 

Fıkra 4 : (Hükümetin 5 nci fıkrası) 
Hüküm aynen kabul edilmiştir. Ancak fık

radaki «Banka provizyonu» ibaresi, «Zarar kar
şılığı» seklinde değiştirilmiştir. 

Fıkra o : 
Hükümetin 6 nci fıkrası olup aynen kaimi 

edilmiştir. 
Fıkra 6 : 
Hükümetin 7 nci fıkrasındaki «para ve vergi 

cezaları» ibaresi, ifadeye vuzuh vermek ve tat
bikatta tereddütlere mahal bırakmamak üzere. 
«Para cezaları ve vergi cezaları» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 16 : (Hükümetin 17 nci maddesi) 
Gizli sermaye unsurlarının mevcudiyetini gös

teren Hükümetin 17 nci maddesinin ilk fıkra
sındaki «Gizli sermaye sayılır» ibaresinin «sa
yılır» kelimesi üzerinde durulmuş, bu maddede 
sayılan hal ve münasebetlerin tesbiti bakımın
dan idareye ve jürispuridaıısa bir takdir hakkı 
bırakmak üzere bu kelimenin «»Sayılabilir» şek
linde değiştirilmesi kabul edilmiş ve madde, 
tereddüt ve iltibaslara yer vermiyeeek surette 
yeniden yazılmıştır. 

Madde 17 : (Hükümetin 18 nci maddesi' 
1 ilâ 3 neü fıkralar aynen kabul edilmiştir-. 
Fıkra 4 : 
Meclisi idare reis ve âzalariyle usul ve furua, 

emsallerine nazaran yüksek aylık, ikramiye ve 
benzeri tediyeler yapmak suretiyle gizli kazanç. 
dağıtılabileceği göz önünde tutularak bu fıkra
ya meclisi idare reis ve âzalariyle 3 neü derece
ye kadar usul ve furıı da dâhil edilmiş, buna 
mukabil serbest meslek erbabının göreceği hiz
metin vüsat ve ehemmiyeti bakımından bu gibi
lere yapılacak tediyelerin tahdidi muvafık gö
rülmediğinden fıkradan serbest meslek erbabı 
çıkarılmıştır. 

Madde 18 : (Hükümetin 19 ncıı maddesi) 
Ecnebi nakliye kurumlarının Türkiye'de fa

aliyetleri için ayrı bir kâr ve zarar hesabı tan
zim etmelerine ve bunun idarece tesbitine mad
deten imkân olmadığı göz önünde tutularak Hü
kümet teklifinin tatbik kabiliyetinden mahrum 
olduğu üzerinde ittifak eden komisyon keyfiyeti, 

teşkil ettiği bir (Su) su komisyonu marifetiyle 
yetkili müesseselerin mümessillerinin mütalâala
rını da. aldıktan sonra; Maliye Bakanlığının, 
gerek bu kabil ecnebi nakliye kurumlarının te
mettü akçaları, gerekse Türkiye'de mümasil ku
rumlardan kabili istifade olan hususları nazarı 
itibara alınarak kazancın ne olabileceğinin hâ
sılattan safi miktarın nasıl hesaplanacağını, üç 
senelik bir devrd için tesbit ve ilân etmesi üze
rinde mutabık kalınmış ve madde bu maksadı 
temin edecek şekilde yeniden yazılmıştır. 

Madde 19 : (Hükümetin 20 nci maddesi) ke
lime değişikliği yapılmak suretiyle kabul edilmiş
tir. 

(Hükümetin 21, 22; 23 ve 24 neü maddeleri) 
Bu maddeler, yabancı-nakliye "kurumları için 

kabul edilen esaslarda yerleri olmadığından kal
dırıl m ıstı i'. 

Madde 20 : (Hükümetin 25 nci maddesi) 
Esas bakımından aynen kabul edilmekle bera

ber son fıkranın son cümlesi, yabancı nakliyat ku
rumlarına taallûk ettiğinden kaldırılmıştır. 

Madde 21 : (Hükümetin 26 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22 : (Hükümetin 27 nci maddesi) 
Fıkra îlk .-
Bu fıkradaki «değer artışı» tâbiri «gayrimen-

kullerin, hakların satışından, iştirak hisselerinin 
devir ve temlikinden doğan kazançlar» şeklinde 
değiştirilmiş ve ifadeye vuzuh verilmiştir. 

Fıkra 1 : 
Bu fıkradaki «gayri menkul değer artışından» 

ibaresi «gayrimenkul satışından» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Fıkra 2 : 
Hükümetin 3 neü fıkrası olup bu fıkradaki 

«gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan» ibare
si, tatbikatta iltibaslara mahal vermemek üzere 
kaldırılmıştır. 

Fıkra 3 : 
Hükümetin 2 nci fıkrası olup ifadeye vuzuh 

maksadiyle yeniden yazılmıştır. 
Fıkra 4: * 
Hükümet teklifinde mevcut olmıyan arızi 

nakliyat işlerinden elde edilen kazançların bil
dirileceği mahal vergi dairesi de bu fıkraya ek
lenmiştir. 

Madde 23: (Hükümetin 28 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 24: (Hükümetin 29 nou maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25: (Hükümetin 30 ncu maddesi) 
Umumi izahatta da belirtildiği üzere verginin 

en mühim unsurunu teşkil eden nispet mevzuu 
üzerinde ehemmiyetle durulmuş ve iktisadi 
mülâhazalarla sermaye şirketleri ve kooperatif
ler için % 10 ve diğer kurumlar için de % 35 
sabit nispetlerdi* vergi alınması uygun görül
müştür. 

Madde 26: (Hükümetin 31 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27: (Hükümetin 32 nei maddesi) 
Madde, hüküm bakımından aynen kabul edil

mekle beraber ifadeye vuzuh vermek maksadiy-
le yeniden yazılmıştır. 

Madde 28: (Hükümetin 33 ncü maddesi) 
Altıncı madde numarası değiştirilmek sure

tiyle aynen kabul edilmiştir. 
, Madde 29: (Hükümetin 34 ncü maddesi) 

Gelir Vergisi Kanununa konulan hükme mü
tenazır olarak posta ile veya başka bir vergi da
iresi vasıtasiyle gönderilen beyannamelerin ida
reye geldiği tarihten itibaren üç gün içinde 
tarhiyatm yapılacağı hükümü ilâve edilmiştir. 

Madde 30 : (Plükümetin 35 nci meddesi) 
Tasfiyesinin üç sene zarfında bitmiyebilece-

ği ve mahkemeye akseden tasfiye işlerinin bitip 
bitmediğinin idareee her vakit mahkemeden so
rup takip edilmesinin birtakım idari müşkülâta 
sebep olacağı düşünülerek Hükümetin 35 nci 
maddesinin 2 nci fücrasmda, Maliye Bakanlığı
na verilmek istenilen uzatma yetkisine lüzum 
görülmemiş ve tasfiye halinde bulunan kurum
ların tasfiyenin ve üç yıldan fazla tasfiyelerde 
ise üçüncü yılın sonuna kadar beyanname ve-
rilmiyeceği hükmü kabul edilmiş ve madde bu
na göre yeniden yazılmıştır. 

Madde 31 : (Hükümetin 36 nci maddesi) 
Bu madde, 30 ncu madde ile kabul edilen 

esaslara yani Maliye Bakanının tasfiye müdde
ti tâyin etnıiyeceği hükmüne göre yeniden ya
zılmıştır. 

Madde 32 : (Hükümetin 37 nci maddesi) 
Atıf madde numarası değiştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir. 
Madde 33 : (Hükümetin 38 nci maddesi) 
Hükümet teklifi, esas bakımından kabul 

edilmiş, ancak maddenin daha vazıh bir şekil 
alması için 1 ve 2 numaralı fıkralar birleştiril

miştir. Sonradan Kurumlar Vergisine tâbi tutu
lan ihtiyat akçaları ve banka zarar karşılıkları
nın öz sermayeye dâhil olduğu da tasrih olun
muştur. 

Madde 34 : (Hükümetin 39 ncu maddesi) 
Bu madde ile tasfiye memurlarına verginin 

cibayeti bakımından tahmil edilen mecburiyete 
riayet etmemeleri halinde, ödemek mecburiye
tinde kalacakları vergilerin asıllarından dolayı 
tasfiyeden hisse alan ortaklara rücu edebilecek
leri hükmü kabul edilmiş ve bir fıkra halinde 
bu maddeye eklenmiştir. 

Madde 35 : (Hükümetin 40 nci maddesij 
Atıf madde numarası değiştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir. 
Madde 36 .: (Hükümetin 41 nci maddesi) 
Madde, hüküm itibariyle kabul edilmekle 

beraber ifade, şirketlerde ilhak ve iltihakı da 
içine alacak şekilde düzeltilerek yeniden yazıl
mıştır. 

Madde 37 : (Hükümetin 42 nci maddesi) 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38 : (Hükümetin 43 ncü maddesi) 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39 : (Hükümetin 44 ncü maddesi) 
Atıf madde numarası değiştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir. 
Madde 40. : (Hükümetin 45 nci maddesi) 

Aynen kabul edilmiştir. 
(Hükümetin 46 neı maddesi) 
Bu madde,, yabancı nakliyat kurumlarına 

taallûk etmek itibariyle kaldırılmıştır. 
Madde 41. : (Hükümetin 47 nci maddesi) 
Atıf madde numarası değiştirilmek suretiy

le aynen kabul edilmiştir. 
Madde 42. : (Hükümetin 48 nci maddesi) 
Atıf madde numaralan değiştirilmek suretiy

le aynen kabul edilmiştir. 
Madde 43. : (Hükümetin 49 ncu maddesi) 
Madde hüküm itibariyle kabul edilmekle be

raber ifade bakımından daha vazıh bir şekilde 
yeniden yazılmıştır. 

Madde 44. : (İlâve madde) 
Beyannamede gösterilen kazançların taallûk 

ettiği yıl içinde bu kazançlardan Gelir Vergisi 
Kanununun 82 nici maddesine göre kesilmiş olan 
Gelir Vergisinin, gerçek kişiler için kabul edilen 
mahsup hükmüne mütenazır olarak kurumlar 
vergisine mahsubu kabul edilmiş ve bu maksadı 
temin için yeniden bir madde yazılmıştır. 

(S. Sayısı: 14«) 



-11 -
Madde 45. : (Hükümetin 50 nci maddesi) 
Beynelmilel vergi mükerrerliği hakkında Ge

lir Vergisi Kanunu tasarısındaki hüküm kaldı
rılmış olduğundan bu madde ile mezkûr hük
me yapılan atıf, çıkarılmış ve madde yeniden 
yazılmıştır. 

Madde 46. . (ilâve madde) 
Gelir Vergisi Kanun tasarısının 108 nci mad

desi ile yürürlükten kaldırılan hükümlerden 
kurumlar vergisine uymıyan sair bütün hüküm
lerin de yürürlükten kaldırıldığını gösteren 
yeni bir madde eklenmiştir. 

Geçici madde 1 : (Hükümetin geçici 1 nci 
maddesi) 

Madde, hüküm baknnından kabul edilmekle 
beraber ifadeye vuzuh maksadiyle yeniden ya
zılmıştır. 

Geçici madde 2. : (Hükümetin geçici 2 nci 
maddesi) 

15 günlük müddet Gelir Vergisine mütena
zır olarak 20 göne çkarılmıştır. 

Geçici madde 3. - (Hükümetin geçici 3 ncü 
maddesi) 

Şimdiye kadar ayrılmış olan ihtiyat akçaları 
ile provizyonlardan alınacak kurumlar vergisi
nin nispeti, 25 nci madde ile kabul edilen hükme 
mütenazır olarak % 20 den % 10 a indirilmiştir. 

Diğer taraftan ihtiyatlarla provizyonların 
tasfiye sermayeye ilâve veya ortaklara tevzi hal
lerinde, bunlar üzerinden hesaplanacak verginin, 
dağıtma veya sermayeye ilâve tarihinden itiba
ren bir ay içinde ödeneceği bundan başka ; 

Dağıtılmıyan veya sermayeye ilâve edilmi-
yen ihtiyat akçaları ile provizyonlar için taksit 
esasına müstenit tahakkuk edecek vergilerin tak
sit müddetinden evvel de verilebileceği hüküm
leri ilâve olunmuştur. 

Geçici madde 4 : (İlâve geçici 4 ncü madde) 
18 nci madde ile kabul edilen esaslara göre 

Maliye Bakanlığınca hazırlanıp üç yıl için mu
teber olacağı işaret olunan yabancı nakliyat ku-
rumlarmm hasılatına tatbik olunacak vasati 
emsal nispetlerinin, kanunun intikal devresine 
taallûk etmek itibariyle bir defaya mahsus olmak 
üzere iki sene için tatbik olunması ve bu emsal 
nispetinin kanunun yürürlüğe girmesini müta-
akıp Maliye Bakanlığınca üç ay içinde tespit ve 
ilân edilmesi kabul ve bu maksadı temin için 
müstakil geçici bir madde ilâve olunmuştur. 

Madde 47 : (Hükümetin 51 nci maddesi) 

Yürürlük maddesi 1050 olarak değiştirilmiş-

Madde 48 : (Hükümetin 52 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir, 
Başkan 
İzmir 

M. Birsel 
Kâtip 

Manisa 
. Coşkunoğlu 

Ankara 
M. Eriş 
Bursa 

A. Buru 

Başkan V. 
îzmir 

Ş. Adalan 

Afyon K. 
Muhalifim 
H. Dinçer 
Aydın 

N. Göktepe 
Bursa 
C. Öz 

Sözcü 
Kocaeli 

/. R. Aksal 

Ankara 
A. Çubukçu 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Denizli 
Esasta mutabıkım 

bâzı maddelere 
muhalifim 
//. Oral 

Eskişehir Gazianteb Gazianteb 
Söz hakkım Mükerrerliğe C, Sait Barla s 

mahfuz muhalifim 
A. Potuoğlu C. Alevli 

Gümüşane İstanbul 
A. Kemal Varınca F. Nafiz Çamlıbel 

İmzada bulunmadı 
îzmir îzmir Kastamonu Kayseri 

8. Odyak E. Oran H. Çelen Söz hakkım 
mahfuzdur. 

. F. Apaydın 
Kayseri Kayseri 

8. Azmi Feyzioğlu Söz hakkım mahfuzdur 
K. Gündeş 

Kayseri Kocaeli Konya 
H. Ürkün C. Aksu Sermaye şirketleri 

nispetine muhalifim 
H. Karagülle 

Konya Manisa 
Dr. A. Perkün Y. Muammer Aiakant 

Imaada bulunmadı 
Manisa Samsun Siird 

H- öztarhan R. Isıtan A. Rıza Esen 
Sinob Trabzon Trabzon 

Bâzı noktalara T. Göksel A. Rıza Işıl 
muhalifim 

E. Kök 
Trabzon Urfa Urfa 

M. Yanmbtyîk V. Gerger E. Tekeli 
Zonguldak 

A. Rıza încealemdaroğlu 
imzada bulunmadı 
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HÜKÜMETİr 

Kurumlar 

BÎBÎOİ KISIM 

Mükellefiyet j 

Birinci Bölüm 1 

Mevzu ve mükellefler | 

Mevzu : 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı tüzel kişilerin 
kazançları Kurumlar Vergisine tâbidir: 

A) Sermaye şirketleri; i 
B) Kooperatif şirketler; 
O) İktisadi âmme müesseseleri; i 
D) Cemiyet ve tesislere (Vakıflara) ait ik

tisadi işletmeler; 
Kurum kazancı Gelir Vergisi Kanununda | 

gösterilen kazanç ve iratlarla zirai faaliyetlerden I 
elde edilen kazançlardan terekküp eder. i 

Sermaye şirketleri : 

MADDE 2. — Ticaret Kanununun hükümle
rine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı ko- | 
mandit ve limited şirketler ile aynı mahiyet- I 
teki yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. ı 

Kooperatif şirketler : I 

MADDE 3. — Kooperatif şirketler, gerek Ti- I 
caret Kanununa, gerek hususi kanunlarına gö
re istihlâk, kredi, istihsal, satış, yapı ve sair j 
namlarla kurulan kooperatif şirketleridir. j 

Mektep kooperatifleri gibi cemiyet veya âdi j 
şirket mahiyetinde olanlar kooperatif vasıfları- I 
m ihraz etmezler. } 

İktisadi âmme müesseseleri : ı 

MADDE 4. — Kendilerine kanunla ayrı tü
zel kişilik verilmiş olsun veya olmasın, âmme 
tüzel kişilerinin iktisadi mahiyetteki işletmeleri 
iktisadi âmme müesseseleridir. I 

İşletmenin iktisadi mahiyeti aşağıdaki şat-l-
Jara göre tâyin olunur: 

1. İşletmenin mevzuu ve faaliyeti umumi 
tedavül ekonomisine iştiraki tazammun ederse 
(Ticari ve sınai işlerin ifası bu mahiyettedir. 
Yapılan işlerde kazanç temini maksadı aran- I 

( S. Sayı 

TEKLİFİ 

Vergiri 

maz; bunların bedel veya ücret mukabilinde 
yapılması veya istihlâke matuf bulunması teda
vül ekonomisine iştiraki tazammun eder.) ; 

2. İşletme, işlerinin idaresi ve hesap tut
ma bakımlarından, iktisadi veya malî muhta
riyeti haiz bir teşekkül manzarası arzederse 
(İşletmenin belli bir iş sahası olması âmme ida
resinde câri usul ve nizama göre idare olun
maması; Muhasebei Umumiye ve Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunları gibi münhasıran 
idari mahiyette bulunan kanunlara tâbi olma
ması gibi haller iktisadi veya malî muhtariyetin 
mevcudiyetini ifade eder.); 

o. İşletmenin iktisadi faaliyeti devamlı 
olursa. 

Cemiyet ve tesislerin iktisadi işletmeleri: 

MADDE 5. - Cemiyet ve tesislerin iktisadi 
işletmelerinden maksat Türk Medeni Kanunu 
ve Cemiyetler Kanunu hükümlerine göre kurul
muş olan cemiyetler ve ötedenberi mevcut ve
ya Medeni Kanun hükümleri dahilinde ihdas 
edilmiş. bulunan vakıflar (Tesisler) tarafından 
doğrudan dağruya işletilen veya bunlara bağlı 
olan iktisadi işletmelerdir. 

4 ncü maddede yazılı şartlar cemiyet ve te
sislerin iktisadi işletmelerinde de aranır. 

Yabancı Devletlere ait iktisadi müesseseler: 

MADDE 6. — Yabancı Devletlere ait bulu
nan iktisadi müesseselerden 4 ncü maddede ya
zılı şartlan haiz olanların Kurumlar Vergisine 
tâbi olup olmıyacakları, -bu müesseselerin men
sup bulundukları Devletlerle akdolunan anlaş
malar hükümlerine göre belli olur. 

Anlaşma mevcut olmıyan hallerde, yabancı 
Devletlere ait iktisadi müesseseler Türk İkti
sadi Amme Müesseseleri gibi Kurumlar Vergisi
ne tâbi tutulur. 

v . ; i £ 

İkinci Bölüm 
Muaflıklar ve istisnalar 

Muaflıklar: 

MADDE 7. — Aşağıda yazı kurumlar ver-

ı : 146 ) 



giden muaftır: 
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi; 
2. Devlet Demiryolları; 
•3. Devlet Havayolları; 
4. Askerî Fabrikalar; 
5. Darphane ve Damga Matbaası; 
tî. Millî Piyango İdaresi; 
7. İnhisar mevzuuna ait faaliyetlerine mün

hasır olmak üzere İnhisar İşletmeleri; 
8. İlim, fen ve güzel sanatları teşvik mak-

sadiyle işletilen âmme müesseseleri ve numu
ne fidanlıkları, tohum ve hayvan ıslah istas
yonları, (İlim ve terbiye müesseseleri, sanat 
mektepleri, mektep utelyeleri, konservatuvarlar, 
umumi kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, re
sim sergileri ve emsali); 

9. Umumi sıhhati vikaye maksadiyle işleti
len âmme müesseseleri (Hastane, nekahethaııe, Mi
nik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, çocuk 
bakım evleri, hayvan hastaneleri ve dispanser
leri. hayvan bakım evleri, veteriner bakteri
yoloji ve serolo.ji. distofaljin müesseseleri gi
bi) ; 

10. 8 ve 9 numaralı fıkralarda yazılı ku
rumlardan cemiyet veya tesislere veya yabancı 
Devletlere ait olanlar; 

11. İçtimai maksatlarla işletilen kurumlar 
(Şefkat. rehin ve yardım sandıkları, fıkara 
aşhaneleri, ceza ve ıslahevleri ve darülaceze 
atelyeleri, içtimai sigorta kurumları gibi); 

12. Beden Terbiyesi teşkilâtına bağlı idman 
ve spor müesseseleri; 

13. Esas mukavelenamelerine müsteniden 
sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak, idare 
meclisi reis ve azalarına kazanç üzerinden 
hisse vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara da
ğıtmamak, münhasıran ortaklarla iş görmek şar-
tiyle kooperatif şirketler; 

14. Hususi kanunlara veya Devletle akdolu-
nan mukavelelere müsteniden vergi muafiyeti ka
bul edilen tüzel kişiler; 

15. Hükümetin müsaadesiyle açılan millî 
ve milletlerarası mahiyetteki sergiler ve pana
yırlar; 

16. Tüzel kişiliği haiz tekaüt ve yardım san
dıkları ; 

17. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya harç alan âmme müesseseleri; 

1 ilâ 6 numaralarda yazılı kurumlar kurulma-

19 — 
larındaki maksadın dışında kalan işleri dolayisiy-
le vergiye tâbi olur. 

Bu maddede yazılı muaflıkların, menkul ser
maye iradı üzerinden tevkif suretiyle alman ver
giye şümulü yoktur. 

İstisnalar: 

MADDE 8. — Bu maddede yazılı kurum ka
zançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir; 

1. Aşağıdaki şartlar dairesinde, iştiraklerden 
ve sermaye tahsislerinden elde edilen kazançlar: 

a) Ana şirket veya kurumun diğer bir teşeb
büsteki iştirak hissesi bu teşebbüse mevzu öz ser
mayenin enaz % 10 undan fazla olmalı, ve 

b) Ana şirket veya kurum bu teşebbüsteki 
hisseye son bilanço tarihinden bir sene evvel sa
hip bulunduğunu tevsik etmelidir. 

İştirak kazançları istisnası şirket veya kuru
mun bilanço tarihinden bir sene evvel sahip oldu
ğu iştirak hissesine isabet eden kazanç miktarına 
tatbik olunur. 

2. Kooperatif şirketlerin ortaklarına yaptık
ları risturnlardan aşağıda yazılı olanlar; 

a) İstihlâk kooperatiflerinde: Ortakların sa
tın aldıkları mal kıymetlerine göre hesaplanan 
risturnlar; 

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

c) Kredi kooperatiflerinde: Ortakların kul
landıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar; 

d) Ortakların idare masrafı karşılığı ola
rak ödenikleri paralardan sarfolunmıyarak iade 
edilen kısımlar; 

Bu risturnlar para ile ödenebileceği gibi ay
nı kıymette mal ile de yapılabilir. 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan mua
melelerden doğan kazançlar hakkında risturn-
lara istisna hükmü tatbik olunmaz. Bunların umu
mi kazançtan tef rikında ortaklara yapılan iş hac
minin umumi iş hacmina olan nispeti esas tu
tulur. 

3. İhraç kanunlarına veya Devletle akto-
lunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıka
cak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan 
menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiye
leri. 
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Üçüncü Bölüm 

Mükellefiyet şekilleri 

Tam mükellefiyet : 

MADDE 9. — Birinci maddede yazılı tüzel 
kişilerden kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de 
bulunanlar gerek Türkiye'de gerekse yabancı 
memleketlerde elde ettikleri kurum kazançları 
üzerinden vergilendirilirler. 

Kanuni merkez, iş merkezi : 

MADDE 10. — Kanuni merkezden maksat, 
vergiye tâbi kurumların esas nizamname veya 
mukavelenamelerinde veya teşkilât kanunların
da gösterilen merkezdir, 

îş merkezinden maksat, iş baknaından mua
melelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği mer
kezdir. 

Dar mükellefiyet : 

MADDE 11. — Birinci maddede yazılı kanun
lardan kanuni veya iş merkezleri Türkiye için
de bulunmıyanlar yalnız Türkiye'de elde ettik
leri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir
ler . 

Dar mükellefiyette mevzu: 

MADDE 12. — 11 nci maddede yazılı dar 
mükellefiyetin mevzuuna giren kazanç ve iratlar 
şunlardır: 

1. Vergi usul Kanunun hükümlerine uy
gun sabit işyeri olnlarla Türkiye'de daimî mü-
mesilleri bulunan yabancı kurumların ticari ka
zançları ; 

2. Zirai bir işletmeyi işleten yabancı ku
rumların bu faaliyetten elde ettikleri kazançlar; 

3. Gayrimenkullerin ve hakların Türkiye'de 
kirallanmasmdan elde edilen iratlar; 

4. Gelir Vergisi Kanununun 84 ncü mad
desine göre vergi tevkifatına tâbi menkul kıymet 
faiz ve temettüleri; 

5. Menkul kıymet değer artışmdan elde edi
len kazançlar hariç, olmak üzere, sair kazanç 
ve iratlar, 

J 0 -
i ÎKINOI KISIM 

Verginin tarhı 
r 

Birinci Bölüm 

i Matrahın tâyini 

Safi kurum kazancı -. 

I MADDE 13. — Kurumlar vergisi, birinci 
i maddede yazılı mükelleflerin bir hesap devresi 
j içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerin 
İ den hesaplanır. 
i Safi kazancın hesaplanmasında Gelir Vergisi 

Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri 
tatbik olunur. 

I Dar mükellefiyete tâbi kurumların kazancı 
gayrimenkul sermaye iradmdan veya ticari ka
zanç gibi hesaplanmasına lüzum gör ülm iren di
ğer kazanç ve iratlardan ibaret ise, Gelir Vergi 
si Kanununun bu gibi kazanç ve iratların tes-

j biti hakkındaki hükümleri Kurumlar Vergisi 
I matrahının tesbitinde de cari olur. 

İndirilecek masraflar: 

j MADDE 14. — - Ticari kazanç gibi hesaplanan 
j kurum kazancının tesbitinde, ayrıca aşağıdaki 
j indirimler de yapılabilir: 
j 1. Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç masraf

ları (bu masraflar senetlerin kâğıt ve tabı mas
raflarını, mahkeme, noter ve diğer tasdik ve 
tescil masraflarını, damga resmini ve ihraç dola-
y isiyle ödenen sair harç ve resimleri, ihraç dola-
yisiyle bankalara, verilen kondisyonları, hisse ve 
tahvil senetlerinin borsaya kaydı için yapılan 
masrafları ve bunlara benzer diğer her türlü mas
rafları ihtiva eder); 

2. Jlk tesis ve taazzuv masrafları (bu masraf
lar yapıldıkları sene zarar kaydedilebileceği gibi, 
her sene aynı nispette olmak şartiyle beş sene 

i içinde de itfa edilebilir.) (Kurumun tesis olun
ması, veya yeni bir şubenin açılması, veyahut da 
işlerinin devamlı bir surette genişletilmesi için 
yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap 

| olunum atı masraflar bu cümledendir. Bir numa-
j rada yazılı ihraç masrafları ilk tesis masraflarına 

dâhil bulunduğu takdirde, ayrıca ihraç masraf-
j l an namiyle indirim yapılmaz.) 
j 3. Umumi heyet toplantıları için yapılan 
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masraflarla, Birleşme, fesih ve tasfiye masraf
ları; 

4. Sigorta şirketlerinde bilanço gününde hük
mü devam eden sigorta mukavelelerinin (poliçe 
veya muvakkat" ilmühaber) istilzam ettiği teknik 
ihtiyatlar; (Hayat sigorta şirketlerinde riyazi 
ihtiyatların tamamı veya bir kısmı temettü ve fa
izleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıy
metlere yatırılmışsa, bunlara ait faizler indiril
mez.) 

Sigorta teknik ihtiyatları: 
1. Muallâk hasarlara mahsus tazminat kar

şılıkları; 
2. Cari muhataralara mahsus ihtiyatlar; 
3. Hayat sigortalan riyazi ihtiyatlarından 

ibarettir. 
Teknik ihtiyatlar bilanço gününde muvakkat 

pasif hesaplara geçirilmek üzere aşağıdaki esas
lar dâhilinde hasılattan indirilir: 

a) Muallâk hasarlara mahsus tazminat kar
şılığı, tahakkuk etmiş ve hesaben tesbit edilmiş 
fiilî tazminat bedellerinden, veya bu hesap yapıl
mamışsa bunların muhammen kıymetlerinden 
müteşekkildir. 

b) Carî muharatalar için ayrılan ihtiyatlar 
nakliyat sigortalarında beyannamenin taalluk et
tiği yıl içindeki prim hasılatının % 25 inden, di
ğer sigortalarda %33,5 undan fazla olamaz. 

c) Hayat sigortalarında riyazi ihtiyatlar her 
mukavele üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. 

d) Bir yıl ayrılan sigorta teknik ihtiyatları
nın ertesi yıl başında aynen kâra nakledilmesi 
şarttır. 

5. Eshamlı komandit şirketlerde, komandi
te ortağın kâr hissesi; 

6. İki yıldan fazla nakledilmemek şartiyle, 
geçmiş senelerin malî bilânçolarına göre tahassul 
eden zararlar (bu bilançolarda her senenin zara
rının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.) 

Kazanç sayılmayan sermaye artışları: 

MADDE 15. — Malî sıkıntıda bulunan bir 
kurumun bu sıkıntıdan kurtulması için alacak
ların bir kısım matlûplarından vazgeçmeleri ha
linde bundan doğan sermaye fazlalığı, aşağıdaki 
şartlar dâhilinde kazanç sayılmaz. 

1. Vazgeçilen alacaklar sıkıntıda bulunan ku
rumun malî durumunun hakikaten ıslahına hasır 
ve tahsis edilmelidir. 

2. Kurum tasfiye halinde bulunmamalı, ve
ya tasfiye karar verilmiş olmamalı, veyahut da 
vaziyeti icabı tasfiyeye girmek üzere bulunma
malıdır. 

3. Alacaklardan katî olarak vazgeçilmiş ol
malıdır. Sonradan istirdat edilmek veya başka 
menfaatlerle karşılanmak üzere alacaklardan vaz
geçilmesi bu maddenin hükmüne girmez. 

Kabul edilmiyen tenzilât : 

MADDE 16. — Kurum kazancının tesbitin-
de aşağıdaki tenzilâtın yapılması kabul edil
mez. 

1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler; 

2. Gizli sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler; 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan gizli ka
zançlar; 

4. idare meclisi reis ve azalarına, mura
kıplara, tasfiye memurlarına verilen huzur hak
ları, aidat, ikramiye ve bu mahiyetteki diğer 
ödemeler (Ücret mahiyetinde olanlar hariç); 

5. Her ne şekilde olursa olsun ayrılan ih
tiyat akçeleri (Ticaret Kanununa, kurumların 
hususi kanunlarına veya esas mukavele ve ni
zamnamelerine göre safi kazançlarından ayır
dıkları âdi, hususi ve fevkalâde ihtiyatlar ile 
2999 numaralı Kanuna müsteniden bankaların 
ayırdıkları provizyonlar dâhildir). 

6. Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurum
larda, ayrıca: 

a) Yabancı kurum hesabına ana merkezin 
veya Türkiye dışındaki diğer şubelerin yaptığı 
alım ve satışlar için verilen faiz ve komisyon
lar; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki 
şubelerin masraflarına veya zararlarına iştirak 
etmek üzere ayrılan hisseler (Türkiye'deki ku
rumun teftiş ve kontrolü için yabancı memle
ketlerden gönderilen salahiyetli kimselerin se
yahat ve ikamet masrafları hariç); 

7. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar 
Vergisi ile her türlü para ve vergi cezaları; 

Gizli sermaye : 

MADDE 17. — Aşağıdaki şartlar dahilin
de borçlanılarak kullanıan paralar ve para ile 
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temsil edilen diğer kıymetler gizli sermaye sa
yılır : 

a) Borçlu ile alacaklı arasında vasıtalı, va
sıtasız bir şirket münasebetiyle veyahut devamlı 
ve sıkı bir iktisadi münasebet mevcut olursa; 

b) Borçlanılan miktar kurumda devamlı 
olarak kullanılırsa ve bilhassa sabit kıymetlere 
yatırılmış bulunursa; 

c) Borç ile kurumun öz sermayesi arasın
da emsaline nazaran bariz bir nispetsizlik mev
cutsa; 

Gizli kazanç 

MADDE 18. - Aşağıdaki hallerde, kazanç 
tamamen veya kısmen gizli olarak dağıtılmış 
sayılır : 

1. Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgili 
bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler, idaresi, mura
kabesi, veya sermayesi bakımlarından vasıtalı 
vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nü
fuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler 
ile olan münasebetlerinde emsaline göre göze 
çarpacak derecede yüksek veya düşük fi
yatlar üzerinden veyahut bedelsiz olarak ahin 
satım muamelelerinde bulunursa; 

2. Şirket l numaralı fıkrada yazılı kimse
lerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze 
çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller 
üzerinden kiralama veya kiraya verme muamele
lerinde bulunursa; 

•1 Şirket 1 numaralı fıkrada yazılı kimse
lerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze 
çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz ve 
komüsyonlarla ödünç para alır veya verirse; 

4. Şirket ortaklarından veya bunların eşleri 
ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımla
rından şirketin müdürü veya yüksek memuru du
rumunda bulunanlara ve alelûmum serbest mes
lek erbabına emsaline göre göze çarpacak derece
de yüksek aylık, ikramyie, ücret verir veya ben
zeri ödemelerde bulunursa. 

ikinci Bölüm 

Yabana nakliyat kumpanyalarında matrah 

Türkiye'de elde edilen safi kazanç : 

MADDE 19 — Yabancı nakliyat kumpanya
larında vergi matrahı, bunların safi kazanç! arı-

22 — 
î ıun unumu hasılata olan nispetlerinin Türkiye'de 

elde ettikleri hasılata tatbiki suretiyle hesapla-
I nır. 

Türkiye'de elde edilen hasılat: 

MADDE 20. Yabancı nakliyat kumpan-
j yalarının aşağıdaki hasılat. Türkiye'de elde 
| edilmiş sayılır. 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden 
kara, deniz ve hava nakliyatında yolcu,, yük 
ve bagaj taşıma ücreti (Bilet bedeliyle alman 

; masraf karşılıkları dâhil) olarak her ne nam 
; ile olursa olsun aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından 
yabancı memleketlerdeki varış limanlarına, vc-

i ya diğer bir kumpanyanın gemisine aktarma ya-
! pıiacak yabancı limana kadar cereyan eden de-
j niz ve hava nakliyatında yolcu, yük ve bagaj 
i taşıma ücreti (Bilet bedeliyle alman masraf kar-
| şılıkları dâhil) olarak her ne nam ile olursa 
i olsun aldıkları paralar; 
ı 3. Türkiye dışında yapılan nakliyat için 

diğer kumpanyalar hesabına Türkiye'de sat
tıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de 
akdettikleri navlun mukaveleleri dolayısiyle 
kendilerine verilen komüsyonlar ve ücretler. 

I Hât'i kazane nispetinin tâyini: 

MADDE 21. Türkiye'de elde edilen hası
lata tatbik edilecek safi kazanç nispeti, yaban
cı nakliyat kumpanyalarının merkezleri tara
fından tanzim olunan malî bilanço ve işletme 
hesaplarına göre tâyin olunur. Bunun için bi
lanço ile işletme hesabı hülâsasının mahallî Türk 
elçilik veya konsolosluğu, yoksa orada Türk 
menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahi
yetteki temsilciliği tarafından tasdikli suretle
rinin, en geç beyanname verme müddetinden 
itibaren bir sene içinde kumpanya veya acentası 
tarafından ilgili vergi dairesine tevdi olunması 
lâzımdır. 

Tasdikli bilanço ve işletme hesabı hülâsası 
ve bunlara dâhil hesaplar üzerinde vergi daire
since Türk mevzuatına göre değişiklik yapıla
maz. 

Muvakkat nispet ; 

I MADDE 22. - 21 nci maddede yazılı bilân-
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«•.o ve işletme hesabı hülâsası beyanname verme 
müddeti içinde ilgili vergi dairesine tevdi edil
mediği takdirde, bir sene evvelki nispet üzerin
den matrahın muvakkat miktarı hesaplanır. Bi
lanço ile işletme hesabı hülâsasının ibrazı üze
rine muvakkat matrah ve bunun üzerinden 
tarholunan vergiler düzeltilir. 

Bu düzeltmeler üzerine: 
.!. Mükellefin aleyhine çıkan vergi farkı 

ikmalen tarholunur; 
2. Mükellefin lehine çıkan vergi farkı mu

vakkat tarhiy attan indirilir. Şayet muvakkat 
tarhiyat üzerine yapılan tahsilat mükellefin ha
kiki vergi borcundan fazla ise, aradaki fark 
mükellefe reddedilir. 

Kesen tâyin olunan nispet : 

MADDE 23. Evvelki maddelerde yazılı 
hükümlerin tatbikma imkân bulunmadığı veya 
mecburiyetlerin yerine getirilmediği haller
de, Türkiye'de elde edilen hasılata tatbik 
olunacak nispet, her kumpanya için ayrı ayrı 
olmak üzere, Maliye ve Ulaştırma Bakanlık
larınca müştereken ve resen tâyin olunur. Şu 
kadar ki, bu suretle tâyin olunacak nispetler, 
nispeti belli olan Türk ve yabancı nakliyat kum
panyalarının fiilen elde ettikleri ortalama nis
petlerin bir buçuk katından fazla olamaz. 

Acentalar : 

MADDE 24. — Yabancı nakliyat kumpan
yalarından Türkiye'de şubesi bulunmıyanlarm 
acentaları bu kurumların Türkiye'de mümessili 
sayılır. 

Acentalar kendilerine ait beyannamelerden 
ayrıca, temsil ettikleri kurumlar için de umumi 
hükümler dahilinde beyanname vermeğe mec
burdurlar. 

Yabancı nakliyat kumpanyasının Türkiye'
de birden fazla acentası bulunduğu takdirde 
kurumun beyannamesini Türkiye'de hesaplarını 
toplayan acenta verir; şffyet acentalar müsta-
kilse herbiri kurum hesabına yaptığı işler için 
ayrı beyanname verirler. Müteaddit müstakil 
acenta bulunduğu takdirde kurumun bilançosu 
ile işletme hesabı hülâsasını bunlardan yalnız 
birisinin getirtmesi kâfidir. 

Üçüncü Bölüm 

Beyanname 

Beyan esası: 

MADDE 25. — Kurumlar vergisi mükellefin 
vergi beyanı üzerine tarholunur. 29 ncu madde 
hükmü mahfuzdur. 

Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı 
için bir beyanname verir. Mükelleflerin şubeleri, 
ajnlıkları, alış ve satış büro ve mağazaları, ima
lâthaneleri veyahut kendilerine doğrudan doğ
ruya bağlı sair iş yerleri için bunların müstakil 
muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsun ol
masın ayrı beyanname verilmez. 24 ncü madde 
hjikmü mahfuzdur. 

Beyannamenin verme zamanı: 

MADDE 26. — Beyanname hesap devresinin 
kapanmasını takip eden dördüncü ayın sonuna 
kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ve
rilir, ve bu hesap devresinin neticelerini ihtiva 
eder. 

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumlarm 
beyanname verme müddettini uzatmağa Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

i Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi: 
1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni ve

ya iş merkezinin bulunduğu, 
2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'de-

I ki iş yerinin veya daimî mümessilinin bulundu
ğu, yerin vergi dairesidir. 

Hususi beyan zamanı: 

MADDE 27. — Dar mükelefiyete giren ya
bancı kurumlarm vergiye tâbi kazancı değer artı
şı kazançlarından veya ârizi kazançlardan iba
ret bulunduğu takdirde, yabancı kurum veya 
Türkiye'de namına hareket eden kimse bu gibi 
kazançları iktisap tarihinden itibaren 15 gün için
de beyanname ile aşağıda yazılı vergi dairesine 
bildirmeğe mecburdur: 

1. Gayrimenkul artışından elde edilen ka
zançlar: 

Gayrimenkulun bulunduğu yerin bağlı oldu
ğu vergi dairesine. 

2. Türkiye'de bir iştirak hissesinin ticari 
bir işletmenin tamamen veya kısmen satılmasın
dan, devrinden, temin olunan kazançlar; ti-
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cari bir faaliyetin durdurulması için alman ha
va paraları, peştemallıklar; işletmenin bu
lunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; 

3, Gayrimenkul sermaye mahyietinde olan 
hakların satılmasından, devir ve temlikinden 
elde edilen kazançlar; bu gibi hakların Türki
ye'de kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi 
dairesine; 

4. Arızi olarak alım ve satım mahiyetinde
ki ticari işlerin icrasından veya bu mahiyetteki 
ticari işlere tavassuttan elde edilen kazançlar; 
ticari işin veya tavassutun yapıldığı yerin bağ
lı olduğu vergi dairesine; 

Beyannamenin muhteviyatı: * 

MADDE 28. ••-•- Beyannamede enaz aşağıda
ki malûmat gösterilir. 

1. Kurumun unvanı, 
2. Kurumun adresi, 
3. Kurumun iştigâl mevzuu, 
4. Merkezinin (Kanuni veya iş merkezi) 

bulunduğu yer, 
5. Şube ve ajanlık, alış, satış yerleri, ima

lâthane vesaire gibi yerlerin nevi itibariyle top
lu olarak sayısı; 

6. Türk kanunlarına göre kurulmuş olan, 
eshamlı komandit şirketlerde komanditelerin, 
limited şirketlerde bilûmum ortakların adlariy-
le ikametgâh ve iş adresleri; 

7. Hesap devresi içindeki faaliyet müddeti; 
8. Elde edilen kazanç ve iratların tutarı, 
9. Kazanç ve iratlardan yapılan indirmeler; 

10. Vergiye tâbi kurum kazancı; 
11. Hesaplanan vergi miktarı. 
Bu beyannamelere bilanço, kâr ve zarar cet

veli bağlanır. İşletme hesabı esasına göre def
ter tutmağa mezun olan mükellefler bilanço 
ve kâr ve zarar cetveli yerine beyannamelerine 
işletme hesaplarının hülâsasını bağlarlar. 

Beyanname verilmiyecek haller: 

MADDE 29. —- Türkiye 'de işyeri veya daimî 
mümessili bulunmıyan dar mükellefiyete tâbi 
yabancı kurumların elde ettikleri menkul kıy
met iratları için beyanname verilmez ve Gelir 
Vergisi Kanunundaki esaslar dahilinde tevkif 
yolu ile alman vergi ile iktifa olunur. 

Dördüncü Bölüm 

Verginin nispeti ve tarhı 

Nispet; 

MADDE 30. — Kurumlar Vergisi bu kanu
na göre tesbit olunan kurum kazancından: 

1. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerde 
% 20: 

2. Diğer kurumlarda % 30; 
nispetinde alınır. Hesaplanan vergilerde li

ra kesirleıû atılır, 

Teklif yeri; 

MADDE 31. —- Kurumlar Vergisi, beyan
namenin verildiği vergi dairesince tarholunur. 

Tarhiyatın muhatabı: 

MADDE 32. — Kurumlar Vergisi: 
1. Bu kanuna göre mükellef olanların tü

zel kişiliği namına; 
2. İktisadi âmme müesseselerinden, cemi

yetlere ve vakıflara (Tesislere) ait iktisadi iş
letmelerden tüzelkişiliği haiz olmıyanlarm ver
gisi bunların bağlı oldukları âmme tüzelkişile
ri, veya cemiyet veya vakıf namına; 

3. Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurum
ların vergisi bunlar namına Türkiye'deki mü
dür veya mümessilleri adına; 

tarholunur, 

Vergilendirme devresi •. 

MADDE 33. — Kurumlar Vergisinde, hesap 
devresi vergilendirme devresidir. Şu kadar ki, 
27 nci madde gereğince verilen beyannamelerle 
bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, ver
gilendirme devresi yerine kazancın iktisap ta
rihi esas tutulur, 

Tarh zamanı : 

MADDE 34. — Kurumlar Vergisi beyanna
mesinin vergi dairesine verildiği günde, beyan
name posta ile gönderilmişse, en geç üç gün 
içinde tarholunur. 
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Beşinci Bölüm 

Tasfiye - Birleşme • Devir 

Tasfiye devresi : 

MADDE 35. — Kurumlardan her ne suretle 
olursa olsun tasfiye haline girenler için vergi
lendirmede hesap devresi yerine tasfiye devresi 
kaim olur. 

Tasfiye devresi, kurumun tasfiye haline gir
diği yılm başında başlar ve tasfiyenin bittiği 
tarihe kadar devam eder. 

Tasfiye halinde bulunan kurumlar tasfiye
nin sonuna kadar beyanname vermezler; ancak 
tasfiyenin devre başından itibaren üç sene için
de bitirilmesi şarttır. 

Mücbir sebepler yüzünden muamelelerini 
üç senede tasfiye edemiyecek olanların müra
caatları üzerine; Maliye Bakanlığınca tasfiye 
müddeti uzatılabilir. 

Tasfiye beyannamesi : 

MADDE 36. •— Tasfiye bitince, tasfiye me
murları tanzim ettikleri bilançonun veya nihai 
hesabın katileşmesinden itibaren 15 gün içinde 
kurumun bağlı olduğu vergi dairesine bir 
tasfiye beyannamesi vermeğe ve bu beyanname
de tasfiye kârını göstermeğe mecburdurlar. 

Tasfiye üç seneden veya Maliye Bakanlığın
ca tâyin edilen müddetten fazla sürdüğü tak
dirde. : 

1. Tasfiye devresinin başından itibaren 
üçüncü senenin veya Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunan müddetin sonuna kadar yapılan mua
melelerin neticelerini; 

2. Bu müddetlerden sonra da her yıl içinde 
yapılan tasfiye muamelelerinin neticelerini; 

Göstermek üzere umumi hükümler dahilinde 
ara beyannameleri verilir. Şu kadar ki, ara be
yannamelerinin sonuncusunun verilmesi tasfiye 
beyannamesinden sonraya bırakılamaz. 

Bu madde mucibince verilecek olan beyanna
melere bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve tasfiye 
bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralarla 
diğer kıymetlerin müfredatlı bir cetveli bağlanır. 
îşletme hesabı esasına göre defter tutanlar bu 
madde mucibince verecekleri beyannamelere bi
lanço ve kâr zarar cetveli yerine bu hesabın hu
lâsasını bağlarlar. 

Tasfiye kârı: 

MADDE 37. — Tasfiye halindeki kurumların 
vergi matrahı tasfiye kârıdır. 

Tasfiye kârı, tasfiyenin sonundaki servet de
ğeri ile tasfiye devresinin başındaki servet değeri 
arasındaki müspet farktır. 

Tasfiye kârı hesaplanırken: 
1. Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye 

esnasında avans olarak veya sair suretle yapılan 
her nevi ödemeler tasfiyenin sonundaki servet 
değerine; 

2. Mevcut sermayeye zamimeten ortaklar ve
ya sahipler tarafından yapılan ödemeler ile tas
fiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna 
edilmiş bulunan kazanç ve iratlar tasfiye devre
sinin başındaki servet değerine ilâve olunur. 

işletme hesabı esasına göre defter tutanların 
tasfiye kârı, tasfiye devresi zarfında elde edilen 
hasılat ile yapılan masraflar arasındaki farktan 
tasfiye devresinin başındaki emtia mevcudunun 
değeri çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. 

Bu madde hükmüne göre tasfiye kârının he
saplanması sırasında, 14 ncü ve 16 ncı maddele
rin hükümleri de ayrıca nazara alınır. 

Servet değeri: 

MADDE 38. — Tasfiye devresinin başındaki 
servet değeri, kurumun tasfiye halinde girdiği 
hesap devresi başındaki bilançosunda görülen 
öz sermayesidir, aşağıda yazılı olanların dışın
da kalan her nevi ihtiyatlarla dağıtılmamış ka
zançlar bu,sermayeye dâhildir: 

1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar temettü ve Kazanç Vergilerinden muaf 
olarak ayrılmış olan ihtiyat akçeleri; 

2. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar Kazanç Vergisinden muaf olarak ayrılmış 
olan banka provizyonları; 

3. Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan 
her türlü amortismanlar ve karşılıklar; 

4. Hissedar veya sahip olmıyan kimselere 
dağıtılacak olan kazanç kısmı. 

Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, sa
tılan, devredilen veya kurum sahibine iade olu
nan kıymetler Vergi Usul Kanununun hüküm
lerine göre ve dağıtmanın, satışın, devrin veya 
tahsisin yapıldığı günün emsal bedeli ile değer
lenir. 
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Tasfiye memurlarının sorumluluğu : 

MADDE 39. — Tasfiye memurları kurumun 
tahakkuk etmiş vergilerini, ara beyannameleri
ne ve tasfiye beyannamesine göre hesaplanan 
vergilen ödemeden veyahut bu vergilerle diğer 
itirazlı tarhiyat için karşılık ayırmadan, îcra 
ve iflâs Kanununun 206 ncı maddesinin 6 ncı 
sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara 
paylaştırma yapamazlar. 

Aksi takdirde bu vergilerin asıllarından, zam 
larmdan ve vergi cezalarından dolayı şahsen ve 
müteselsilen mesul olurlar. 

Tasfiye muamelelerinin tetkiki : 

MADDE 40. — Tasfiye beyannamesinin ve
rilmesiyle birlikte tasfiye memurları muamele
lerinin vergi bakımından tetkik edilmesini bir 
talepname ile isterler. 

Talepnamenin verilmesinden itibaren en geç 
bir ay içinde vergi tetkiklerine başlanarak ara
lıksız devam olunur. 

Vergi tetkiklerinin bitmesini takip eden on 
beş gün içinde vergi dairesi neticeyi tasfiye 
memurlarına yazı ile bildirir. Buna göer ku

rumdan aranan vergilerin neticesi alınıncaya 
kadar tasfiye memurlarının 39 ncu maddenin 
son fıkrasında yazılı sorumluluğu devam eder. 

Birleşme : 

MADDE 41. — Bir kurumun diğer bir ku
ramla birleşmesi münfesih kurum bakımından 
tasfiye hükmündedir. Ancak birleşmede tasfiye 
kârı yerine, birleşme kârı vergiye matrah olur. 

Tasfiye kârının tesbiti hakkındaki hüküm
ler birleşme kârının tesbitinde de caridir. Şu 
farkla ki, münfesih kurumun ortaklarına ve
ya sahiplerine birleşilen kurum tarafından 
doğrudan doğruya veya vasıta ile verilen kıy
metler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara da
ğıtılan kıymetler yerine geçer. 

Birleşilen kurumdan alman kıymetler, Vergi 
Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerle
nir. 

39 ve 40 ncı maddeler göre tasfiye memur
larına düşen sorum ve ödevler, birleşme halin
de, birleşilen kuruma terettüp eder. 

Devir i 

MADDE 42. — Aşağıda yazılı şartlar dahi
linde vâki olan birleşmeler devir hükmündedir: 

1. Birleşme neticesinde infisah eden kurum 
ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkez
leri Türkiye'de bulunacaktır; 

2. Münfesih kurum devir tarihindeki bi
lanço kıymetlerini birleşilen (Devralan) kuru
ma kül halinde devralacak ve aynen bilançosu
na geçirecektir; 

3. Birleşilen kurum münfesih kurumun or
taklarına veya sahiplerine devraldığı servet nis
petinde hıse verecektir. 

Kurumların, yukarıki şartlar dâhilinde şe
kil değiştirmeleri de devir hükmündedir. 

Devir halinde vergilendirme : 

MADDE 43. — Devirlerde, aşağıdaki şart
lara riayet edildiği takdirde, münfesih kuru
mun sadece devir tarihine kadar elde ettiği ka
zançlar vergilendirilip, doğrudan doğruya bir
leşmeden doğan kârlar hesaplanamaz ve vergi
lendirilmez : ' 

1. Münfesih kurum ile birleşilen kuruın 
müştereken imzalıyacakları bir devir beyanna
mesini, birleşme tarihinden itibaren on beş gün 
içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu ver
gi dairesine verecekler ve bu beyannameye de
vir bilançosunu bağlayacaklardır; 

2. Birleşilen kurum münfesih kurumun ta
hakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödü-
yeceğini ve diğer vecibelerini yerine getirece
ğini devir beyannamesine bağlı bir taahhütna
me ile taahhüt edecektir. Mahallin en büyük 
malmemuru bu hususta birleşilen kurumdan 
ayrıca teminat istiyebilir. 

Devir bilançosu ve devir beyannamesi: 

MADDE 44. — 43 ncü maddeye göre, devir 
tarihine kadar olan kazancın vergilendirilmesi 
için, devir bilançosu ve kâr ve zarar cetveli 
münfesih kurum tarafından bir beyannameye 
bağlanır ve bu beyanname devir tarihinden iti
baren 15 gün içinde vergi dairesine tevdi olu
nur. , . . - ..-;•:? 
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Üçüncü Bölüm 

Verginin ödenmesi 

ödeme müddeti : 

MADDE 45. — Kurumlar Vergisi Mayıs, 
ayında, hesap devreleri veya beyanname ver
me müddetleri Maliye Bakanlığınca tâyin olu
nan mükellefler için beyannamenin verildiği ta
rihin tesadüf ettiği ayı takip eden ay iğin de 
ödenir. 

Vergi farklarında ödeme : 

MADDE 46. — Yabancı nakliyat kumpanya
larının 22 nci madde gereğince ikmalen tarholu
nan vergi farkları, aynı maddede yazılı vesika
ların tevdi edildiği günün tesadüf ettiği ayı takip 
eden ay içinde vergi dairesine yatırılır. 

Hususi ödeme müddetleri : 

MADDE 47. -— 27 nci maddede yazılı hal
lerde vergi, beyanname verme müddeti içinde 
ödenir. 

Tasfiye, birleşme ve devir halinde ödeme: 

MADDE 48. — Tasfiye ve birleşme halinde 
tasfiye edilen veya birleşen kurumlar namma 
tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarholunan 
vergiler, tasfiye veya birleşme beyannamesini 
verme müddeti içinde vergi dairesine yatırılır. 

Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu 
kanuna göre tahakkuk etmiş olup henüz vâdeleri 
gelmemiş bulunan vergiler de aynı müddet 
içinde ödenir. 

43 ncü maddenin hükmü dahilinde vukua ge
len devirlerde, münfesih kurum namına tahak
kuk eden vergiler 45 nci maddede yazılı müd
detlerde birleşilen kurumdan alınır. 

Tabancı memleketlerde ödenen vergilerin 
mahsubu: 

MADDE 49. — Yabancı mmleketlerde elde 
edilerek Türkiye'de umumi netice hesaplarına 
intikal ettirilen kazançlardan mahallinde öde
nen benzeri vergiler Türkiye'de tarholunan ku
rumlar vergisinden indirilebilir. 

Ancak: 
1. İndirilecek miktar, yabancı memleketler

de elde edilen kazançlara, bu kanunun 30 ncu 
maddesine yazılı nispetlerin tatbikiyle buluna
cak miktardan fazla olamaz. 

2. Yabancı memleketlerde vergi ödendiği 
yetkili makamlardan almarak mahallindeki Türk 
elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde 
Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı 
mahiyetteki temsilcilikleri tarafından tasdik olu
nan vesikalarla tevsik edilmedikçe, vergi indi
rimi yapılmaz. Verginin tarhı sırasında yukarı
da yazılı indirmeye ait vesikalalr henüz gelmiş 
değilse, yabancı memlekette ödenen veya ödene
cek olan vergi, 30 ncu maddede yazılı nispeti 
aşmamak şartiyle, o memlekette cari olduğu bi
linen nispet üzerinden hesaplanır, ve tarhiyatm 
bu suretle hesaplanan miktara isabet eden kısmı 
tescil olunur. 

Aranan vesikalar tarh tarihinden itibaren en 
az bir sene zarfında vergi dairesine ibraz edil
diği takdirde, bu vesikalarda yazılı kati miktara 
göre tarhiyat düzeltilir. 

Mücbir sebepler olmaksızın vesikaların bu 
müddet zarfmda ibraz edilmemesi halinde, tecil 
hükmü kalkmış olur. Bundan sonra aynı devre
nin vergisi dolayısiyle yabancı memleketlerde 
ödenen benzeri vergiler tarhiyattan indirilmez. 

Bu madde mucibince yapılan vergi indirimin
de yabancı para ile ödenen vergilere, bunların 
taallûk ettiği kazançların umumi netice hesapla
rına intikalinde tatbik olunan kambiyo rayici 
tatbik olunur, 

Son hükümler 

Kıyasen tatbik olunacak Gelir Vergisi hü
kümleri: 

MADDE 50. — Gelir Vergisi Kanununun «ka
zanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi», «Da
imî mümessil» ve «Mükerrer vergilendirme» hak
kındaki 7 nci, 8 nci ve 115 nci maddelerinin 
hükümleri Kurumlar Vergisi tatbikatında da kı
yasen cari olur. 

Eski senelere ait vergiler: 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten evvelki zamanlarda 
vukubulan faaliyetlere ait olup henüz tarhiyatı 
yapılmamış veya katileşmiş olan kazanç (asgari 
mükellefiyet dâhil), buhran ve fevkalâde zam 
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vergileri eski hükümler dairesinde tarh ve tahak
kuk ettirilir. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan ver
giler Kurumlar Vergisinin matrahından indiril
mez. Buhran Vergisi ile asgari mükellefiyet tarhi-
yatı bu hükümden hariçtir. 

Taahhüt işleri vergileri: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kaldırılan 2395 nu
maralı Kazanç Vergisi Kanununun değişik 8 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı kimselerin 
bu kanunun meriyetinden evvel girişmiş olduk
ları taahhüt işlerinin kârı veya zararı Kurumlar 
Vergisi matrahının tâyininde hesaba alınmaz. 

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte yapıl
ması halinde, umumi masraflar sene içinde tah
sil olunan taahhüt bedelleri ile diğer işlerin nis
peti dâhilinde bunlar arasında dağıtılır. 

Birinci fıkrada yazılı taahhüt işleri için, is
ter avans ister katî mahiyette bulunsun, yapılan 
ödemelerden % 3.30 nispetinde vergi kesilmeğe 
devam olunur. 

Bu vergiyi kesen daire ve müesseseler, bir ay 
içinde kestikleri vergileri ertesi aynı 15 nci günü 
akşamına kadar muhtasar bir beyanname ile ver
gi dairesine bildirmeğe ve aynı müddet içinde 
yatomağa mecburdurlar. Bu fıkranın hükmü 
umumi bütçeye dâhil daire ve müesseselere tatbik 
olunmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel vergiye tâbi tutulma
dan ayrılmış olan ihtiyatlar ve banka provizyon

ları bir ay zarfında ilgili vergi dairesine bir be
yanname ile bildirilir. Beyan olunan miktar üze
rinden % 20 nispetinde tarh olunacak vergiler 
3 senede ve 3 müsavi taksitte tahsil olunur. 

ilk taksit tarhiyatın tebliğini takibeden bir 
ay zarfında, ikinci ve üçüncü taksitler ise müta-
akıp yılların Ocak aylarında ödenir, 

Yürürlük, yetki: 

MADDE 51. — 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun 1 Ocak 1948 de 

MADDE 52. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. A. Ren da Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 
C. C. Toydemir §. Sökmensüer 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

// . Saka H. N. Keşmir 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam 
Reşat Ş. Sirer C. K. tncedayı 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
T. B. Balta Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Co§kan F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakam 
Ş. Koçak A. inan 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 
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GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEÖÎŞTlRÎŞÎ 
Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Mükellefiyet 

Birinci Bölüm 
Mevzu ve MukellefUr 

' BlRlNCl MADDE — Aşağıda yazılı tüzel kişilerin kazanç- Mevm 
lan Kurumlar Vergisine tâbidir : 

A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketler; 
C) iktisadi âmme müesseseleri; 
D) Cemiyet ve tesislere (Vakıflara) ait iktisadi işletmeler; 
Kurum kazancı Gelir Vergisi Kanununda gösterilen kazanç . 

ve iratlarla zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlardan terek
küp eder. 

(Hükümetin İnci maddesi aynen). 
İKlNCÎ MADDE — Ticaret Kanununun hükümlerine göre Sermaye şirketleri 

kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve limitet şirketler ile 
aynı mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 

(Hükümetin 2nci maddesi aynen). 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Kooperatif şirketler, gerek Ticaret 

Kanununa, gerek hususi kanunlarına göre istihlâk, kredi, istih
sal, satış, yapı ve sair namlarla kurulan kooperatif şirketleridir. 

Mektep kooperatifleri gibi cemiyet veya âdi şirekt mahiyetin
de olanlar kooperatif vasıflarını ihraz etmezler. 

(Hükümetin 3nci maddesi aynen). 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet, özel idare, belediye ve di

ğer kamu idarelerine ve müesseselerine ait veya tâbi olup faa
liyetleri devamlı bulunan ve 1 nci maddenin A ve B fıkraları 
haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler, iktisadi âmme 
müesseseleridir. 

Bunların kuruluşlarında kazanç gayesi aranmıyacağı gibi, 
kendilerine ayrı tüzel kişilik verilmiş olup olmaması mükellefi
yetlerine tesir etmez. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Cemiyet, tesis ve vakıflara ait veya 
bağlı olup 4 ncü maddede yazılı şartları haiz bulunan işletmeler, 
cemiyet, tesis ve vakıfların iktisadi işletmelerdir. 

Kooperatif şirket* 
ler 

İktisadi âmm§ 
müesseseleri 

Cemiyet, tesi» ve 
vakıflara ait ikti

sadi işletmeler 

ALTINCI MADDE — Yabancı Devlet veya cemiyetlere ait Yabancı devlet ve 
iktisadi müessese ve işletmeler, Türk iktisadi âmme müessese- cemiyetlere ait ik-
leri gibi Kurumlar Vergisine tâbi tutulur. tisaâi müesseseler 
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îkinci Bölüm 

Muaflıklar ve İstisnalar 
Mmfliklar YEDlNCÎ MADDEE — Aşağıda yazılı kurumlar, vergiden 

muaftır : 
1. Posta, Telgraf ve Telefon idaresi; 
2. Devlet Demiryolları; 
3. Devlet Havayolları; 
4. Askerî Fabrikalar; 
5. Darphane ve Damga Matbaası; 
6. Millî Piyango İdaresi; 
7. inhisar mevzuuna ait faaliyetlerine münhasır olmak üze

re inhisar işletmeleri; 
8. ilim, fen ve güzel sanatleri teşvik maksadiyle işletilen 

âmme müesseseleri (Okullar, okul atelyeleri, konser vatuvarlar, 
umumi kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, resim ve heykel sergi
leri, halkevleri ve halkodaları, numune fidanlıkları, tohum ve 
hayvan ıslah ve üretme istasyonları ve emsali müesseseler); 

9. Umumi sağlığı koruma maksadiyle işletilen âmme mües
seseleri (Hastane, nekahethane, klinik, dispanser, prevantoryom, 
sanatoryom, çocuk bakımevleri, hayvan hastaneleri ve dispanser
leri, hayvan bakımevleri, veteriner bakteriyoloji ve ser ola j i, dis-
tofaljin müesseseleri gibi); 

10. 8 ve 9 numaralı fıkralarda yazılı müesseselerden cemi
yet veya tesislere ve vakıflara veya yabancı devlet ve cemiyet
lere ait olanlar; 

11. içtimai maksatlarla işletilen kurumlar (Şefkat rehin 
ve yardım sandıkları, fukara aşhaneleri, ceza ve ıslah evleri ve 
darülaceze atelyeleri, içtimai sigorta kurumları, talebe yurtlan 
ve pansiyonlan gibi); 

12. Beden Terbiyesi teşkilâtına bağlı idman ve spor mü
esseseleri ; 

13. Esas mukavelenamelerine müsteniden sermaye üzerin
den kazanç dağıtmamak, idare meclisi reisi ve âzalanna kazanç 
üzerinden hisse vermemek, ihtiyat akçalarını ortaklara dağıtma
mak münhasıran ortaklarla iş görmek şartiyle Kooperatif şirket
leri; 

14. Hususi kanunlarla veya Devletle akdolunan mukavele
lerle Kurumlar Vergisinden veya her türlü vergi ve resimden 
muaf tutulan kurumlar; 

15. Hükümetin müsaadesiyle açılan Millî ve Milletlerarası 
mahiyetteki sergiler ve panayırlar; 

16. Tüzel kişiliği haiz tekaüt ve yardım sandıklan; 
17. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde resim veya harç 

alan âmme müesseseleri; 
18. i l özel idareleri veya belediyeler veya köyler veya bun

ların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı kurumlar tara
fından işletilen : Su, elektrik, havagazi işletmeleri, belediye sı
nırlan içindeki her türlü nakil işletmeleri, mezbahalar (Kesim, 
nakil ve muhafaza işlerine münhasır olmak şartiyle); 
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1 ilâ 6 numaralarda yazılı kurumlar, kurulmalanndaki mak-

sadm dışında kalan işleri dolayısiyle vergiye tâbi olur. 
Bu maddede yazılı muaflıkların, menkul sermaye iradı üze

rinden tevkif suretiyle alman vergiye şümulü yoktur. 
SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu maddede yazılı kurum kazanç- îrttndar 

lan Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir : 
1. Başka bir teşebbüse konan sermayenin asgari % 10 una 

son bilanço tarihinden en az bir sene evvelinden beri sahip olduk-
lan ispat ve tevsik olunan ana kurumların bu teşebbüse iştirak
lerinden veya sermaye tahsislerinden elde ettikleri kazançlar; 

İştirak kazançları istisnası kurumun bilanço tarihinden bir 
sene evvel sahip olduğu iştirak hissesine isabet eden kazanç mik
tarına tatbik olunur. 

2. Kooperatif şirketlerin ortaklarına yaptıklan ristumlar-
dan aşağıda yazılı olanlar : 

a) istihlâk kooperatiflerinde : Ortakların satın aldıkları 
mal kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar; 

b) İstihsal kooperatiflerinde: Ortakların kooperatife sat-
tıklan veya kooperatiften satın aldıkları mal kıymetlerine göre 
hesaplanan risturnlar; 

c) Kredi kooperatiflerinde : Ortakların kullandıkları kre
dilere göre hesaplanan risturnlar; 

d) Ortakların idare masrafı karşılığı olarak ödedikleri pa
ralardan sarfolunmıyarak iade edilen kısmalar. 

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

Ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden doğan 
kazançlar hakkında risturnlara mütaallik istisna hükmü tatbik 
olunmaz. Bunların umumi kazançtan tefrikmda, ortaklarla ya
pılan iş hacmin m umumi iş hacmına olan nispeti esas tutulur. 

3. İhraç kanunlarına veya Devletle akdolunan mukavelena
melere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edil
miş olan menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiyeleri; 

4. 927 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre verilen sıcak 
ve soğuk maden sulan imtiyazının işletilmesinden elde edilen ka
zançlar (İhale tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl müd
detle) ; 

5. Devlet Denizyollan vo Limanları İdaresinin tekelinde bu
lunan nakliye işlerinden elde ettiği kazançlar. 

Üçüncü Bölüm 
Mükellefiyet Şekilleri 

DOKUZUNCU MADDE — Birinci maddede yazılı tüzel ki- Tam mük$U$f.iy$t 
silerden kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de bulunanlar gerek 
Türkiye'de gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri kurum 
kazançları üzerinden vergilendirilirler. 

(Hükümetin 9 ncu maddesi aynen). 
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Kanuni merkez iş ONUNCU MADDE — Kanuni merkezden maksat, vergiye 

merkezi tâbi kurumlarm esas nizamname veya mukavelenamelerinde 
veya teşkilât kanunlarında gösterilen merkezdir. 

i ş merkezinden maksat, iş bakımından muamelelerin bilfiil 
toplandığı ve idare edildiği merkezdir. 

(Hükümetin 10 neu maddesi aj^nen). 
Dar mükellefiyet 

Dar mükellefiyette 
mevzu 

ON BÎRlNCl MADDE — Birinci maddede yazılı kanunlar
dan kanuni veya iş merkezleri Türkiye içinde bulunmıyanlar yal
nız Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergi
lendirilirler. 

(Hükümetin 11 nci maddesi aynen). 
ON IKÎNCÎ MADDE — 11 nci maddede yazüı dar mükel

lefiyetin mevzuuna giren kazanç ve iratlar şunlardır : 
1. Türkiye'de Vergi Usul Kanununun hükümlerine uygun 

sabit iş yeri olan veya daimî mümessil bulunduran yabancı ku
rumların bu yerlerde veya bu mümessiller vasıtasiyle yapılan 
işlerden elde ettikleri ticari kazançlar; 

2. Zirai bir işletmeyi işleten yabancı kurumların bu faali
yetten elde ettikleri kazançlar; 

3. Gayrimenkullerin ve hakların Türkiye'de kiralanmasın
dan elde edilen iratlar; 

4. Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesine göre vergi 
tevkif atma tâbi menkul kıymet faiz ve temettüleri; 

5. Menkul kıymet satışından elde edilen kazançlar hariç ol
mak üzere, sair kazanç ve iratlar. 

Safi kurum kazancı 

İndirilecek 
masraflar 

ÎKÎNOÎ KISIM 
Verginin Tarhı 

Birinci Bölüm 
Matrahın Tâyini 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kurumlar Vergisi, birinci mad
dede yazılı mükelleflerin bir hesap devresi içinde elde ettikleri 
safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. 

Safi kazancm hesaplanmasında Gelir Vergisi Kanununun 
ticari kazanç hakkındaki hükümleri tatbik olunur. 

Dar mükellefiyete tâbi kurumlarm kazancı gayrimenkul ser
maye iradından veya ticari kazanç gibi hesaplanmasına lüzum gö-
rülnıiyen diğer kazanç ve iratlardan ibaret ise, Gelir Vergisi Ka
nununun bu gibi kazanç ve iratların tesbiti hakkındaki hüküm
leri Kurumlar Vergisi matrahının tesbitinde de cari olur. 

(Hükümetin 13 ncü maddesi aynen). 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticari kazanç gibi hesapla

nan kurum kazancının tesbitinde, mükellefler aşağıdaki masraf
ları da ayrıca hasılattan indirebilirler: 

1. Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç masrafları (Bu mas-
( S. Sayısı : 146 ) 



..... <& -.. 

raflar senetlerin kâğıt ve tabı ınasrailarjnı, mahkeme, noter ve 
diker tasdik ve tescil masraflarını, damga resmini ve ihraç 
dolayısiyle ödenen sair harç ve resimlerini, ihraç dolayısiyle 
bankalara verilen komisyonları, hisse ve tahvil senetlerinin bor
saya kaydı için yapılan masrafları ve bunlara benzer diğer her 
türlü masrafları ihtiva eder); 

2. İlk tesis ve taazzuv masrafları (Bu masraflar aktifleşti-
rildigi takdirde bunların Vergi Usul Kanunu gereğince değeri 
üzerinden ayrılacak amortisman masraf yazılır); 

3. Umumi heyet toplantıları için yapılan masraflarla bir
leşme, fesih ve tasfiye masrafları; 

4. Sigorta şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden 
sigorta mukavelelerinin (Poliçe veya muvakkat ilmühaber) i s 
tilzam ettiği teknik ihtiyatlar (Hayat sigorta şirketlerinde riya-
zi ihtiyatlardan temettü ve faizleri vergiden istisna edilmiş olan 
menkul kıymetlere yatırılan kısma ait faizler, masraflar meya-
mnda gösterilemez). 

Sigorta teknik ihtiyatları : 
1. Muallak hasarlara mahsus tazminat karşılıkları; 
2. Cari muhtaralara mahsus ihtiyatlar; 
3. Hayat Sigortaları riyazi ihtiyatlarından ibarettir. 
Teknik ihtiyatlar bilanço gününde muvakat pasif hesaplara 

geçirilmek suretiyle aşağıdaki esaslar dâhilinde hasılattan indi
rilir : 

a) Muallak hasarlara mahsus tazminat karşılığı, tahakkuk 
etmiş ve hesaben tesbit edilmiş fiilî tazminat bedellerinden veya, 
bu hesap yapılmamışsa, muhammen kıymetlerinden müteşekkil
dir. 

b) Cari muhataralar için ayrılan ihtiyatlar, nakliyat sigor
talarında beyannamenin taallûk ettiği yıl içinde prim hasılatının 
% 25 inden, diğer sigortalarda % 33, 5 undan fazla olamaz. 

c) Hayat sigortalarında riyazi ihtiyatlar her mukavele üze
rinden ayrı ayrı hesaplanır. 

d) Bir yıl ayrılan sigorta teknik ihtiyatlarının ertesi yıl 
başmda aynen kâra nakledilmesi şarttır. 

5. Eshamh Komandit şirketlerde komandite ortağın kâr his
sesi ; 

6. Kamu menfaatlerine hadim cemiyetlere makbuz mukabi
linde yapılmış olmak ve kurum kazancının % 1 ini ve her halde 
5 000 lirayı geçmemek şartiyle, teberru ve ianeler; . 

7. İki yıldan fazla nakledilmemek şartiyle, geçmiş senelerin 
malî bilânçolarına göre tahassül eden zararlar (Bu bilançolarda 
her senenin zararının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 

ON BEŞİNCİ MADDE -— Kurum kazanemm tesbitinde Kabul tfümiyen-
aşağıdaki tenzilâtın yapılması kabul edilmez: temüât 

1. öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler; 
2. Gizli sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler; 
3. Sermaye şirketlerince dağıtılan gizli kazançlar; 
4. Her ne şekilde olursa olsun, ayrılan ihtiyat akçaları (Ti-
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earet Kanununa, Kurumların hususi kanunlarına veya esas mu
kavele ve nizamnamelerine göre safi kazançlarından ayırdıkları 
âdi, hususi ve fevkalâde ihtiyatlar ile 2999 sayılı Kanuna müste
niden bankaların ayırdıkları zarar karşılıkları dâhil) ; 

5. Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumlarda ayrıca; 
a) Yabancı kurum hesabına yaptıkları alımlar ve satışlar 

için ana merkeze veya Türkiye dışmdki diğer şubelere verilen 
faiz ve komisyonlar; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin masraf
larına veya zararlarına iştirak etmek üzere ayrılan hisseler (Tür
kiye'deki kurumun teftiş ve murakabesi için yabancı memleket
lerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat masrafları har iç) ; 

6. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar Vergisi ile her 
türlü para cezaları ve vergi cezaları. 

Gizli sermaye ON ALTINCI MADDE — Kurumların : 
1. Aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya 

devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel 
kişilerden yaptıkları istikrazlar teşebbüste devamlı olarak kul
lanılır ve bilhassa sabit kıymetlere yatırılmış olursa; 

2. Bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasında emsa
line nazaran bariz bir nispetsizlik mevcut olursa; 

Bu suretle borçlanılan paralar gizli sermaye sayılabilir. 
Gizli kazanç ON YEDÎNCÎ MADDE — Aşağıdaki hallerde, kazanç ta

mamen veya kısmen gizli olarak dağıtılmış sayılır : 
1. Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu ger

çek ve tüzel kişiler, idaresi, murakabesi veya sermayesi bakım
larından vasıtalı, vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu 
altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile olan münasebet
lerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya dü
şük fiyatlar üzerinden veya bedelsiz.olarak alım, satım muame
lelerinde bulunursa; 

2. Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimselerle olan müna
sebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya 
düşük bedeller üzerinden kiralama veya kiraya verme muame
lelerinde bulunursa; 

3. Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimselerle olan müna
sebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya 
düşük faiz ve komisyonlarla ödünç para alır veya verirse; 

4. Şirket, ortaklarından veya bunların eşleri ile usul ve fıı-
ruundan ve 3 ncü dereceye kadar (dâhil) kan ve sihri hısımla
rından şirketin idare meclisi reis veya âzası, müdürü veya yük
sek memuru durumunda bulunanlara emsaline göre göze çar
pacak derecede yüksek aylık, ikramiye, ücret verir veya benzeri 
ödemelerde bulunursa; 
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ikinci Bölüm 

Yabancı nakliyat 
kurumlarının 

kazancı 

Türkiye'de elde 
edilen hasılat 

Yabayım Nakliyat Kurumlarında Matrak 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Nakliyat kurumlarının vergi

ye matrah olan kurum kazancı, Türkiye'de elde ettikleri hasılata 
vasati emsal nispetinin tatbiki ile hesaplanır. 

Vasati emsal nispeti, Türkiye'de daimî ve ârizi olarak çalı
şan bütün kurumlar için aynı olmak üzere ve muhtelif kaynak
lardan toplanacak malûmata ve emsale dayanılarak Maliye Ba
kanlığınca 3 sene için tâyin olunur. 

Maliye Bakanlığınca tâyin edilen vasati emsal nispetleri, tat
bik edecekleri devreden evvel gelen takvim yılı içinde Resmî Ga
zete ile ilân olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Yabancı nakliyat kurumla
rının aşağıdaki hasılatı Türkiye'de elde edilmiş sayılır : 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden kara, deniz ve ha
va nakliyatında yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti (Bilet bedeli 
ile alman masraf karşılıkları dâhil) olarak her ne nam ile olur
sa olsun aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından yabancı memleket
lerdeki varış limanlarına, veya diğer bir kurumun gemisine ak
tarma yapılacak yabancı limana kadar cereyan eden deniz ve 
hava nakliyatında yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti (Bilet bedeli 
ile alman masraf karşılıkları dâhil) olarak her ne nam ile olur
sa olsun aldıkları paralar; 

3. Türkiye dışında yapılan nakliyat için diğer kurumlar he
sabına Türkiye'de sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'
de sattıkları navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine verilen 
komisyonlar ve ücretler. 

Üçüncü Bölüm 
Beyanname 

YİRMİNCİ MADDE — Kurumlar Vergisi mükellefin ver
gi beyanı üzerine tarholunur. 24 ncü madde hükmü mahfuzdur. 

Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyan
name verir. Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alış ve satış bü
ro ve mağazaları, imalâthaneleri veyahut kendilerine doğrudan 
doğruya bağlı sair iş yerleri için, bunların müstakil muhasebe
leri ve ayrılmış sermayeleri olsun olmasın, ayrı beyanname ve
rilmez. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Beyanname, hesap devresinin Beyannamenin ve-
kapanmasını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar mükel- Wîwe zamanı 
lefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve bu hesap devresinin 
neticelerini ihtiva eder. 

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların beyanname 
verme müddetini uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi : 
1. Tam mükellefiytte. kurumun kanuni veya iş merkezinin 

Beytin esası 

( S. Sayısı : 146 ) 



OT 

bulunduğu; 
2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'deki ı§ yerinin 

veya daimî mümessilinin bulunduğu, yerin vergi dairesidir. 
(Hükümetin 26 neı maddeni aynen), 

Hususi beyan YİRMİ İKİNCİ MADDE — Dar mükellefiyete giren ya-
zamanı bancı kurumlanıl vergiye tâbi kazancı gayrimenkulieriu, hak

ların satışından, iştirak hibelerinin devir ve temlikinden doğan 
kazançlardan veya arızi kazançlardan ibaret bulunduğu tak
dirde, yabancı kumm veya Türkiye'de namına hareket eden 
kimse bu gibi kazançları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde 
beyanname ile aşağıda yazılı vergi dairesine bildirmeye mec
burdur : 

1. Gayrimenkul satışından elde edilen kazançlar; gayrimen
kulun bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine: 

2. Haklaıın satılmasından, devir ve temlikinden elde edilen 
kazançlar: Bunların Türkiye'de kullanıldıkları yerin bağlı ol
duğu vergi dairesine; 

3. Bir iştirak hissesinin veya ticari kazancı bilanço esasına 
göre tesbit edilen bir işletmenin tamamen veya kısmen satıl
masından, devir ve temlikinden temin olunan kazançlar: ticarî 
bir faaliyetin durdurulması için alman her türlü paralar ve 
menfaatler; peştemallıkkır: İşletmenin bulunduğu yerin bağlı 
olduğu vergi dairesine; 

4. Arızi'olarak alım ve satım mahiyetindeki ticari işlerin 
icrasından veya bu mahiyetteki ticari işlere tavassuttan veya
hut da arızi nakliyat işlerinden ekle edilen kazançlar: Ticari isin 
veya tavassutun yapıldığı, nakliyatta yolcu veya yükün taşıta 
alındığı veya yüklendiği yerin bağlı olduğu vergi dairesine. 

Beyannamenin YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Beyannamede en az aşağı-
muhteviyatt daki malûmat gösterilir: 

1. Kurumun unvanı; 
2. Kurumun adresi; 
3. Kurumun iştigal mevzuu; 
4. Merkezinin (Kanuni veya iş merkezi) bulunduğu yer; 
5. Şube ve ajanlık, alış, satış yerleri imalâthane ve saire 

gibi yerlerin nevi itibariyle toplu olarak sayısı; 
6. Türk kanunlarına göre kurulmuş olan, eshamlı komandit 

şirketlerde komanditerlerin, limitet şirketlerde bilûmum ortak
lara! adlariyle ikametgâh ve iş adresleri; 

7. Hesap devresi içindeki faaliyet müddeti; 
8. Elde edilen kazanç ve iratların tutarı: 
9. Kazanç ve iratlardan yapılan indirmeler: 

10. Vergiye tâbi kurum kazancı; 
11. Hesaplanan vergi miktarı. 
Bu beyannamelere bilanço, kâr ve zarar cetveli bağlamı'. İş

letme hesabı esasma göre defter tutmaya mezun olan mükellef
ler bilanço ve kâr ve zarar cetveli yerine beyannamelerine işlet
me hesaplanılın hulâsa sun bağlarlar. 

(Hükümetin 28 noi maddesi aynen)-
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YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE ~ Türkiye^de iş yen veya 

daimî mümessili bulumnıyan dar mükellefiyete tâbi yabancı ku
rumların elde ettikleri menkul kıymet iratlaıı için beyanname* 
verilmez ve Gelir Vergisi Kanunmıdaki esaslar dâhilinde tevkif 
yolu ile alman vergi ile iktifa olunur. 

(Hükümetin 29 neu maddesi aynen). 

Dördüncü Bolüm 
Verginin Nispeti ve Tarhı 

YÎRMÎ BEŞİNCİ MADDE — Kurumlar Vergisi bu ka
nuna göre tesbit olunan kurum kazancından : 

1. Sermaye şirketleri ile Kooperatiflerde % 10*. -
2. Diğer kurumlarda % 35; 
Nispetinde alınır. Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 
YİRMİ ALTINCI MADDE - Kurumlar Vergisi, beyanna

menin verildiği vergi dairesince tarholıımır. 
(Hükümetin 31 nci maddesi aynen). 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Kurumlar Vergisi : 
1. Bu kanuna göre mükellef olanların tüzel kişiliği namına; 
2. İktisadi âmme müesseselerinden, cemiyetlere ve vakıfla

ra, tesislere ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmıyan-
ların vergisi, bunların bağlı oldukları âmme tüzel kişileri, veya 
Cemiyet veya vakıf veya tesis namına: 

3. Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumların Vergisi bun
lar namına Türkiyedeki müdür veya mümessilleri adına; 

Tarh olunur. 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Kurumlar Vergisinde, 

hesap devresi vergilendirme devresidir. Şu kadar ki, 22 nci mad
de gereğince verilen beyannamelerle bildirilen kazançların ver
gilendirilmesinde , ve vergilendirme devresi yerine kazancın ik
tisap tarihi esas tutulur. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Kurumlar Vergisi, be-
yannamesinin vergi dairesine verildiği günde, beyanname posta 
ile veya başka bir vergi dairesi vasıtasiyle gönderilmişse, tarhi-
yatı yapacak daireye geldiği tarihi takip eden üç gün içinde 
tarhedilir. 

Beşinci Bölüm 
Tasfiye - Birleşme Devir 

OTUZUNCU MADDE — Her ne sebeple olursa olsun, tas
fiye haline giren kurumlarm vergilendirilmesinde hesap devresi 
yerine tasfiye devresi kaim olur. 

Tasfiye devresi, kuruınıuı tasfiye haline girdiği hesap devre
sinin başında başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam 
eder. 

Tasfiye halinde bulunan kurumlar tasfiyenin, ve üç yıldan 

Bdyanmme veril* 
miyectk hathr 

Nispet 

Ttklif yeri 

Tarhiyaforı 
muhatabı 

Vergilendirme 
devresi 

Tarh zamanı 

Tasfiye dtvrm 
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fazla süren tasfiyelerde üçüncü yılın sonuna kadar beyanname 
vermezler. 

Tasfiye beyanm- OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tasfiye bitince, tasfiye me-
mesi murları tanzim ettikleri bilançonun veya nihai hesabın katileş-

mesinden itibaren on beş giin içinde kurumun bağlı olduğu vergi 
dairesine bir tasfiye beyannamesi vermeye ve bu beyannamede 
tasfiye kârını göstermeye mecburdurlar. 

Üç seneden fazla süren faaliyetlerde, tasfiye memurları, 
yukarda yazılı beyannameden maada : 

1. Tasfiye devresinin başından itibaren üçüncü yılm so
nuna kadar yapılan muamelelerin neticelerini; 

2. Bu müddetten sonra da, her yıl içinde yapılan muame
lelerin neticelerini; 

Göstermek üzere ara beyannameleri verirler. 
Ara beyannameler 21 nci maddede yazılı müddetler içinde 

kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir; şu kadar ki, bun
lardan sonuncusunun verilmesi tasfiye beyannamesinden son
raya bırakılamaz. 

Bu madde mucibince verilecek olan beyannamelere, bilanço 
ile kâr ve zarar cetveli, ve tasfiye bilançosuna göre ortaklara 
dağıtılan paralarla diğer kıymetlerin müfredatlı bir cetveli bağ
lanır. İşletme hesabı esasına göre defter tutanların beyanna
melerine kâr ve zarar cetveli yerine bu hesabın hulâsası rapt 
olunur. 

Tasfiye kân OTUZ İKİNCİ MADDE Tasfiye halindeki kurumlanıl 
vergi matrahı tasfiye kârıdır. 

Tasfiye kârı, tasfiyenin sonundaki servet değeri ile tasfiye 
devresinin başındaki servet değeri arasındaki müspet farktır 

Tasfiye kârı hesaplarmırken : 
1. Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans 

olarak veya safı- suretle yapılan her nevi ödemeler tasfiyenin so
nundaki servet değerine; 

2. Mevcut sermayeye zarmrneten ortaklar veya sahipler tara
fından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve ver
giden istisna edilmiş bulunan kazanç ve iratlar tasfiye devresinin 
başındaki servet değerine ilâve olunur. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutanların tasfiye kârı, 
tasfiye devresi zarfında elde edilen hasılat ile yapılan masraflar 
arasındaki farktan tasfiye devresinin başındaki emtia mevcu
dunun değeri çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. 

Bu madde hükmüne göre tasfiye kârının hesaplanması sıra
sında, 14 ncü ve 15 nci maddelerin hükümleri de ayrıca nazara 
alınır. 

Servet değeri OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tasfiye devresinin basındaki 
setvet değeri, kurunum tasfiye haline girdiği hesap devresi ba
şındaki bilançosunda görülen öz sermayesidir. Aşağıda yazılı 
olanların dışında kalan her nevi ihtiyatlarla dağıtılmamış ka-

( S. Sayısı •; 146 ) 
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zançlar bu sermayeye dâhildir : 

1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Temettü ve 
Kazanç vergilerinden istisna edilerek ayrılmış olan ihtiyat ak
çaları ve banka zarar karşılıkları (Sonradan Kurumlar Vergi
sine tâbi tutulan ihtiyat akçaları ve banka zarar karşılıkları öz 
sermayeye dâhildir); '+ 

2. Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her türlü amor
tismanlar ve karşılıklar ile sigorta şirketlerinin teknik ihti
yatları; 

3. Hissedar veya sahip olmıyan kimselere dağıtılacak olan 
kazanç kısmı; 

Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredi
len veya kurum sahibine iade olunan kıymetler, Vergi Usul 
Kanununun hükümlerine göre ve dağıtmanın, satışm, devrin 
veya iadenin yapıldığı günün emsal bedeli ile değerlenir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tasfiye memurları ku
rumun tahakkuk etmiş vergilerini, ara beyannamelerine ve tas
fiye beyannamesine göre hesaplanan vergileri ödemeden veya
hut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için karşılık ayırmadan, 
îcra ve îflâs Kanununun 206 ııcı maddesinin 6 ncı sırasında ya
zılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. 

Aksi takdirde, bu vergilerin asıl ve zamlarmdan Ve vergi 
cezalarmdan şahsan ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

Tasfiye memurları, bu madde gereğince ödedikleri vergilerin 
asıllarından dolayı, tasfiyeden hisse alan ortaklara, paylaştırma 
yapılmışsa veya ortakların tasfiye payları vergileri karşılamıya 
yetmezse, alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacak
lılara rücu edebilirler. - ^ u ^ ^ ? 

OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Tasfiye beyannamesinin veril
mesiyle birlikte tasfiye memurları muamelelerinin vergi bakı 
mından tetkik edilmesini bir talepname ile isterler. 

Talepnamenin verilmesinden itibaren en geç bir ay içinde ver
gi tetkiklerine başlanarak aralıksız devam olunur. 

Vergi tetkiklerinin bitmesini takibeden on beş gün içinde ver
gi dairesi neticeyi tasfiye memurlarına yazı ile bildirir. Buna gö
re kurumdan aranan vergilerin neticesi alınıncaya kadar tasfiye 
memurlarının 34 ncü maddede yazılı sorumluluğu devam eder. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Bir veya birkaç kurumun di
ğer, bir kurumla birleşmesi, birleşme sebebiyle infisah eden ku
rumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede 
tasfiye kararı yerine birleşme kararı vergiye matrah olur. 

Tasfiye kârının tesbiti hakkındaki hükümler birleşme kârının 
tesbitinde de caridir. Şu farkla ki, münfesih kurumun veya ku
rumların ortaklarına veya sahiplerine birleşilen kurum tarafın
dan doğrudan doğruya veya vasıta ile verilen kıymetler, kuru
mun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan kıymetler yerine geçer. 

Birleşilen kurumdan alınan kıymetler Vergi Usul Kanunun
da yazılı esaslara göre değerlenir. 

Tasfiye memurla
rının sorumluluğu 

Tasfiye muamele
lerinin tetkiki 

Birleşme 

( S. Sayısı : 146 ) 
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Devir bilançosu ve 
devir beyannamesi 

U4 ve 35 nci maddelere göre tasfiye memurlarına düşen sorum 
ve ödevler, birleşme halinde, birleşilen kuruma terettüp eder. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı şartlar dahi
linde vâki olan birleşmeler devir hükmündedir: 

1. Birleşme neticesinde^ infisah eden kurum ile birleşilen 
kurumun kanımı veya iş mezkezleri Türkiye'de bulunacaktır; 

2. Münfesih Kurum devir tarihindeki bilanço kıymetlerini 
birleşilen (Devralan) kuruma kül halinde devralacak ve aynen 
bilançosuna geçirecektir; 

3. Birleşilen kurum münfesih kurumun ortaklarına veya 
sahiplerine devraldığı servet nispetinde hisse verecektir. 

Kurumların yııkarıki şartlar dâhilinde şekil değiştirmeleri 
de devir hükmündedir. 

(Hükümetin 42 nci madedsi aynen). 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Devirlerde, aşağıdaki cırt

lara riayet edildiği takdirde, münfesih kıırummi sadece devir ta
rihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilip, doğrudan doğ
ruya birleşmeden doğan kârlar hesaplanamaz ve vergilendiril
mez: 

1. Münfesih kurum ile birleşilen kurum müştereken imzalı-
yacakları bir devir beyannamesini, birleşme tarihinden itibaren 
on beş gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dai
resine verecekler ve bu beyannameye devir bilançosunu bağlıya
caklardır ; 

2. Birleşilen kurum münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve 
edecek vergi borçlarım ödiyeceğini ve diğer vecibelerini .verine 
getireceğini devir beyannamesine bağlı bir taahhütname ile taah
hüt edecektir. Mahallin en büyük malmemııru bu hususta birle
şilen kurumdan ayrıca teminat istiyebilir. 

(Hükümetin 43 ncü maddesi aynen). 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 38 nci maddeye göre, de

vir tarihine kadar olan kazancın vergilendirilmesi için, devir bi
lançosu ve kâr ve zarar cetveli münfesih kurum tarafından bir 
beyannameye bağlanır ve bu beyanname devir tarihinden itiba
ren 15 gün içinde vergi dairesine tevdi olunur. 

ödeme müddeti 

Hususi ödeme 
müddetleri 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Verginin Ödenmesi 

KIRKINCI MADDE •-- Kurumlar Vergisi Mayıs, ayında, 
hesap devreleri veya beyanname verme müddetleri Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunan mükellefler için beyannamenin verildiği 
tarihin tesadüf ettiği ayı takip eden ay içinde ödenir, 

(Hükümetin 45 nci maddesi aynen). 
KIRK BİRİNCİ MADDE ~ 22 nci maddede yazılı haller. 

de vergi, beyanname verme müddeti içinde ödenir. 

'. S Sayıcı Hfi ) 
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KIRK İKİNCİ MADDE — Tasfiye ve birleşme halinde 

tasfiye edilen veya birleşen kurumlar namma tasfiye veya bir
leşme kârı üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya birleşme 
beyannamesini verme müddeti içinde vergi dairesine yatırılır. 

Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu kanuna göre ta
hakkuk etmiş olup henüz vâdeleri gelmemiş bulunan vergileri de 
aynı müddet içinde ödenir. 

38 nci maddenin hükmü dâhilinde vukuagelen devirlerde, 
münfesih kurum namına tahakkuk eden vergiler 40 ncı maddede 
yazılı müddetlerde birleşilen kurumdan alınır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yabancı memleketlerde elde 
edilerek Türkiye'de umumi netice hesaplarına intikal ettirilen 
kazançlardan mahallinde ödenen benzeri vergiler Türkiye'de 
tarh olunan Kurumlar Vergisinden indirilebilir. Ancak: 

1. indirilecek miktar, yabancı memleketlerde elde edilen 
kazançlara, bu kanunun 25 nci maddesinde yazılı nispetlerin tat
bikiyle bulunacak miktardan fazla olamaz. 

2. Yabancı memleketlerde vergi ödendiği yetkili makam
lardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, 
yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı 
mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla 
tevsik edilmedikçe, yabancı memleketin vergisi Türkiye'de tarh 
olunan vergiden mdirilmez. 

Verginin tarhı sırasında yukarda yazıb indirmeye ait vesi
kalar henüz gelmiş değilse, yabancı memlekette ödenen veya 
ödenecek olan vergi, 25 nci maddede yazılı nispeti aşmamak şar-
yitle, o memlekette câri olduğu bilinen nispet üzerinden he
saplanır ve tarhiyatın bu suretle hesaplanan miktara isabet eden 
kısmı tecil olunur. Aranan vesikalar tarh tarihinden itibaren 
en geç bir sene zarfında vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, 
bu vesikalarda yazılı katî miktara göre tarhiyat düzeltilir. 

Mücbir sebepler olmaksızın vesikaların ku müddet zarfında 
ibraz edilmemesi halinde, tecil hükmü kalkmış olur Bundan 
sonra aynı devrenin vergisi dolayısiyle yabancı memleketlerde 
Ödenen benzeri vergiler tarhiyattan mdirilmez. 

Bu madde hükmünün tatbikmda, yabancı para ile ödenen 
vergilere, bunların taallûk ettiği kazançların umumî 
netice hesaplarına intikalinde tatbik olunan kambiyo rayici tat
bik olunur. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Beyannamede gösterilen 
kazançların taallûk ettiği yıl içinde bu kazançlardan Gelir Ver
gisi Kanununun seksen ikinci maddesine göre kesilmiş olan ver
giler beyanname üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisine mah
sup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar Kurumlar Vergisinden fâzla olduğu 
takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellef e bildirilir. Ve 
mükellef in tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı 
üzerine kendisine ret ve iade olunur. Bir yıl içinde müracaat et-
miven mükelleflerin bu farktan doğan alacakları düşer. 

Tasfiye, birleşme 
ve devir halinde 

Meme 

Yabonct memleket
lerde ödenen vergi

lerin mahsubu 

Kesilen OeUr Ver
gilerinin mahsubu 
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Son Hükümler 

Kıyasen tatbik olu- KIRK BEŞlNCl MADDE — Bu kanunda sözü geçen 
nacak Gelir Ver- «Kazanç veya iradm Türkiye'de elde edilmesi» ve «Türkiye'de 

gisi hükümleri daimî mümessil bulundurulması» hususlarında Gelir Vergisi 
Kanununun 7 nci ve 8 nci maddelerinin hükümleri cari olur. 

Kaldırılan 
hükümler 

Eski senehr$ 
vergiler 

ait 

Taahhüt isleri ver
gileri 

Eski ihtiyat akçe-
leriyle proviziyon-
lann vergilendiril

mesi 

KIRK ALTINCI MADDE — Gelir Vergisi Kanununun 
108 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan hükümlerden ayrıca, 
bu kanuna uymıyan sair bütün hükümler de yürürlükten kaldırıl 
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 takvim yılından evvelki zaman
larda vukubulan faaliyetlere ait vergiler eski hükümlere göre alı
nır. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan vergiler Kurumlar 
Vergisinin matrahından indirilemez. 2416 numaralı Kanun gere
ğince alman Buhran Vergisi ile asgari mükellefiyet tarhiyatı bu 
hükümden hariçtir. 

GEÇlCt MADDE 2. — Kaldırılan 2395 numaralı Kazanç 
Vergisi Kanununun değişik 8 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yazılı kimselerin bu kanunun meriyetinden evvel girişmiş ol
dukları taahhüt işlerinin kârı veya zararı Kurumlar Vergisi 
matrahının tâyininde hesaba alınmaz. 

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte yapılması halinde, 
umumi masraflar sene içinde tahsil olunan taahhüt bedelleri ilo 
diğer işlerin nispeti dâhilinde bunlar arasında dağıtılır. 

Birinci fıkrada yazılı taahhüt işleri için, ister avans ister katî 
mahiyette bulunsun, yapılan ödemelerden fo 3,30 nispetinde ver
gi kesilmeye devam olunur. 

Bu vergiyi kesen daire ve müesseseler, bir ay içinde kestikle
ri vergileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına akdar muhtasar bir 
beyanname ile vergi dairesine bildirmeye ve aynı müddet için
de yatırmaya mecburdurlar. Bu fıkranın hükmü Umumi Büt
çeye dâhil d^ire ve müesseselere tatbik olunmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel vergiye tâbi tutulmadan ayrılmış olan ihtiyat akçeleri 
ve banka provizyonları; kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
bir ay zarfında ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir. 
Beyan olunan miktar üzerinden % 10 nispetinde vergi tarh olu
narak 3 senede ve üç müsavi taksitte tahsil olunur, ilk taksit 
tarhiyatın tebliğini takip eden bir ay zarfında, 2 nci ve 3 nçü 
taksitler ise mütaakıp yılların Ocak ayında ödenir. Mükellefler 
bu vergileri taksit müddetlerinden evvel ödeyebilirler. 

Bu maddede yazılı ihtiyatlar ve provizyonlar ortaklara dağı
tılır, veya sahiplere iade olunur, veyahut sermayeye ilâve edilir
se, bunlar üzerinden hesaplanan vergiler dağıtma veya iadenin 
yapıldığı veyahut ihtiyat ve provizyonların sermayeye ilâve edil
diği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. 

(S . Srçrm : 140) 
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GEÇlCÎ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girdikten son- Geçioi emsaî 

ra yabancı nakliyat kurumlarının hasılatına tatbik olunacak ilk TmpttUH 
vasati emsal nispeti iki sene için tatbik olunur. 

Bu nispeti Maliye Bakanliğı kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde tesbit ve ilân eder. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Bu kanun 1 Ocak 1950 dt ytt- Turtam 
rürlüğe girer. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDEE — Bu kanun hükümlerini T$m 
Maliye Bakam yürütür. 

(Hükümetin 52 nci maddesi aynen). 

( S. Sayı*} -. J46 ) 
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S.Sayısı: UBya ek 
Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısının 7, 8 ve 12 nci maddeler

de Geçici Komisyonca yapılan değişiklikler (1/173) 

YEDÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı ku
ramlar, vergiden muaftır. 

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

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

ilim ve fen ve güzel sanatları, tarım ve hay
vancılığı öğretmek yaymak, ıslah ve teşvik 
etmek maksadiyle işletilen müesseseler (Okul
lar, okul atelyeleri, konservatııvarlar, umumi 
kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, nu
mune fidanlıkları, tohum ve hayvan ıslah ve 
üretme istasyonları, yarış yerleri ve emsali mü
esseseler) ; 

9. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
umumi insan ve hayvan sağlığı genel koruma 
ve tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (Has
tane, nekahethan*, klinik, dispanser, prevan
toryum, sanatoryum, çocuk bakım evleri, hay
van hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakım 
evleri, veteriner bakteriyoloji ve seroloji, dista-
faljin gibi müesseseler); 

10. Kamu idare müesseseleri tarafından iç
timai maksatlarla işletilen müesseseler (şefkat, 
rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhaneleri, 
ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze atelye
leri, içtimai sigorta kurumları, öğrenci yurtları 
ve pansiyonları gibi); 

11. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
hükümetin veya yetkili idare mercilerinin müsa
adesiyle açılan mahallî, Millî veya Milletlerarası 
mahiyetteki sergiler panayırlar; 

12. 8, 9, 10 ve 11 nci fıkralarda yazılı mü
esseselerden derneklere veya tesislere ve vakıf
lara ve cemaatlere, halkevleri ve halkodalanna 
veya yabancı Devletlere ve dernek ve tesislere 
ait olup mezkûr fıkralarda sayılı maksatlar ve 

gayelerle işletildikleri ilgili Bakanlıklarca kabul 
ve tasdik edilenler; 

13. Beden Terbiyesi teşkilâtına dâhil der
neklere veya kamu idare ve müesseselerine ait 
idman ve spor müesseseleri; 

14. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san
dıkları; 

15. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya harç alan kamu müesseseleri; 

16. il özel idareleri veya belediyeler veya 
köyler veya bunların teşkil ettikleri birlikler 
veya bunlara bağlı müesseseler tarafından iş
letilen : Su, elektrik, havagazı işletmeleri, bele
diye sınırları içindeki yolcu nakil işletmeleri, 
mezbahalar (Kesim, nakil ve muhafaza işlerine 
münhasır olmak şartiyle) 

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

18. Hususi kanunlarla veya Devletle akdo-
lunan mukavelelerle Kurumlar Vergisinden ve
ya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan 
kurumlar; 

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

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

SEKİZİNCİ MADDE — 
1. Başka bir teşebbüse konan sermayenin 

asgari yüzde onuna bu teşebbüsün kuruluş sene
sinde veya bilanço tarihinden en az bir sene 
evvelinden beri sahip oldukları ispat ve tevsik 
olunan ana kurumların bu teşebbüse iştirakle
rinden veya sermaye tahsislerinden elde ettik
leri kazançlar; 

iştirak kazançları istisnası, kurumun bilân-



<:<) tarihinlen bir sene evvel, yeni kuruluşlarda 
kuruluş anmda sahip olduğu iştirak hissesine 
isabet eden kazanç miktarına tatbik olunur. 

ON ÎKÎNCÎ MADDE — 11 nci maddede ya
zılı dar mükellefiyet mevzuuna giren kazanç 
ve iratları şunlardır : 

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

i -
i lan Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz); 

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

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

bancı kurumların bu faliyetten elde ettikleri 
kazançlar; 

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

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

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

XB. SayjM : HA ya *]c) 
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25 . IV . 1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 24 . IV . 1947 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Gelir Vergisi Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
E. Peker 

«Gelir Vergisi» Kanunu tasarısının gerekçesi. 

Giri§ 

Cemiyetlerde ticaret ve sanayi hareketlerinin ilerlemesiyle vergilerin de büyük istihaleler ge
çirdikleri görülmektedir. Memleketimizde de, iktisadi faaliyetlerin değişen şartlarına vergilerimizi 
uydurmak üzere bilhassa tazminattan sonra girişilen ıslahat hareketlerinde, ticaret ve sanayi âlemi
ni ilgilendiren bir «Temettü Vergisi» ihdas edilmişti. Bu vergi 1926 senesinde yerini «Kazanç Ver
gisi» ne terketmiş, Kazanç Vergisi de 1934 yılmda baştan başa değiştirilmiştir. 

1934 yılından beri tatbik edilmekte olan bugünkü Kazanç. Vergisi Kanunu, yeni şartlar ve ihtiyaç
lar kai'şısmda sık sık yapılan tadillere ve ilâvelere rağmen, bilhassa 2 nei Cihan Harbinde, bu büyük 
ve esas vergiden beklenen neticeyi vermemiştir. Bu makûs neticeyi biri normal bir seneye diğeri de 
bir harb yılına ait vergi hasılatını Türkiye Millî Gelirine ait tahminlerle karşılaştıran aşağıdaki 
tabloda görmek mümkündür.: 

Milli Gelirde 
ticari gelir 
Yıl Miktar 

193G 514,5 
1943 2 430.0 

(Milyon 
Kazancı 

(Buhran V. v< 
Mali yıl 

1937 
1944 

lira ile) 
Vergisi hasılatı 

j ruhsat harcı dâhil) 
Miktar 

12,4 
115,1 

Verginin 
geliry 

nispeti 

% 2,4 
% 4,7 

(1937 yılında meriyette bulunan Teşviki Sanayi Kanunu ile Kazanç Vergisinden istisna edilmiş. 
olan sınai gelir yukarda 1936 gelirine alınmamış, fakat 1943 gelirine ithal edilmiştir.) 

1937 malî yılınla tatbik edilenlere nazaran, 1944 yılında tatbik olunan Kazanç Vergisi nispetle
ri (Buhran Vergisi dâhil) , harb senelerinde çıkauFevkalâde Zam. Kanunlariyle vasati 2,5 misline 
çıkmış olduğu halde, yukarki tabloda görüleceği veçhile bu verginin ticari gelirden ifraz ettiği 



hissenin bir misil bile ait mis bulunmaması. Kazanç- Vergisi hakkında yürütülen mülâhazayı teyid-
eder mahiyettedir. 

Diğer taraftan, Kazanç Vergisinin elastikiyetten mahrum oluşu, bilhassa 1929 - 1930 buhran 
senelerinde duyulan malî ihtiyaçlar saikasiyle, bu verginin yükünün daha ziyade hizmet erbabına 
teveccüh etmesi neticesini vermiştir. Filhakika ücretlerden Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
kuvvetlerine yardım adlariyle alman vergilerin muhtelif senelerdeki hasılatı, Hava Kuvvetlerine 
Yardım Vergisi hasılatının ianesiyle bulunan vergiye tâbi ücretler yekûnuna nispet edilirse, hiz
met erbabının ödedikleri verginin % 20 civarında olduğu ve harb senelerinde bu nispeti de aşağı 
görülür. 

Kazanç Vergisinin, modern bir vergi sisteminde bulunması icabeden evsafı haiz olmamasından do
ğan bu neticelerden dolayı, memleketimizde esaslı bir vergi reformu yapılması zarureti hâsıl olmuş
tur. Yüksek Meclise takdim olunan tasarılar düşünülen ve beklenen vergi reformunu gerçekleştir
mek maksadiyle kaleme alınmıştır. 

Birinci kısım: Umumî izahat 

T - Kazanç Vergisi 

1. — Fransızların Patent Vergisi: 
Vergilerimiz içinde ehemmiyeti ve şümulü bakımıdan başta gelen Kazanç Vergisi, bilindiği gibi, 

Tanzimatı takibeden «Islahatı Maliye» devresinde Fransızlardan alınan «Patente» vergisinin bir is-
tihalesidir. Patent Vergisi Fransızların İhtilâli Kebirde ihdas ettikleri ve sonraları «Los Quatre 
Vielles» ismini verdikleri meşhur dört eski vergilerinden hiç şüphesiz en mühimi en ziyade alâ
ka celbedeni ve en fazla işlenmiş olanıdır. Sadece «karine» esasına dayanan bu vergi iptidai bir 
«sanat ve ticaret vergisi» veya basit bir «îş Vergisi» nden başka bir şey değildir. Patent Vergisi 
bu karakteri ile nispeti mutedil kalmak gartiyle, tâli ve daha ziyade mahallî bir vergi olarak tat
bik olunabilir. (Nitekim Fransa'da 1914 - 1917 reformundan sonra bu vergi munzam kesirleri do-
layısiyle başlıca Belediye Vergisi olarak ipka edilmiştir.) Fakat, bugünkü şartlar dâhilinde böyle 
bir basit sanat vergisinin Devletin temel vergisini teşkil etmesi bittabi mümkün olamaz. Buna, de
ğişen iktisadi şartlar, yani sosyal telâkkiler ve bahusus Devletin devamlı bir surette artmakta 
olan malî ihtiyaçları artık imkân bırakmamaktadır. 

Fransızlar Patent Vergisinden modern bir vergi yapmak ve bu vergiyi ilmî bir sistem haline getirmek 
için uzun müddet azimle hattâ denebilir ki, inatla uğraşmışlardır; fakat, bu verginin modernleşti
rilmesi ve ıslahı yolunda sarfettikleri 'bütün gayretler boşa gitmiş, hattâ bu yüzden, aslında basit 
olan Patent Vergisi, muğlâk ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bunu bizzat Fransızlar itiraf 
ederler. 

Fransa, 19.14 - 1917 senelerinde «Gelir Vergileri» sistemine geçmiş ve bu suretle tatbikatta Pa
tent Vergisini «Esas vergi» olmaktan çıkarmıştır. Fransa'da Gelir Vergisi reformunun esasını 1907 
yılında Parlâmentoya tevdi edilen «Caillaux» nm meşhur ikinci projesi teşkil eder. 

2. Türkiye'de Kazanç Vergisi : 
Memleketimizde Kazanç Vergisi tatbikatı 4 safhaya ayrılabilir : 
.1 nci safha : Temettü Nizamnamesi safhası 1907 - 1914 
2 nci safha : Temettü Vergisi safhası 1914 - 1926 
3 ncü safha : ilk Kazanç Vergisi safhası 1926 - 1934 
4 ncü safha : İkinci Kazanç Vergisi safhası 1934 - — 

Temettü Vergileri Patent Yergisinden başka bir şey değildir. Memleketimize Patent Vergisi 
fikri aslında 1889 yılında hazırlanan «Patent Projesi» ile girmiştir. Bu proje muhtelif sebepler 
yüzünden tatbik imkânını bulamamıştır. 

Memleketimizde ilk Patant Vergisinin tatbikma 1907 yılında « Temettü Nizamnamesi» il»? 

( S. Sayısı : 147 ) 
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geçilmiştir. Gerçi daha önceleri de 1859 yılmdanl907 ye kadar Tahriri Emlâk ve Araziye dair oları 
Kanunlara sıkıştırılmış olan bir iki madde ile emlâk tahriri yapılırken, ticaret ve sanat erbabı hak
kında temettü takdir olunur ve bunun üzerinden % 3 (sonra % 5 e kadar çıkmıştır) bir vergi 
alınırdı. Fakat kendine mahsus bir kanunu ve ayrı bir tekniği olmıyan, bu karışık ve iptidai mükelle
fiyete müstakil bir « satat ve ticaret vergisi » olarak bakılamaz. 

1907 yılında Temettü Nizamnamesi ile ihdas edilen vergi müstakil bir kanuna dayanan ilk sa
nat ve ticaret vergimizdir. Bu verginin mükellefleri sabit işyeri olan ticaret erbabıdır. Bu mükel
lefiyet ile, karine ve harici alâim usulü memleketimize ilk defa olarak girmiştir. 

Temettü nizamnamesi iki basit karine kabul etmiştir : 
1. Sanatın nev'i; 
2. içinde ticaret yapılan binanın tahrirde tesbit olunan kıymeti. 
Verginin nispeti tesbit olunan kıymetin % 3 ü raddesindedir. 
Temettü nizamnamesi 7 sene tatbik edildikten sonra 1914 yılında meşrutiyet devrinin «Temettü 

Vergisine» yerini terketmiştir. 
Meşrutiyetin ilk senelerinde esaslı bir vergi reformu hareketi göze çarpmaktadır. Bu devre

de Maliye Nezaretinde, ecnebi müşavirler de dâhil olduğu halde, bir Islahatı Maliye Komis
yonu teşkil edilmiş ve bu komisyon vasıtasız vergilerimizin ıslahı için birtakım projeler vü-
cude' getirmiştir. Müsakkafat Vergisi projesi bunlardan biridir. Diğer bir proje de, bir ta
raftan Sanat ve Ticaret Vergisini ıslah etmek, diğer taraftan da, Umumi İrat Vergisine yaklaş
mak maksadiyle vüeude getirilen «iradı Menkul Vergisi» projesidir. Bu proje iki kısımdan te
rekküp eder : 

1. Karine esasına istinat eden bir Sanat Vergisi (Patant) ; 
2. Tahmin esasına dayanan bir nevi Umumi İrat Vergisi (Gelir Vergisi). 
Projenin Umumi irat Vergisi kısmı sonradan terkedilmiş ve ilk kısmı hafifçe tadil edilerek 

1914 yılının «Temettü Vergisi» Kanunu olmuştur. 
Temettü Vergisi Kanunu ile memleketimizde Sanat ve Ticaret Vergisi Fransız'ların Patant 

Vergisine en uygun sekilini almıştır. Bu kanunda kabul edilen karineler Fransız Patant karine
lerinin hemen hemen aynıdır. 

Temettü Vergisi 12 yıl tatbik edildikten sonra 1926 yılında ilga edilmiştir. Türkiye'de kazanç 
vergileri devresi bu tarihte başlar. Bu devre 20 senedenberi devam etmektedir. 

1926 yılının ilk kazanç vergisi 1934 yılının ikinci kazanç vergisi arasında prensip bakımından 
büyük bir fark yoktur. Kazanr vergilerinin bari/ hususiyetleri basit bir Patant verginin yanında 
bir kısım tüccar için beynelmilel mükellefiyeti tesis etmiş ve ayrıca Hizmet Erbabı Vergisini ge
liştirmiş olmaktır. 

» 
3. — Kazanç Vergisinin tahlili : 
Bugünün vergi telâkkilerine göre tahlil edilince, Kazanç Vergisi Kanununun 4 ayrı vergiden 

terekküp ettiği görülür : 
a) Patant Vergisi: : ' 
b) Taahhüt Vergisi; - -, ' 
e) Hakikî Kazanç Vergisi; 
d) Ücret Vergisi; 
Gerçi, 2395 sayılı Kanunun birinci maddesinde verginin mevzuu tâyin edilirken, bütün bu vergi- -

ler aynı prensipe bağlanmak suretiyle bir vergi haline getirilmek istenmiştir. Fakat bünyeleri ve tek
nikleri ayrı olan bu muhtelif vergilerin «kazanç faraziyesine» müsteniden aynı esasa irca edilmeleri 
realite uygun düşmediği için Kazanç Vergimiz insicamlı ve sağlam bir vergi sistemi olamamıştır. 

Kazanç Vergisini teşkil eden 4 ayrı verginin mükellef miktarı ve vergi varidatı bakımlarından 
aynı kadro içndeki mevkileri hakkında 1944 yılına ait aşağıdaki rakamlar bir fikir verebilir. 
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a) Patant Vergisi 
b) Taahhüt Vergisi 
c) Hakiki Kazanç Vergisi 
d) Ücret Vergisi 

Mükellef 
adedi 

451 901 
45 057 

8 705 
580 000 

% 

41.7 
4.0 
0.8 

53.5 

Vergi varidatı 

31.4 
8.4 

62.6 
124.0 

milyon 
» 
» 
» 

% 

13.87 
3.70 

27.65 
54.78 

100. 00 Toplam 1 083 663 100.0 226.4 » 

Şimdi Kazanç Vergisi Kanununa dahil 4 vergi üzerinde kısaca duralım : 

a) Patant Vergisi: 
Kazanç Vergisinin temelini bugün de Patant Vergisi teşkil eder. Bu vergi Kazanç Vergisi Ka

nununda gayrisâfi irat ve gündelik gayrisâfi kazanç mükellefiyetleri şeklinde tecelli eder. Gay
risâfi irat vergisi işgal edilen mahallerin bina tahriri ile tahmin edilmiş olan kira bedelleri üze
rine mevzudur. Verginin nispeti çeşitli sanat nevilerine göre % 20 ile % 130 arasında tehalüf 
eder. 

Bugünkü Kazanç Vergisi rejimimizde gayrisâfi irat mükellefiyetine fiilen şu zümreler dâhil bu
lunmaktadır : 

1. Küçük sanat ve ticaret erbabı (hakiki esnaf) 
2. Ksnaf mevkiindeki tüccarların büyük kısmı 
3. Serbest meslek erbabı. 
Burada şunu da işaret etmek lâzımdır ki, beyanname üzerinden vergi ödeyen ticaret ve sanayi 

erbabı da 1935 yılında çıkan «Asgari mükellefiyet» Kanuniyle, aynı zamanda Patent Vergisine de 
tâbi tutulmuşlardır. (Bu Vergi hakiki kazanç üzerinden hesaplanan vergiden fazla ise, hakiki Ka
zanç Vergisi buna mahsup edilir.) 

Gayrisâfi irat üzerinden alman verginin safi kazanca olan nispeti araştırılacak olursa, bunun 
çok değişik olduğu ve kazancın fzlalığı nispetinde düştüğü görülür. Gayrisâfi irat mükellefiyeti iş 
hacmi dar ve kazancı mahdut olan hakiki küçük sanatlarda oldukça ağır bir vergi yükü teşkil 
eder. Buna mukabil toptancılıkla iştigal eden ve umumiyetle muvazaalı çalışan büyük müessese
lerde bu verginin gerçek kazanca olan nispetinin % 1 den aşağı düştüğü görülür. 

Gündelik gayrisâfi kazanç üzerinden alınan vergiye gelince, bu vergiye sabit iş yeri olmıyan 
gezginci esnaf tâbi bulunur. Bu verginin tatbikmda mükellefin bir günlük gayrisâfi kazancı hususi 
bir komisyon tarafından takdir edilir ve bunun işin nevine göre 10, 12 veya 20 misli vergi olarak 
alınır. 

b — Taahhüt vergisi: 
Kazanç Vergisi Kanununda taahhüt işleri «İstisnai muameleler» şeklinde hususi bir mü

kellefiyete tâbi tutulmuştur. Bu mükellefiyetin karakteristik hususiyetleri şunlardır: 
1. Vergiyi tevlit eden hâdise, bir kazancın elde edilmiş olması değil, mücerret bir malın tes

limi veyahut bir işin yapılmasıdır. 
2. Vergi doğrudan doğruya teslim edilen bir malm satış kıymeti veyahut yapılan bir işin bedeli 

üzerinden hesap edilir. Yani verginin matrahı kazanç değil, kıymettir. 
3. Kârsız olan taahhüt işleri üzerinden de vergi ödenir. 
4. Verginin nispeti sabittir. (Şimdiki halde zamları ile birlikte bedelin % 3,3 ü.) Böylelikle ver

ginin miktarı önceden malûm bulunur. 
5. Taahüt Vergisi tevkif suretiyle alınır. Verginin tahakkuku bakımından mütaahhitlere hiçbir 

vazife ve mecburiyet terettüp etmez. 
Yukarıki esaslardan mütalâa edilince, bizdeki taahhüt vergisinin hususi bir muamele vergisin

den başka bir şey olmadığı bütün açıklığı i]e meydana çıkar. Vasıtalı bir vergi olan Muamele Ver-
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gisi ise, yakından uzaktan kazanç ile alâkası olmıyan ve fiyata zam ve ilâve edilerek açık bir 
şekilde müşteriye ve müstehlike devir ve akset I irilen bir vergidir. 

c) Hakiki Kazanç Yergisi: 
Hakiki kazanç mükellefiyeti 3 esasa dayanır: 
1. Şirket esasi; 
2. Tadat esası; 
3. Gayrisâfi irat esası; 
Birinci esasa göre sermaye şirketleri ile iktisadi âmme müesseseleri, kısaca «kurumlar» hu

kuki durumları itibariyle hakiki Kazanç Vergisine tâbi olurlar, ikinci esasta, mükellefiyet mu
ayyen bazı iş nevilerine göre (ithalâtçılık, fabrikacılık gibi) tesis edilir. Üçüncü esas ise 2 000 
liralık gayrisâfi irat ölçüsüne istinadeder; buna göre, gayrisâfi iradı 2 000 liradan fazla olan 
yerlerde ticaret ve sanat ile iştigal edenler hakiki kazançları üzerinden vergiye tâbi tutulurlar. 

Hakiki Kazanç Vergisi, bu verginin tahakkuku bakımından mükelleflere bir takım vecibeler 
tahmil eder. Bunların başında defter tutmak ve beyanname vermek gelir. Bunlar ayrıca vergi 
ve hesap tetkiklerine tâbi bulunurlar. (Gayrisâfi irat mükellefiyetinde ve Taahhüt Vergisinde, 
evvelce de işaret ettiğimiz üzere, verginin tahakkuku bakımından mükellefin yapacağı hiçbir şey 
yoktur). 

Hakiki Kazanç Vergisinde müterakki nispet usulü caridir. Bugünkü zam ve ilaveleriyle bir
likte verginin en aşağı kazanç kademesindeki nispeti % 40 dır. 100 000 liralık senevi bir kazancın 
vergisi % 76 ya çıkar. Bugünkü vergi rejimimizde hakiki Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerin 
binde 8 den ibaret olduğuna evvelce işaret edilmiş idi. 

d) Ücret Vergisi: 
Kazanç Vergisi rejimimizin gerek mükellef adedi, gerekse varidat bakımlarından kaidesini 

ücret vergisi teşkil eder. Burada ücretten maksat, maaş, ücret, gündelik vesair namlarla hiz
met erbabına yapılan ödemelerdir. Bunların vergilendirilmesinde memleketimizde iki usul caridir: 

1. Membaında tevkif usulü (Stopage usulü) ; 
2. Gündelik gayrisâfi kazanç usulü. 
Hakiki Kazanç Vergisine tâbi olan beyannameli tüccarlar ve kurumlar ücret tediyesi sırasın

da hizmet erbabı vergisini keserler ve bunu hususi bir kadro üzerinden her ay Maliye dairesine 
yatırırlar. Devlet tarafından ödenen maaş ve ücretler hakkında da tevkif esası cari olur, sadece 
bu suretle kesilen vergiler, bütçeye irat masraf kaydı suretiyle mahsup edilir. 

Tevkif yolu ile alman ücret vergisinin nispetleri müterakkidir ve bu nispetler, ödemelerin 
âmme idareleri ile hususi müesseseler tarafından yapılmasına göre değişir. 

Devlet tarafından ödenen maaşlar da verginin bugünkü nispet yekûnu şöyledir : 
100 lirada % 21.75 
200 » % 26.11 
300 
400 
500 
600 

meleri 
100 
200 
300 
400 
500 
600 

» 
» 
» 
» 

inde ise, 
lirada 

» 
» 
» 
» 
» 

% 
% 
% 
% 

26.94 
27.84 
29.00 
30.30 dur, 

şu nispetler tat bil 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

27.24 
28.14 
28.87 
29.38 
30.24 
30.81 

Burada şu noktaya da işaret etmek isteriz ki, ücretleri üzerinden vergi kesilen hizmet erbabının 
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gelirleri umumiyetle yalnız bu ücretlerinden ibaretbulunduğu cihetle, bu mükellefiyet fiiliyatta, ağır 
bir « umumi irat » vergisi tesirini yapmaktadır. Gündelik gayrisâfi kazanç usulüne gelince, bu 
usule göre vergi ödiyenler, beyannameli olmıyan mükellefler nezdinde çalışan hizmet erbabıdır. Bu 
bakımdan tatbik edilen mükellefiyet şekli aynen gezginci esnafta olduğu gibidir. 

II - Vergi reformunu icabettiren sebepler 

Memleketimizde yirmi senedenberi tatbik edilmekte olan Kazanç Vergisi yeni şartlar ve ihtiyaç
lar karşısında sık sık yapılan tadillere ve ilâvelere rağmen böyle büyük ve esas bir vergiden 
beklenen neticeyi vermemiş, bunun için bu sahada esaslı bir reform yapılması zarureti hâsıl olmuş
tur. 

Bu bahiste Maliye Bakanlığı iki tezle karşılaşmıştır : 
1. Kazanç Vergisini tadil ve ıslah etmek; 
2. Kazanç Vergisini bir tarafa bırakıp «Gelir Vergisi sistemine» gitmek. 
Evvelâ birinci teze göre uzun tetkikler yapılmış ve hattâ kazançları kaynaklarına göre tasnif 

etmek suretiyle vergiye tâbi tutan bir kanun tasarısı da hazırlanmıştı!*. 
Bütün bu çalışmalar göstermiştir ki, mantıklı,muvazene'ii ve sağlam bir vergi sisteminin kurul

ması isteniyorsa. Kazanç Vergisini bir tarafa bırakarak, vak.il kaybetmeden memleketimizin realite
sine uygun bir Gelir Vergisi sistemine gitmekten başka çare kalmamıştır. Bunun sebepleri malî, iç
timai ve iktisadi olmak üzere üç grupta toplanabilir: 

1. —• Malî sebepler : 
Bilindiği gibi, Devletin masrafları durmadan artan bir seyir takibetmektedir. Bu masrafların 

barışın teessüsünden ve normal şartların avdetinden sonra hissedilir bir derecede azalacağım 
beklememelidir. Girişilen büyük eğitim dâvalarının halledilmesi, sosyal siyasete, ekonomik kal
kınmaya ve memleketin imarına müteallik büyük nafıa işlerinin gerçekleştirilmesi, külliyetli mas
raflara mütevakkıftır. Halbuki artan Devlet masraflarını, Kazanç Vergisine dayanan geri bir 
vergi sistemi ile devamlı olarak ve tabiî bir surette karşılamanın imkânsızlığı artık anlaşılmış
tır. Şu halde, vergi sistemimizin, Kazanç Vergisi yerine verim kabiliyeti yüksek olan bir temel 
vergiye itina ettirilmesindeki malî zaruret kesin olarak kendini hissettirmektedir. Böyle 
bir vergi ise, yalnız Gelir Vergisi olabilir. 

Medeni memleketlerin vergi sistemleri üzerinde bir inceleme yapılınca, bu sistemlerin istis
nasız olarak Gelir 'Vergisine dayandıkları görülür. 

Eski bir tarihi olan Gelir Vergisi bugün modern vergiciliğin gerçekten temelini teşkil etmekte 
ve (Siyasi sebeplerle vergi reformunu bir müddet geciktirmek zorunda kalmış olan Yugoslavya 
hariç tutulursa,) büyüklü küçüklü bütün Avrupa memleketlerinde ve bu meyanda Romanya, Yu
nanistan ve Bulgaristan gibi Balkan memleketlerinde dahi, şu veya bu şekilde tatbik olunmakta
dır. (Gelir Vergisi İngiltere'de 1798 yılında ihdas edilmiştir. Kıta Avrupası'nın Gelir Vergisi sis
temi 1842 yılında isviçre'de «Bal» kantonunda başlar. Yunanistan'da bu vergi 1919 yılındanberi 
tatbik edilmektedir.) 

İleri memleketlerde Gelir Vergisinin âmme gelirleri içinde en ön plâna geçmekte olduğu ve ar
tan Devlet masraflarının geniş bir ölçüde doğrudan doğruya bu büyük vergi ile karşılandığı bir va
kıadır. Bunun sebebi, Gelir Vergisinin alâstiki bir vergi olmasında, sıkı sıkıya bağlı bulunduğu millî 
gelirin takibettiği seyre muvazi bir gelişme göster meşindedir. 

Kazanç Vergisinin, Gelir Vergisi ile mukayese edilecek olursa, ne derece kifayetsiz olduğu açık
ça belli olur. Bu kifayetsizlik memleketimizde bilhassa harb yılları içinde bariz bir şekilde kendini 
hissettirmiştir. Filvaki, son senelerde, vergilere yapılan bütün zamlara ve hattâ yeni ve ağır bazı 
vergilerin ihdasına ve tatbikine rağmen vergi hasıltınm millî gelire olan genel nispetinde hemen he
men hiçbir fazlalaşma kaydedilmemiştir. Halbuki, millî gelirle irtibatlı bir vergi sistemi içinde, hat
tâ mutedil zamlarla bu neticenin doğrudan doğruya ve açık bir surette elde edilmesi mümkün ola 
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bilirdi. Nitekim, bütün ileri memleketler bu yoldan gitmek suretiyle, hem harb masraflarının bü}^ük 
bir ksımını karşılamak imkânını bulmuşlar, hem de «Fazla gelirin» teşekkülüne ve dolayisiyle «Ser
best iştira kuvvetinin» kabarmasına, diğer bir deyişle hayat pahalılığının artmasına da mâni olabilmiş
lerdir. (Meselâ: ingiltere'de Devlet varidatı içinde tek basma Gelir Vergisinin nispeti 1937 de % 42 
den 1943 de % 60 şa, Amerika'da 1938 de % 42 den 1944 tahminlerinde % 80 e çıkmış; İngiltere bu 
sayede millî gelirin 1938 de %19 zunu Devlet lehine ifraz ederken, bu nispeti 1943 de % 35 e yükselt
meğe muvaffak olmuştur.) 

Kazanç Vergisinde verimin düşük kalmasının sebebi, bu vergide, beyannameli mükellefiyetin tat
bik sahasının gayetle dar bulunmasıdır. (Evvelce de işaret ettiğimiz üzere, bugün Türkiye'de irat-
lı mükellef karşısında beyanname üzerinden vergi ödiyou. mükelleflerin sayısı 8700 raddesindedir.) 

Bundan başka, beyannameli mükellefiyet sahasında geniş ölçüde vergi kaçırılması vergi hasılatı
nı daraltan ehemmiyetli bir âmil olmaktadır. Kazanç Vergisi, hattâ kanunun hudutları içinde kalmak 
şartiyle, kaçakçılığa bünyesi icabı müsaittir. Ferdî teşebbüsten şirket halinde teşebbüslere kaymak ve 
bunların içinden bilhassa vergi nispeti en düşük kademede sabit olan «Eshamlı Şirket» şeklini tercih 
etmek, alım satım işlerinde araya iratlı mükellefler koymak suretiyle kazancın mühim bir kısmını 
bunlara aktarmak, işletmeye dâhil bina ve tesisat ve emsali gayrimenkulleri yüksek bedellerle kira
lanmış gibi göstermek vergi hasılatını geniş ölçüde düşüren başlıca kanuni kaçakçılık yolları
dır. 

Vergi kaçakçılığı meyanmda, bunun sadece muhtelif şekillerini sayıp dökmekle bittabi bir 
fayda sağlanmaz. Bu bahiste bir neticeye varmak isteniyorsa, her şeyden önce, mükellefleri ka
çakçılığa sevkeden âmilleri araştırmak lâzımdır. 

Bu âmillerin başında, beyannameli mükellefiyette vergi yükünün bir taraflı olarak çok ağır 
bulunması, bundan sonra, vergi almada, mükellefle işbirliği prensipinin ve zihniyetinin carî 
olmaması, basit ve modern vergilendirme usullerinin tatbik edilmemesi, bazı formalite hataları 
yüzünden, mükelleflerin çok ağır ve yapılan hata ile gayrimütenasip cezalara çarptırılmaları ge
lir. Bütün bu âmiller mükelleflerin vergi psikolojisi üzerinde en menfi tesirleri yapmaktan hâli 
kalmamakta ve böylelikle beyannameli mükellefiyet sahasındaki «vergi mukavemeti» en yüksek 
haddine çıkarmaktadır. Bunun maddi neticesi ise vergi ziyamda, diğer bir deyişle ,vergi randıma
nının düşüklüğünde tezahür etmektedir. 

Beyannameli mükellefiyet sahasında verginin verimini ehemmiyetli bir derecede daraltan kaçak
çılık hâdiseleri ve şekilleri objektif ve realist birgözle tetkik olununca, bunların, kuruluşu ve bün
yesi zayıf olan kazanç vergisinden püyük bir varidat çıkarmak istenilmesinin daha doğrusu zamanın 
icabatı ile buna mecbur kalınmasının bir neticesi olduğu görülür; yani bu meselenin bir tatbikat işi 
olmaktan ziyade, bir prensip ve sistem meselesi okluğunu kabul etmek lâzımdır. İşte bundan dolayı
dır ki, Kazanç Vergisinin kadrocu dâhilinde kalındıkça, vergi ziyamın normal bir nispete düşmesi ve 
hasılatın bilfarz Gelir Vergisinde olduğu gibi, organik bir surette, yani millî gelirle mütenasiben, 
kendiliğinden ve devamlı olarak artması beklenmez. 

2. — Sosyal sebepler: 
Bugünün vergi siyasetinde gelir ve servet vergilerine sadece Devlete varidat getiren malî vasıta

lar veya müesseseler olarak bakılmaz; bunların, malî fonksiyonu ifa ederken, aynı zamanda «içti
mai adalete» uygun olmaları ve hattâ muamele ve istihlâk vergilerinin tatbikatı ile bozulan vergi 
adaletini yeniden tesis etmeleri de istenir. 

Bilindiği gibi, muasır vergicilikte; gelir ve servet vergilerinin malî vasıfları kadar sosyal 
karakterleri üzerinde de durulumaktadır. Hattâ daha ileri giderek hem bu vergilerin hem de 
Muamele ve istihlâk Vergilerinin bazı hallerde içtimai politikanın bir vasıtası olarak doğrudan 
doğruya sosyal maksatlar için kullanıldıkları dahi vâkıdir. 

Gelir ve Servet Vergilerinin tatbikatında içtimai adalet mülâhazasının ön plâna geçmesinin, na
zari olmaktan ziyade realiteye dayanan sebepleri vardır. Bu sebeplerin başlıcaları şunlardır: 

1. Gelir ve Servet Vergileri sahalarında, yergilerden gittikçe artan bir hasılat beklenmesi; 
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2. Yüksek nispetli Muamele ve İstihlâk Vergileri tatbik edilmesi; 
3. Sosyal görüşlerin değişmesi ve içtimai politikanın ön plâna geçmekte bulunması. 
Nispeti % 5 i aşmıyan basit bir temettü vergisinin tattbik edildiği, Muamele Vergisi gibi ha

yatı pahalılaştıran vasıtalı vergilerin bilinmediği zamanlarda, «içtimai adalet» prensipinin ihmal 
edilmesi büyük bir mesele teşkil etmiyebilirdi. Fakat bir işçinin, bir memurun sadece şahsi eme
ğinin mahsulünü teşkil eden gelirinden alınan vergi en aşağı kademede c/< 20 yi aşan bir nispet ile 
başlarken, veyahut vasıtalı vergiler sahasında % 15 nispetinde bir Muamele Vergisi tatbik olu
nurken, vergi siyasetinde sosyal adaleti ön plâna almamak, vergi nazariyesi bir tarafa, büyük 
bir iştimai realiteyi görmemezlik olur. 

îşte bu sebeplerledir ki, sosyal karakteri olmıyan bir vergi sisteminin artık memleketimizde 
de tatbik edilemiyeceğine kaani bulunmaktayız. 

Sosyal adaleti tam ve doğru olarak yerine getirebilen yegâne vergi Gelir Vergisidir. Bu 
vergi sosyal adalete yalnız gelirle mütenasipliği bakımından uygun olmakla kalmaz, geçim için 
zaruri olan «enaz geliri» vergi dışı bırakmak, gelirin teşekkülünde ve sarfında aile durumunu na
zarı itibara almak, emek kazancını sermaye iradından ayırdetmek ve nihayet «fedakârlıkta mü
savat» kaidesine göre büyük gelirleri müterakki nispet üzerinden daha ağır bir şekilde vergilen
dirmek suretiyle sosyal adaletin bütün icaplarını yerine getirir. Gelir Vergisinin, tesirini kendi 
sahasında doğrudan doğruya gösteren, bu sosyal vasıfları dışında, evvelce de temas ettiğimiz 
üzere, Muamele ve İstihlâk Vergilerinin gayriâdil tesirlerini düzeltmek veya hafifletmek gibi 
vazifeleri de vardır. 

Bilindiği gibi Muamele ve istihlâk Vergileri masrafları az, verimleri fazla «Rahat ve kolay» 
vergiler olmalarına mukabil bünyelerinin iktizası gayriâdil, diğer bir deyişle «Antisosyal» ver
gilerdir. Ekseri memleketlerde olduğu gibi, malîzaruretler bizi de Muamele ve istihlâk Vergilerini 
genişletmeğe, nispetlerini artırmağa sevketmiştir. Bu bir vakıa olarak kabul edilince, bu vergilerin 
içtimai adalete aykırı olan tesirleri üzerinde mutlaka durmak ve bu tesirleri azaltıcı ve giderici 
tedbirlere başvurmak mecburiyeti hâsıl olur. 

Muamele ve İstihlâk Vergilerinin «Tersine müterakkilik» şeklinde, geriye doğru ağırlaşan ve 
gittikçe daha az gelirleri ve fakir halk tabakalarının tazyik eden tesirleri vardır. Bu vergile
rin mevzuu ne kadar genişletilir, nispetleri ne derece yükseltilirse, bunların dar ve düşük gelir
ler üzerindeki tazyiki o nispette artar, işte Muamele ve İstihlâk Vergilerinin bu antisosyal tesir
lerini tahfif ve kısmen izale edecek olan en müspet vasıta umumi bir Gelir Vergisinin mevsudi-
yeti ve bunun iyi tatbik edilmesidir. Böylelikle Devletin artan malî ihtiyaçlarını daha ziyade 
Gelir Vergisi ile karşılamak mümkün olacağı cihetle, zaruri ihtiyaç maddeleri üzerine mevzu 
Muamele ve istihlâk Vergilerinin nispetlerini indirmek ve hattâ günün birinde bu maddeleri ta
mamen vergi dışı bırakmak gibi bir idealin tahakkuku imkân dairesine girmiş olur. 

Gelir Vergilerinin içtimai adalete uygun olarak tatbik edilebilmeleri, muayyen bazı prensip
lerin ve şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu prensiplerin başlıcaları şunlardır : 

a) Vergi karşısında eşitlik; 
b) Ayırma (Diserimination) prensipi; 
c) En az geçim indirimi; 
d) Aile durumu esasi; 
e) Müterakki nispet usulü (Müterakkilik) ; 

Bugünkü Kazanç Vergisi rejimimizde vergide içtimai adalet kaidesinin bu ana şartları ne dere
ceye kadar yerine getirilmektedir1? Bunları araştıracak olursak şu neticeye varırız : 

a) Vergi karşısında eşitlik ; 
Vergi karşısında eşitlik, herkesin «Malî iktidarına» göre, diğer bir tâbirle «Ödeme kabiliyeti» 

ile mütenasip olarak vergi ödemesi demektir. Bir kimsenin vergi ödeme kabiliyeti ise, evvelâ gerçek 
geliri ile, sonra da bu gelirden, fazla bir sıkıntıya mâruz kalmaksızın, ayıracağı hisse ile ölçülür. 

Kazanç Vergisinde eşitlik prensipi yerine getiriliyor mu? Buna müspet cevap verilemez. Eşitlik 
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prensibinin tahakkuk ettirilebilmesi için, hangi kaynaktan elde edilirse edilsin, bütün kazanç ve irat
ların muayyen esaslar dâhilinde vergiye tâbi tutulması şarttır. Halbuki Kazanç Vergisinde, bütün 
kazanç ve iratlar şöyle dursun, bu verginin mevzuuna giren gelir parçaları arasında dahi eşitlik 
sağlanamamaktadır. 

Bilfarz, 10 000 lira kazancı olan bir tüccar, başka kaynaklardan gelir olsun veya olmasın, sa
dece ticaret sahasında bile çeşitli mükellefiyet şekillerine göre biribirinden çok farklı miktarlarda 
vergi öder; bu tüccar beyannameli bir mükellef ise vergisi 4 000 liradır, 1 200 Era gayrisâfi iratlı 
bir yerde çalışan iratlı ve % 45 nispetli bir mükellef ise vergi 1 330 lira, ve kazanç 100 000 lira
lık bir taahhüt işinden elde edilmişse 3 300 liradır. 

b — Ayırma prensipi 
Gelir Vergileri sahasında tarih boyunca şu veya bu şekilde daima «Discrimination» yani «Ayır

ma prensibi» tatbik edilegelmiştir. Ayırma prensibinden maksat, emek kazancının daha az, emek 
ve sermayenin birleşmesinden elde edilen kazancın daha fazla ve nihayet sermaye iradının en fazla 
nispetler üzerinden vergilendirilmesidir. 

Kazanç Vergisi ayırma prensipi bakımından tetkik edilince, bu vergide bu prensipin de cari olma
dığı görülür. Kazanç Vergisi rejiminde sadece bedenî veya fikrî mesaisinin mahsulü ile geçinen işçi 
ve memur sınıfı, sermaye iradı sahiplerine ve tüccara nazaran daha ağır bir vergi yüküne ta
hammül ederler. (Yalnız son yapılan zamlar neticesinde beyannameli tüccarların vergileri fazlalaş
mıştır. Fakat zamlardan bir tanesi kalkacak olursa, bu sahada da Discrimination yeniden tersine 
işlemeğe başlıyacaktır.) 

c — Enaz geçim indirimi 
İçtimai adalet düşüncesi, Gelir Vergileri sahasında enaz geçim için zaruri olan gelirin vergi 

dışı kalmasını âmirdir. 
Kazanç Vergisinde bu esas cari değildir. (Maaş ve ücretler hakkında mevcut olan bazı hususi 

muaflıkların bugün bir hükmü kalmamıştır.) 

d — Aile durumu: 
Modern bir Gelir Vergisinde mükellefin medeni hali ve aile külfeti de nazara almır. Bu esas

larla memleketimizde zaman zaman ortaya atılan « Bekârlık Vergisi » meselesi de ilgilidir. 
Kazanç Vergisinde, mükelleflerden vergi alınırken, bunların aile vaziyetlerine bakılmaz. Esasen 

bu vergi rejiminde, ne enaz geçim için indirim yapılması, ne de mükellefin aile durumunun na
zarı itibare alınması mümkündür. Bunları yapabilmek için, şahsi gelir esasından gitmek ve bir 
mükellefin muhtelif kaynaklardan elde ettiği tekmil kazanç ve iratlarını toplamak iktiza eder. 

e) Müterakkilik esası; 
Bilindiği gibi, müterakki nispet usulü prensipitibariyle sâdece Kazanç ve iratları bir araya top-

lıyan şahsî Gelir Vergisine tatbik edilir. (Mamelekin toplamı yapılan servet vergileri de bu ma
hiyettedir) . 

Kazanç Vergisi rejiminde sadece beyannameli mükellefler ile bordrolu hizmet erbabı hakkın
da şiddetli bir müterakkilik caridir. Fakat bu müterakkilikte tekmil kazanç ve iratların bir araya 
getirilmesi şöyle dursun, ticaret sahasında ayrı ayrı işlerden elde edilen ticari kazançlar dahi bir
leştirilmeden tatbik olunur. 

Yukarıki izahattan da anlaşılacağı üzere, memleketimizde tatbik olunan Kazanç Vergisi bugü
nün vergiciliğine hâkim olan içtimai adalet prensipiyle telif edilemez. Buna bu verginin kurulu
şu ve bünyesi müsait değildir: 

3. — Ekonomik sebepler : 
ileri bir Gelir Vergisi sistemi, memleketin tabiî ekonomik inkişafına mâni olmıyan, diğer bir 

deyişle, iktisadi hayatın gelişmesi karşısında « tarafsızlığını » muhafaza edebilen bir malî sistem
dir. Bu keyfiyet vergi yoluyla bilhassa sosyal politika sahasında müessir olmağa, hattâ vergiyi 
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bu sahalarda müspet bir âlet olarak kullanmağa bittabi mâni değildir. (İngiltere'de Beveridge 
plânının temelini încome - Tax'm teşkil etmiş olması gibi). Verginin iktisadi bakımdan tarafsızlı
ğı, enaz geçim muaflığı gibi. bazı sosyal icaplar dışında, aynı iktisadi faaliyet sahalarında, bazı 
zümreleri veya faaliyetleri diğerlerinin aleyhine olarak rüçhanlı muameleye tâbi tutmamak demek
tir. Bu fikirden gidilinee, gelir üzerine mevzu bir verginin iktisadi hayat üzerinde menfi tesiri olma
masının şu şartlara bağlı bulunduğu görülür. 

a) Vergi umumi ve mümkün mertebe istisnasın ve yeknasak olmalı, gelr ve sermaye teşekkü
lü üzerinde - iktisadi ahengi bozacak şekilde - farklı tesirler yapmamalıdır. 

b) Vergi tarifesi teşebbüs fikrini baltalıyaeak, vergi mukavemetini artıracak ağırlıkta ol
mamalıdır. 

c) Vergi bilfiil kazanç sahibi tarafından ödenmeli yani, fiyatlara bindirilmek suretiyle baş
kalarına (müstehliklere) devir ve aksettirilmemelidir. 

Yukarıki şartlardan gidilinee, vergiler içinde sadece şahsi Gelir Vergisinin bunlara tamamen 
uygun bulunduğu görülür. Çünkü: 

1. Gelir Vergisi mahiyeti icabı en umumi ve en istisnasız olan ve aynı şartlar dâhilinde, ge
lir ve sermaye teşekkülü karşısında en bitaraf kalan bir vergidir. 

2. Gelir Vergisinin umumiliği ve bu sebeple de verim kabiliyetinin çok yüksek oluşu, vergi 
tarifesinin mâkul ve mutedil hadlerde tutulmasını mümkün kılar . 

3. Gelir Vergisi, karakteri icabı, bütün vergiler içinde enaz devir ve inikas imkânını bulan 
vergidir. Verginin sene sonunda bir araya getirilen türlü kazanç ve iratlar üzerinden toplu ola
rak ve müterakki bir nispet ile hesaplanması, bu sebeple önceden miktarının malûm bulunma
ması ve hesabedilmemesi , devir ve inikası zorlaştıran âmillerin başında gelir. 

Kazanç Vergisine gelince, bu verginin bünyesi itibariyle yukarıda zikredilen şartlara uygun 
bulunmadığını ve memleketimizdeki tatbikatın da millî ekonominin tabiî inkişafı üzerinde iyi te
sirleri olmadığını teslim etmek icabeder. 

Her şeyden evvel Kazanç Vergisinde umumilik ve yeknasaklık yoktur. Bu verginin tatbika
tında, evvelce de belirttiğimiz üzere, hattâ aynı zümreye dâhil tüccarlar bile beyannameli, iratlı 
veya mütaahhit bulunmalarına veyahut teşebbüslerini sermaye şirketi haline getirmiş olmalarına 
göre, ayrı, ayrı ve birbirinden çok farklı muamele görürler. Bu vaziyet bilhassa beyanname 
üzerinden vergi ödeyen ferdî teşebbüslerin aleyhine tecelli etmekte, bu sebepten, bunların mu
vazaalı yollara sapmadan, glişmelerine hattâ yaşamalarına imkân bırakmamaktadır. 

Bugünkü vergi sistemimizde «esnafın» yani küçük sanat ve hirfet erbabının, realiteye uy
gun bir tarifi yapılamamaktadır. Bu yüzden tüccarın büyük kısmı iratlı mükellefiyete kaçmakta, 
bu vaziyet ise, ticari ve sınai işletmelerin büyümesine ve iktisaden gelişmesine mâni olmakta, 
hattâ birçok büyük işletmelerin gayritabiî surette bölünmesine ve borçlanmasına sebebiyet ver
mektedir. Bir taraftan da Muamele Vergisi tatbikatının şiddetlendirdiği bu tesirin mazurları 
bilhassa sanayi sahasında kendisini hissettirmektedir. 

İşlerinin icabı iratlı mükelelfiyete kaçmıyan, veyahut başkaca vergiden kaçınma imkânı bıı-
lamıyan, ferdî teşebbüs sahipleri, bir taraflı olançok ağır bir vergi yükü altında, iktisaden çalışa-
mıyacak bir hale girmektedirler. 

III - Teklif edilen Gelir Vergisi sisteminin ana hatları 

Teklif ettiğimiz vergi sistemi (3) vergi ile bir de bütün vergilere şâmil ana tatbikat kanu
nundan terekküp etmektedir : 

1. Gelir Vergisi; •__•_, 
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2. Kurumlar Vergisi; 
3. İşletme ve Gezginci işler Vergisi; 
4. Vergi Usul Kanunu. 
Bu vergiler ile Usul Kanununun ana hatları şematik bir surette aşağıda gösterilmiştir : 

1. Gelir Vergisi: 
a) Mevzuu : 
Teklif edilen Gelir Vergisinin mevzuunu şahsi ve umumi gelir teşkil eder. Bu gelire bir şah

sın bir takvim yılı içinde elde ettiği tekmil kazanç ve iratlar girer. 
b) Mükellefler : 
Gelir Vergisinin mükellefleri gerçek kişilerdir. Bunların vergilendirilmesinde iki mükellefi

yet şekli tatbik olunur. 
1. Tam mükellefiyet; 
2. Dar mükelefiyet. 
Tam mükelefiyete esas itibariyle, Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişiler tabidirler. Bunlar, Tür

kiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 
Dar mükellefiyete Türkiye'de yerleşmiş olmıyan gerçek kişiler tâbi olurlar. Bunlar muayyen 

şartlar dâhilinde sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç vel iratlar üzerinden vergi öderler. 
c) Muaflıklar ve istisnalar: 
Gelir Vergisinin muaflıkları ve istisnaları içinde en önemli olanları şunlardır: 
1. Esnaf muaflığı, 
2. Zirai kazanç istisnası, 
3. Sermaye iratlarından kısmen kabul edilen indirimler, 
4. Enaz geçim indirimi, 
d) Gelir unsurlarının tesbiti: 
Gelire giren kazançlar prensip itibariyle, deftere müsteniden gerçek ve safi miktarları üzrinden 

tesbit edilir. 
Ticari kazancın tâyini bakımından tüccarlar iki sınıfa ayrılmışlardır. T nci sınıf tacirler bilan

ço esasına, II nci sınıf tacirler ise «İşletme hesabı» esasına tabidirler. İşletme hesabı usulünde basit 
ve tek bir defter tutulur. Esnaf nezdinde çalışan işçilerin ücretleri ile, ebeler gibi bazı serbest meslek 
erbabının kazançları, umumî kaidenin istisnası olarak, götürü usulde tesbit edilir. Bu hususta basit 
ve yeknasak bir usul tatbik olunur. 

Sermaye iratlarının tesbiti için ayrıca defter ve kayıt tutulmaz. Bunların miktarı senede bir 
defa verilen beyannamede gösterilmekle iktifa olunur. 

e) Beyan esası: ") 
Gelir Vergisi, prensip itibariyle, beyan esasına dayanır. Yıllık beyannamede çeşitli kaynaklardan 

bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların toplamı yapılır, vergi bu suretle toplanan gelir 
üzerinden tarh edilir. 

Ücretler hakkında tevkif usulü (Stoppage) cari olduğu cihetle, yıllık beyan esası yerine aylık muh
tasar beyanname usulü kaim olur. Istisnaen tatbik olunan götürü usullerde bittabi beyanname esası 
cari olmaz. 

f) Verginin nispeti: 
Esas tarifeye göre vergi % 15 nispeti ile başlamakta 150 000 lirada fiilen % 40 a çıkmakta ve bu 

«âzami nispet» üzerinden sabitleşmektedir. 
Bekârlar için vergi nispetlerine % 10 zam yapılır. Tatbikatta vergi tarifesi yerine kanunun met

nine dâhil bulunan «Vergi cetvelleri» kaim olur. Bu cetvellerde herbir gelire isabet eden vergi mik
tarı ayrı ayrı gösterilir. 

J ) Reel vergilerin mahsubu:, 
Gelir Vergisinden başka İşletme Vergisine tâbi tüccarlarla bina vergisi ödiyen irat sahipleri muay

yen esaslar dairesinde bu reel vergileri Gelir Vergisine mahsup edebilirler. 
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2. Kurumlar Vergisi: 
a) Mevzu: 
Kurumlar Vergisine tüzelkişilerin safi kazançları tâbidir. 
b) Mükellefler: - • 
Kurumlar Vergisinin mükellefleri: 
1. S e r m a y e Ş i r k e t l e r i ; '•' ' ' • " . - • • • • - • -
2. Kooperatifler; 
3. İktisadi âmme müesseseleri; 
4. Cemiyet ve tesislere ait İktisadi İşletmeleı'dir. 
Kurumlar Vergisinin tesisinde de muayyen şartlar dâhilinde tam ve dar mükellefiyet şekilleri 

carı olur. 
e) Muaflıklar ve istisnalar: 
Kurumlar Vergisinde muaflık bazı âmme müesseselerine inhisar eder. İstisnalara gelince, bunların 

buşlıcal'arı: ! '-
1. İştirak istisnası; * * 
2. Kooperatif Şirketlerin risturnları, teşkil eder. 
d) Beyan esası: 
Kurumlar Vergisine tâbi tüzelkişiler defter tutarlar ve vergilerini beyan esası üzerinden 

öderler. 
e) Verginin nispet i : - ' - ' '' • • 
Verginin nispet i : 
1. Sermaye Şirketleriyle kooperatiflerde % 20. 
2. Diğer memurlarda % 30 dur. 

3. İşletme ve Gezginci İşler Vergisi: 
a) Mevzuu: 
İşletme Vergisine, ticari ve smai faaliyette bulunan İşletmeler, Gezginci İşler Vergisine de, gez

ginci olarak yapılan ticaret, sanat ve esnaflık işleri tâbi bulunur. 
b) Mükellefler : 
İşletme Vergisinin mükellefleri, sabit iş yerlerini işleten gerçek ve tüzelkişilerdir. Gezginci 

işlerin mükellefleri de bu işlerle uğraşan kimselerdir. 
c) Muaflıklar : 

İşletme Vergisinin esaslı bir muaflığı vardır. O da Kurumlar Vergisine tâbi olan tüzelkişiler
dir. Gezginci İşler Vergisinde yaş ve sakatlık muaflıkları ile, muayyen şartlar dâhilinde seyyar es
naflık işleri ile iştigal eden köylüler iyin kabul edilmiş ulan bazı muaflıklar vardır. 

d) Matrah : 
İşletme Vergisinin matrahını sermaye yekûnu, ücret yekûnu ve işyerinin kirası olmak üzere üç 

lviit-ino teşkil eder. Esnaflar hakkında sadece kira esası cari olur. Tüccarlara ait işletmelerin ver
gilendirilmesinde işin büyüklüğüne göre ya sermaye ile ücret karineleri veyahut kira ile ücret kari
nesi tatbik olunur. Gezginci İşler Vergisinin matrahı, gündelik kazançtır. 

e) Beyan esası : 
İşletme Vergisinde de beyan esası caridir. Mükellefler beyannamelerinde en basit bir şekil 

de vergiye tâbi matrah unsurlarını gösterirler. 
f) Vergi nispetleri : 
İşletme Vergisi nispetleri tatbik edilecek karinelere göre değişir. Gezginci İşler Vergisi gün

delik kazancın 12 veya 8 katıdır. 

4. — Vergi Usul Kanunu : 
Vergi usulüne ait çeşitli hükümleri bir araya toplıyan bu ana tatbikat kanunu beş kitaba ayrı

lır. 
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I nei kitap (Vergilendirme) : 
Usul Kanununun bu kısmı daha ziyade vergi alınması ile ilgili idari muamelelere ait hükümle

ri ihtiva eder. (Tahakkuk, tebliğ, tetkik usulleri gibi). 
II nei kitap (Mükellefin ödevleri) : 
Kanunun bu kısmında vergi tatbikatında mükelleflere terettüp eden vazife ve mecburiyetlere 

ait hükümler gösterilmiştir. (Defter tutma mecburiyeti gibi ). 
III ncü kitap (Değerleme) : 
Bu kitap vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitine ait 

hükümleri ihtiva eder. (Bilanço kıymetlerinin değerlenmesi tahrir değeri, emsal değeri, amor
tisman gibi hususlara ait hükümler); 

IV - neü kitap (Vergi cezaları) : 
Bu kitapla, memleketimizde vergi ceza hukukunun esasları vazedilmektedir. Vergi suçları 

ve yerinde tatbik olupacak cezalar hususi vergi kanunlarından çıkarılmakta, bütün vergilere 
şâmil olmak üzere ve yeni esaslar dairesinde Usul Kanununun bu kısmında yeni baştan tedvin 
olunmaktadır. 

V - nei kitap (Malî kaza) : 
Usul Kanununun bu kısmında vergi tatbikatında mükellef ile idare arasında doğan ihtilâfların 

ne ruretle halledileceği gösterilmektedir. 

IV - Sistem ve prensip meseleleri 

1. — Modern Gelir Vergisi sistemleri : 
Muasır vergicilikte, yalnız iki Gelir Vergisi sistemi bahis mevzuu olmaktadır. 
1. Çift vergili sistem (Systeme dualiste) ; 
2. Tek vergili sistem (Systeme unitaire). 
Çift vergili sistemden maksat, sedüler vergilerle mütemmim Umumi i ra t Vergisini içine alan 

sistemdir. (Bu sistem Fransa, Belçika, italya, Ispanyo, Portekiz gibi memleketlerde tatbik edil
mekte; bunun için bu sisteme Lâtin sistemi de denilmektedir.) 

Tek vergili sistem, ayrıca sedüler vergileri olmıyan ve doğrudan doğruya umumi ve şahsi geliri 
istihdaf eden toplu Gelir vergisi sistemidir. (Tek vergili sistem Amerika Birleşik Devletlerinde, 
isviçre'de, Almanya'da, bütün Skandinav memleketlerinde, Hollanda'da, Çekoslavakya'da, Polon
ya'da, Avusturya'da, Macaristan'da tatbik edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, 191o de 
Federal Gelir Vergisinin tatbikına geçerken bu sistemi kabul etmiştir. Keza isviçre 1936 yılında 
Kanton Vergileri dışında federal bir Gelir Vergisi tesis ederken, aynı yoldan gitmiştir. Tek ver
gili sistemin esasen ilk defa 1842 yılında isviçre'de «Bâl şehri» Kantonunda tatbikına başlan
mıştır.) 

Bugünün vergi ilmine nazaran, çift vergili sistemle tek vergili sistem dışında bir üçüncü Gelir 
Vergisi sistemi yoktur. Daha doğrusu artık kalmamıştır. 

Gerçi, modern vergiciliğin temelini teşkil eden «İncome tax» bidayette sadece sedüler bir vergi 
manzarası arzetmekte idi. Fakat bu büyük vergi de,gittikçe bu karekterini kaybederek, tek vergili 
sisteme doğru kaymış ve bugün sedüler bir vergiolmak şöyle dursun, hattâ çift vrgili bir sistem 
olmaktan dahi çıkmıştır. Bir taraftan «Surtax» m ihdası, diğer taraftan da muaflıklar ve indirim
lerin genişletilmesi neticesinde, «income tax» mükelleflerinin ekseriyeti bugün fiilen bütün kazanç ve 
iratlarını toplu olarak beyan etmek mecburiyetindedirler. Bu suretle halen «income tax» ile «Sur-
taxi» m bir bütün, yani tek bir vergi teşkil ettikleri kabul edilmiştir, ingiliz ilim adamları ve vergi 
tatbikatçıları bu nokta üzerinde ısrarla dururlar. 

Sedüler Gelir Vergilerinin müstakil bir sistem olarak kalkmış olmasının sebeplerini, vergi mü
kellefiyetinin ağırlaşmış bulunmasında ve sosyal telâkkilerde vukua gelen derin tahavvülâtta ara
mak lâzımdır. Bu âmiller ancak mutedil, sabit nispetli ve esas itibariyle reel karekterde olan se
düler vrgilerin, müterakki nispetli şahsi ve global bir vergi ile itmam ve ikmal edilmelerini zaruri. 
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kılmakta, böylelikle sedüler vergiler eski karekterlerini tamamen kaybetmektedirler. 

Sedüler, diğer bir deyişle, «Tahlilî» vergi sisteminin lehinde bilindiği gibi, klâsik bazı mütalâa
lar serdedilir. Bunların başlıcaları şunlardır: 

1. — Kazanç ve iratların, mahiyetlerine ve meni balarına göre, ayrı ayrı katagorileııe, yani se-
düllere ayrılması, vergi matrahının tam olarak ve kolaylıkla kavranmasına imkân verir; çünkü 
memba malûm olunca, bu membadan temin edilen gelirlerin vergilendirilmesi de filhakika kolaylaş
mış olur. 

2. —• Sedüler vergi sisteminde, teknik bakımdan, «Stoppage» usulünün, yani verginin membam-
da tevkif suretiyle alınması usulünün ve götürü usullerin geniş bir ölçüde tatbiki mümkündür. 
(Tevkif usulünü ihdas etmiş ve en ziyade geliştirmiş olan memleket îngilteredir.) 

3. — Sedüler Vergilerde, ileride izah edileceği üzere, «Ayırma» kaidesine uygun olarak, gelirle
rin mahiyetlerine göre farklı vergi nispetlerine tâbi tutulmaları ve bu suretle emek kazancının ser
maye iradına nazaran daha hafif bir surette vergilendirilmesi açık bir şekilde vâki olur. 

4. Sedüler vergi sisteminin tesisinde Kazanç Vergisi ve hattâ bina ve arazi vergileri gibi, eski 
vergilerden geniş bir mikyasta istifade edilebilir; diğer bir tâbirle, vergi reformu yapılırken mev
cut vergi müessesesinden kolaylıkla yeni vergi sistemine geçilir. 

^imdi, aynı esaslar bakımından tek vergili sistem incelenecek olursa, şu neticelere varılır: 
1. Gelirlerin membalarına göre muhtelif katagorilere ayrılması ve matrahın ayrı ayrı gelir nevi ve 

zümrelerine göre tâyin ve tesbit edilmesi, sadece sedüler vergilere has bir usul değildir. Amerikan, 
isviçre ve Alınan tecrübeleri göstermiştir ki, prensip itibariyle, «gelirin» toplu olarak vergilendiril
mesine rağmen, bunu terkibeden kazanç ve iratları, vergi tekniği bakımından, ayrı ayrı guruplara 
ayırmak suretiyle rasyonel bir tasnife tâbi tutmak mümkündür. (Tasarıda da bu esastan gidilmiştir.) 

2. «Stopaj» usulünün de tek vergili sistem ile telifi kaabildir. Nitekim, Amerikan ve Alman 
sistemlerinde, aynen «îneome tax» da Fransız sedüler vergilerinde olduğu gibi, maaş ve ücretler
le, sermaye iratları hakkında bu usul tatbik edilmektedir. (Hattâ sedüler sistemi tatbik eden Fran
sa gibi bazı memleketlerde stopaj usulüne tek vergili sistemin cari olduğu memleketlerden çok sonra 
geçilmiştir.) Kaldı ki, vergicilikte pek fazla izam edilen bu usul esasen yalnız maaş ve ücretlerle, 
menkul sermaye iradı gibi muayyen bazı gelir nevileri hakkında tatbik olunabilir. Ticari kazançlardı, 
stopaj prensip itibariyle cari olamaz. Emlâk gelirlerinde de bu usul ancak natamam bir surette iş-
1 ivebilir. 

Götürü usule gelince, vergide eşitliği ihlâl eden bu usulden, esasen mümkün olduğu kadar, tevakki 
olunmktadır. Maamafih, eşitlik prensip i bir kerre ihlâl edildikten sonra, sedüler vergilerde olduğu 
kadar, tek vergili sisteme de götürü usullerin tatbik edilmesi için hiçbir mâni kalmaz. 

3. Sedüler vergilerin lehinde serdedilen mütalâaların en önemlisi, hiç şüphesiz bu vergide 
«ayırma» kaidelerinin açık ve tam olarak ve istenildiği gibi tatbik edilebilmelidir. Maamafih, ileride 
izah edileceği üzere, tek vergili sistemde de bunun pekâlâ yerine getirilmesi mümkün olmaktadır. 

4. Sedüler vergi sisteminin tesisinde kazanç ve bina vergileri gibi mevcut bazı vergilerden isti
fade edilebileceği noktasına gelince, bu hususta sedüler sistemin üstünlüğü inkâr edilemezse de. 
tek vergili sistemin kurulmasında da, teknik bakımdan, verginin muhtelif kısımlara ayrılması 
ve bu arada bilfarz ticari kazanç ve ücret vergileri gibi mevcut eski mükellefiyetlerden istifade 
edilmesi mümkündür. Kaldı ki, yeni bir vergi sistemi kurulurken, eski vergi müessesesinden 
istifade edilmesinin yalnız intikal devresi, yani muvakkat ve çok kısa bir zaman için pratik bir 
kıymeti olabilir. 

Görülüyor ki, sedüler vergiler hakkında ileri sürülen muhassenat bakımından bu vergi sistemi 
ile tek vergili sistem arasında pek büyük bir fark yoktur. Buna mukabil, tek vergili sistem aşa
ğıdaki noktalardan sedüler sisteme çok üstün bulunur: 

1. Tek vergili sistemde mükellefler senede yalnız bir defa beyanname verirler ve bütün ka
zanç ve iratlarını bir beyannamede toplarlar. Bu suretle, çift vergili sistemde olduğu gibi, mü
kelleflerin, biri sedüler vergiler için, diğeri de global vergi için olmak üzere iki ve hattâ ba-
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zan daha fazla beyanname vermelerine lüzum kalmaz. Bunun, mükellef için olduğu kadar, tarh, 
tahakkuk ve tahsil muameleleri bakımından idare için de ne derece işi azaltıcı, basit ve pratik ol
duğu meydandadır. 

2. Çift vergili sistemde, global, yani mütemmim şahsi vergi, ancak kazanç ve iratların ye
kûnu muayyen bir haddi aştığı zaman tatbik olunur. Bu usul bizzarur herbir mükellef hakkında 
kazanç ve iratların bu haddi geçip geçmediğini takip, tesbit ve kontrolünü icabettirir ki, bu
nun bilhassa Türkiye gibi beyanname usulüne yeni yeni alışmağa başlıyan ve modern vergi mura
kabesi teşkilâtını henüz kurmakta olan bir memleket için ne derece müşkül ve mahzurlu olabi
leceği izahtan varestedir. 

3. Tek vergili sistemde, enaz geçim indirimi, aile vaziyeti müterakki nispet esaslarına daya
nan «şahsilik prensipi» en doğru, en berrak bir şekilde ve doğrudan doğruya tatbik olumu'. 
(Jift ver-gili sistemlerde ise, bunun için çok girift ve muğlak bir takım yollardan gidilmesi zaru
ridir. 

4. Tek vergili sistemde mükellefler yalnız bir defa vergi verirler ve ödedikleri verginin mik
tarını sarahaten ve tamamen bilirler. Çift vergili sistemde ise ödenen vergi miktarının doğru 
olarak bilinmesi hemen hemen imkânsız bir meseledir. 

5. Tek vergili sistem çok daha iktisadidir; yani tatbikatında memlekete daha az masrafa mal 
olan bir vergi usulüdür. 

îşte bütün bu mülâhazalar gözönünde tutulursa, memleketimiz için müraccah olan usulün yalnız 
tek vergili sistemin olacağında tereddüt edilemez. 

Burada önemle şu nokaya da temas etmek isteriz ki, memleketimiz için kabul edilecek tek vergi 
li Gelir Vergisi sistemi, bittabi hiçbir memleketin vergi rejiminin bir kopyası olmıyacak, umumi ilmî 
prensiplere, dayanmakla beraber, memleketimizin hususiyetlerine uygun «Millî bir vergi sistemi» ma
hiyetini arz edecektir. 

2. Teklif edilen Gelir Vergisi sisteminin «ayırma» prensipi bakımından izahı: 
Evvelce temas edildiği üzere, sosyal adalete uygun bir vergi sistemi tesis edilirken «Ayırma» pren-

sipine gereken ehemmiyetin verilmesi zaruridir. Vergi tarihi boyunca şu veya bu şekilde her zaman 
ve her yerde gözönünde tutulmuş olan bu ana prensipin modern vergicilik devresine giren Türkiye'de 

de bundan böyle ihmal edilmesi bittabi varit olamaz. 
Vergi ilminde ayırma (Discrimination) prensipi, emek kazancının daha az emek ve sermayenin 

birleşmesinden elde edilen memzuç kazancın daha yüksek ve sermaye iradına ise en yüksek nispetler 
üzerinden vergilendirilmesini ifade eder. 

Evvelce de işaret edildiği üzere sedüler sistemde ayırma prensipi doğrudan doğruya ve açık bir 
surette tatbik olunur. Bilfarz, Fransız sisteminde ücret sedülünün vergi nispeti % 8, buna mukabil 
ticari kazanç sedülünün % 16, menkul sermaye sedülünün ise % 24 tür. 

İngiliz vergi sistemininde «Ayırma» matrahtan yapılan indirimlerle temin olunur. Bu memlekette 
«kazanılmış» ve «kazanılmamış» gelir arasında bir tefrik gözetilmektedir; kazanılmış gelire, yani 
emek kazancına İngiliz Gelir Vergisinin «Standart nispeti» tatbik olunurken, gelirden muayyen mik
tarlarda tenzilâtlar yapılır. 

Burada şu noktaya da işaret edelim ki, İngiliz sisteminde ticari kazançlar da kısmen kazanılmış 
gelir sayılır ve bunlar hakkında da indirim kabul olunur. 

İngiliz sisteminin muğlak taraflarından birini teşkil eden bu «Ayırma» prensipinin tatbik şekline 
daha ziyade eski sedüler usulün bir bakiyesi olarak bakılabilir. 

Tek vergili Gelir Vergisi sisteminde, ayırma prensipi, vergili sistemde olduğu gibi doğrudan 
doğruya gerçekleştirilemez. Bunun için umumiyetle iki yoldan gidilir: 

1. Gelir Vergisinin yanında ayrıca bir de « Servet Vergisi » tatbik olunur. Burada Servet Vrer-
gisi, mükelleflerin varlıkları üzerine mevzu bulunmakla beraber, realitede servetten ziyade « geli
ri» istihdaf eden ve fiiliyatta da gelir üzerinden ödenen «Mütemmim bir gelir Vergisi» mahiyetini 
alır. Bu netice verginin tekniği ve bilhassa nispetinin düşük olması ile sağlanır. 
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Servet Vergisinin bu tesiri, doğrudan doğruyagelir üzerinde ödenen vergide fiilî bir fark yara-

tir. Servet Vergisinin nispeti bilfarz binde 5 olursa, ki tatbikatta verginin nispeti gerçekten bu haddin 
etrafında bulunur, bu takdirde, Gelir Vergisinin de bilvasıta hâsıl olan fazlalık % 10 nispetine 
baliğ olur. (Binde 5 nispet 100 000 liralık bir sermayede 500 liraya tekabül eder. 100 000 liralık 
sermayenin normal olarak % 5 hesabiyle 5 000 lira bir nema getirdiği ve Servet Vergisinin de bu 
n 000 lira üzerinden, ödendiği kabul edilirse, bu takdirde bu verginin irada nispeti 500 -f 5 000 ~-
% 10 eder). 

Servet Vergisi, İsviçre, Amerika, Almanya ve Şimal Avrupa memleketlerinde ötedenberi tatbik 
edilen ve son zamanlarda yalnız tek vergili sistemi tatbik eden memleketlerde değil, hattâ Lâtin 
usulünün cari olduğu memleketlerde de üzerinde büyük bir önemle durulan bir vergidir. İsviç
re'nin kabul ettiği son vergi sisteminde Gelir Vergisi ile Servet Vergisi aynı kanun içinde bir
leştirilmiş, birbirine bağlanmıştır. Bazı Skandinav memleketleri hattâ daha ileri giderek iki ver
giyi sadece şeklen değil, mahiyten de birleştirmişlerdir. (Bilfarz İsveç'te her mükellefin gerçek 
gelirine servetinin 1/60 ı ilâve edilir, bu suretle yapılan toplam tek verginin matrahım teşkil 
eder). 

2. Tek vergili sistemde ayırma, prensipinin gerçekleştirilmesi bakımından cari olan ikinci 
usul, şahsi Gelir Vergisinin yanında sermaye şirketleri (Kurumlar), Bina, Arazi ve Sanat (İşlet
me Vergileri) gibi reel vergilerin tatbik olunmasıdır. Doğrudan doğruya geliri istihdaf etmiyen, 
mükellefin vergi ödeme kabiliyeti ile alâkalanmıyan ve daha ziyade bir « ayın » a bir servete 
bağlı olan bu vergilere, gelire karşılık olmak üzere, Hasılat veya Randıman vergileri denilmekte
dir. _ 

Bina, Arazi ve İşletme Vergileri gibi Hasılat Vergileri umumiyetle belediye vergileridir. Mo
dern vergi tatbikatında « Devlet şahsı, mahallî idare aynı (eşyayı) tanır ». Bu prensipe göre, 
müterakki nispeti şahsi vergiler Devlete, reel vergi mahiyetinde olan Hasılat Vergileri de ma
hallî idarelere ait bulunur. 

Tek vergi sistemini tatbik eden memleketlerde, yukarıda belirttiğimiz üzeer, şahsi ve umumi 
Gelir Vergisinin yanında ya Servet Vergisi yahutta Bina, Arazi ve işletme Vergileri gibi Hasılat 
Vergileri veyahut ta Almanya'da olduğu veçhile, hem Servet, hem de Hasılat Vergileri birlikte tat
bik olunur. 

Sediiler vergi sisteminin cari olduğu memleketlere gelince, bu memleketlerde de, sedüler ver
gilerin reel karakterde birtakım vergiler olmalarına rağmen mahallî vergi olarak ayrıca Hasılat 
Vergileri de tatbik olunur. 

Meselâ Fransa'da mahallî idareler maliyesinin dayandığı başlıca vergiler, Patant Vergisi, Bina, 
Arazi, Kapı pencere gibi karine Vergileridir. Bu vergiler, «Asılları» ilga edilmiş olan eski Dev
let Vergileri üzerinden «Munzam kesirler» şeklinde hesap edilirler. Belediye vergiciliğinde çok 
geri kalmış olan Fransa'da 1946 yılında esaslı bir reform hareketi başlamıştır. Bu reformun gayesi 
Bina, Arazi ve Patant Vergilerine dayanacak müstakil bir belediye vergileri sistemi vücude getir
mektedir. Bu yeni vergi sisteminin tatbikına şimdiden bazı departmanlarda başlanmıştır. 

3. — Vergi mükerrerliği meselesi : 
Gelir Vergisini Hasılat Vergileri ile irtibatlandırarak mütalâa ederken, «Vergi mükerrerliği» 

meselesi üzerinde de kısaca durulması faydalı olacaktır. Hâdiseyi iki zaviyeden mütalâa etmek 
kabildir. 

Bir noktainazara göre, Gelir Vergisinin yanında Hasılat Vergilerinin tatbik olunması, ver
gide «Mükerrerlik» ifade etmez. 

Şahsi Gelir Vergisi ile Hasılat Vergilerini birbirine karıştırmamalıdır. Gelir Vergisinin mev
zuu, karakteri ve tekniği itibariyle Hasılat Vergilerinden tamamen ayrılır. Gelir Vergisinin 
mevzuunu, bütün masraflar çıktıktan sonra, bir gerçek kişinin tasarruf ettiği safi gelir teşkil 
eder. Hasılat Vergileri ise, yukarıda da belirttiğimiz üzere, kazanç veya irat sahiplerinin 
şahısları ve gelirleri ile alâkalanmıyan, bir «Ayın» a bağlı olan reel vergilerdir. Misal olarak Bina 
Vergisini alalım. Bu vergide bina sahibinin eline geçen gerçek irada bakılmaz; verginin mat-
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rain -tahrir yoliyle götürü olarak tesbit edilen «Gayrisafi irat» tır. Bunun tesbiti sırasında, mü
kellefin şahsi durumu şöyle dursun, hattâ ayın üzerine mevzu borçlar, ipotekler dahi nazara alın
maz. Bundan başka Bina Vergisinin normal şartlar dahilinde, kiracılara devredilen veyahut «Ka-
pitalizasyon» yolu ile emlâkin kıymetine ithal olunan bir vergi olduğu kabul edilir. Flhakika 
emlâk sahibi olan bir kimse, emlâkine yatırdığı sermayenin nemasını hesap ederken, topladığı 
kiraların tutarından, diğer idare ve muhafaza masrafları meyanmda Bina Vergisini de tenzil 
eder, ve eline geçecek olan safi meblâğa yani gerçek irada bakar. Bina Vergisi nispetinin sabit 
ve miktarının değişmez oluşu bu hesap şeklini kolaylaştırır. îşte bu sebeplerden dolayı bütün 
ecnebi vergi mevzuatında, Bina Vergisi ve işletme Vergisi gibi reel vergilerin bir masraf unsuru 
olarak gayrisafi gelirden tenzil edilmesi prensipi kabul edilmiş, fakat hiçbir yerde, bu kabil ver
giler Şalisi Gelir Vergisi ile aynı hizada tutularak birbirine karıştırılmamıştır. 

Modern vergi telâkkisinde, vergi mükerrerliği daha ziyade aynı mahiyette olan vergiler hak
kında bahis mevzuu olur. (Beynelmilel vergi mükerrerliğinde olduğu gibi). Hiç şüphesizdir ki, 
Hasıl at Vergileri de bütün diğer vergiler gibi gerçek kişilerin «Gelirleri» üzerinden ödenir. Yal
nız Hasılat Vergileri değil, hattâ Muamele ve istihlâk Vergileri gibi vasıtalı denilen vergiler de 
binnetice hakiki şahısların gelirleri ile karşılanır. Verginin fiiliyatta ne suretle ve kimin ta
rafından ödeneceği vergi mükerrerliğinden ziyade «inikas hâdisesi ile ilgili başka bir meseledir. 

Şu halde, tekrar edelim. Gelir Vergisinin yanında Bina Vergisi ve işletme Vergisi gibi Hasılat 
Vergilerinin tatbik edilmesi, vergi mükerrerliği değildir. 

Modern vergi nazariyesi bu prensipe dayanmakta, fakat bu prensip mücerret bir nazariyenin 
ifadesi olarak kalmamakta, istisnasız olarak bütün ileri vergi sistemleri bu esasa göre kurulmuş 
bulunmaktadır. 

ikinci bir görüşe nazaran ki, buna daha ziyade iktisatçılar tcınayülederler, gerek Şahsi Gelir 
Vergisi gerekse Hasılat Vergileri doğrudan doğruya gelirle ilgili vergiler oldukları cihetle, bun
ların yanyana tatbik edilmeleri hakikatte aynı membadan iki kere vergi almaktan başka birşey 
değildir. 

Biran için, bu noktai nazarı kabul edecek olursak, sözü geçen vergi mükerrerliğinin bilinen 
ve istenilen bir mükerrerlik olduğunu ifade etmemiz lâzımgelir. 

Görülüyor ki, hâdiseye hangi zaviyeden bakılırsa, bakılsın, Gelir Vergisinin yanında Hasılat 
Vergilerinin ayrıca tatbik edilmelerini malî birvâkıa olarak kabul etmekte zaruret vardır. 

ileri vergi sistemlerinde Gelir Vergisi bakımından hasılat vergileri gelirin iktisabı ve idame
si için yapılan zaruri masraflar gibi telâkki edilirler ve Gelir Vergisinin matrahından tenzil edilir
ler. Bu, Gelir Vergisinin esas prensiplerinden biridir. 

Teklif ettiğimiz Gelir Vergisi sisteminde, şahsi Gelir Vergisinin yanında, hasılat vergi
leri olarak Bina ve işletme Vergileri tatbik olunacaktır. (Zirai kazançlar, tek
lif ettiğimiz sistemde Gelir Vergisinden istisna edildiği cihetle, Arazi Vergisini nazara almı
yoruz). Şimdi yukariki prensipten giderek, bizde de Bina ve işletme Vergilerinin Gelir Vergisi 
ile karıştırılarak, bunlar için yapılan ödemelerin sadece Gelir Vergisinin matrahından tenzili ile ik
tifa olunması icabederdi. Halbuki tasarıda, prensip fedakârlığı yapılarak, tenzil yerine mahsup 
esasına gidilmiştir. Bu suretle bina veyahut işletme için ödenmiş olan reel vergiler Gelir Vergi
sinin matrahından yani gelirden değil bunun üzerinden hesaplanan vergiden indirileeekttir. Bizde 
şimdilik bu yoldan gidilmesini icabettiren sebepler şunlardır : 

1. Bina Vergisinin tatbik sahasında el'an fevkalâde şartlar cari bulunmaktadır. Kiralar, yani 
bina iratları çok düşük hadler üzerinden kanunen bağlanmıştır. 

2. Bina Vergisinin matrahları, büyük bir kısmı itibariyle harbten evvel yapılan tahrirlere müs
tenittir. Harb esnasında yapılan tahrirlerde de kiraların bağlı olduğu gözönünde tutulmuş bu 
surette tesbit edilen gayrisafi iratlar tabiatiyle konjonktür, hareketlerini takip etmemiş bulun
maktadır. 
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3. Bina Vergisinin nispeti % 12 den % İG ve ve % 20 ye çıkmıştır. 
İşte |*] bu sebeplerden dolayı şimdilik Bina Vergisinin, prensipe aykırı olsa dahi, Gelir Vergisi 

ile mahsup edilmesi mükelleflerin lehine olarak kabul edilmiştir. İleride kiralar serbest bırakılın
ca, yeni tahrir yapılıp Bina Vergisinin nispeti de % 10 - 12 yi geçmemek şartiyle, normal bir haddo 
indirilince bizde de, gayritabiî olan «Mahsup» usulü yerine «Tenzil» esasının geçeceğini ümidetmek 
lâzımdır. 

İşletme Vergisine gelince, bir kere Bina Vergisi dolay isiyle, muvakkat bir zaman için de olsa, 
prensipe aykırı bir usul aynı mahiyette olan İşletme Vergisine de teşmil edilmiştir. 

Teklif ettiğimiz vergi sisteminde tüzelkişiler, Kurumlar Vergisine tâbi olacaklardır. Bu mükel
lefiyet; dolayısiyle sermaye şirketleri bir taraftan kazançları üzerinden vergi ödiyecekler, diğer ta
raftan da şirketlerce dağıtılan kazançlar gerçek kişilerin şahsi ve umumi gelirine dâhil olarak Gelir 
A7 ergisine tâbi bulunacaktır. 

Gelir Vergisinin yanında Kurumlar Vergisinin ihdasmdaki zaruret bu vergi tasarısının gerek
çesinde etraflı bir surette açıklanmıştır. Burada sadece, modern vergicilikte, sermaye şirketlerini ay
rıca vergiye tâbi tutmıyan hiçbir vergi sisteminin mevcut olmadığını kaydetmekle iktifa etmek iste
riz. Bizdeki Kazanç Vergisi rejiminde bu prensipin cari olamamasının doğurduğu menfi neticelere 
gerekçenin evvelki bahislerinde temas edilmiştir. 

Yabancı mevzuatta, bir sermaye şirketinden elde edilen kazancın, vasıtasız vergiler sahasında ne 
suretle vergilendirildiğini, iki tip vergi sistemi üzerinden ayrı ayrı gösterelim: 

T - Fransız sisteminde: 
1. Şirket, belediye resmi olan patent a tâbidir. 
2. Şirket, Ticari Kazanç Vergisi sedülü üzerinden % 16 nispetinde Kazanç Vergisi öder. 
3. Şirketin dağıttığı dividant % 30 nispetinde menkul kıymetler vergisine tâbidir. 
4. Dividant olan hissedar, dividant dâhil şahsi gelir üzerinden global vergi öder. 
I I - Alman sisteminde: 
1. Sermaye Şirketi Sanat ve Ticaret Vergisi namı altında bir Belediye Vergisine tâbidir. 
2. Aynı şirket % 40 nispetinde Kurumlar Vergisi öder. 
3. Şirketin hissedarı, şirketin dağıttığı temettü üzerinden Gelir Vergisi tediye eder. 
4. -Hissedar ayrıca, şirketteki hissesini de ihtiva eden mameleki üzerinden servet vergisine tâ

bidir. 
Bizim teklif ettiğimiz vergi sisteminde sermaye şirketleri safi kazançları üzerinden % 20 nispe

tinde Kurumlar Vergisi Ödeyecekler, fakat ayrı a Fransız ve Alman sistemlerinde olduğu gibi bir 
Patant Vergisine tâbi olmıyacaklardır. 

Yukrıki izahatımızdan anlaşılacağı üzere, irat ve servet vergileri sahasında «Vergi mükerrerliği» 
meselesini nazari bir surette hal ve fasletmenin bir kıymeti ve hattâ imkânı yoktur. Bu hâdisede 
üzerinde daha ziyade durulması icabeden nokta, Gelir vergisinin yanında (Kurumlar Vergisi dâ
hil) hasılat vergilerinin tatbik edilip edilmiyeceği değil, vergi nispetleri ve umumi vergi yükü ba
kımlarından bu vergiler arasında, ayırma esasını da gözönünde tutarak, sağlanacak olan ahenk ve . 
tenazurdur. îşte teklif edilen yeni vere-i sisteminde bilhassa bu nokta üzerinde dikkat ve önmle du
rulmuştur. 

Evvelâ, Gelir Vergisinin tarifesi, fazla düşük olmamakla beraber, beyaımameli Kazanç. Vergisine 
nazaran çok daha mutedil hadler üzerinden tesbit edilmiş ve gerek enaz geçim indiriminin tesiriyle 
gerekse tarifenin yapılışı icabı, küçük gelirler kendiliğinden korunmuştur. 

Kurumlar Vergisinin nispeti % 20 olarak teklif edilmiştir. Gerçek kişiler dividant veya iştirak 

[*] Yukariki mülâhazalara, Gelir Vergisi devresine yeni gireceğimizi ve memleketimizde yeni ver
gi duygusunun yerleşmesinin zamana mütevakkıf olduğunu, bu itibarla, ilk zamanlarda, Gelir Vergi
sinin yanında ayrıca Bina ve İşletme Vergileri ödenmesinin, mükelleflerce iyice anlaşılamıyacağı ve 
bu mevzuda bir vergi metninin kendini göstereceğini de ilâve etmek lâzımdır. 
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kazançlarını diğer kazanç ve iratları ile mezcetmek suretiyle, ayrıca müterakki nispet üzerinden 
şahsi gelir vergilerini ödeyeceklerdir. Bu suretle, vergi mükerrerliği tezi kabul edilse dahi, mükelle
fin fazla ödiyeceği vergi müterakki Gelir Vergisi tarifesinin en yüksek kademesi olan % 40 nis
petinde % 12 fazlasiyle % 52 den ibaret bulunacaktır. Bir anonim şirkette hissedar olan büyük bir 
sermayedarın bu sıfatla, emek erbabına karşı ;% 10 - 12 nispette fazla bir vergi ödemesi bir vergi 
mükerrerliği ise, bunu yukarda işaret edildiği üzere ayırma prensipinin bir icabı olarak bilinen ve 
istenilen bir mükerrerlik olarak kabul etmek lâzımdır. 

Yukarıki misallerde gösterildiği üzere, diğer birçok memleketlerde Kurumlar Vergisinin nispeti 
% 20 den çok fazla olduktan maada, menkul iratları ayrıca yüksek nispetli bir vergiye (Menkul 
kıymetler vrgisine) tâbi bulunur. 

V - Teklif edilen vergi sisteminin tatbik kabiliyeti , ; • 

1. — Beyannameli mükellefiyetin teşmili meselesi: 
Nazari bakımdan kuruluşu ne kadar mükemmel olursa olsun, realiteye uygun bulunnuyan 

bir vergi sistemine hiçbir kıymet verilmiyeceği bedihidir. 
Bir vergi sisteminin her şeyden evvel realiteye uygun olması, diğer bir tâbirle tatbik edile

ceği muhitin şartlarına ve hususiyetlerine intibak etmesi lâzımdır. 
İşte takdim olunan projenin hazırlanmasında bu noktadan hareket edilmiş ve nazariyeye bağlı 

«doktrinal» bir hal tarzı değil, belki ilmî temayüller gözönünde tutulmakla beraber, memleke
timizin şartlarına ve hususiyetlerine uygun, yani tatbik kabiliyetini haiz millî bir vergi sistemi 
vücuda getirilmek istenilmiştir. 

Burada tatbik kabiliyetinden bahsederken, Gelir Vergisi sisteminin memleketimizde müşkilât-
sız tatbik olunacağını iddia edecek değiliz. Hiç şüphesiz ki, Gelir Vergisi gibi bütün bir sistem 
ve zihniyet değişikliğini tazammun eden, prensip itibariyle beyannameye dayanan büyük bir ver
ginin tatbikatında, bahusus başlangıçta büyük müşküllere tesadüf edilecektir. Ancak bu vazi
yet, vergi reformunun geciktirilmesi için bir sebep teşkil etmemelidir. 

Gelir Vergisinden başka, Muamele Vergisi gibi diğer büyük ve yeni vergilerin tatbikatında. 
da zorluk çekilmektedir. Fakat bu böyledir diye, Muamele Vergisinin yerine iptidai bir «Oktruva 
resmi» ile mi iktifa olunmalıdır? 

Muasır vergicilik devresine girmiş olan bütün memleketler Gelir Vergisinin tatbikatında, bü
yük müşküller, hattâ imkânsızlıklarla karşılaşmışlardır. Bir buçuk asırlık bir mazisi olan «In-
come Tax» m İngiltere gibi bir memleketteki tatbikatı bugün bile birçok zorluklar doğurmaktadır. 

Gelir Vergisini istihdaf eden vergi reformuna karşı, her memlekette olduğu gibi, bizde de 
itiraz edenler vardır ve olacaktır. Bunların ileri sürdükleri iddiaları iki esasa irca etmek müm
kündür : 

1. Memleketimizde mükelleflerin seviyesi defter tutmağa müsait değildir. 
2. Vergi teşkilâtımız beyannameli mükellefiyeti tatbik edecek bir durumda değildir. 
Bu iddialar hakkındaki görüşmelerimizi açıklamadan önce, bunların Gelir Vergisi fikrine değil, 

bu vergi dolayısiyle, beyannameli mükelefiyetin teşmil edilmesi hareketine karşı yöneltildiğini 
belirtmek isteriz. Şu halde, halledilmesi icabeden mesele «Beyannme - karine» meselesidir. 

Memleketimizde verimli ve âdil" bir vergi sistemi kurulmak isteniyorsa, artık beyanname esa
sına gitmekten başka hiçbir çare kalmadığını kabul etmek lâzımdır. Evvelce de belirttiğimiz üzere 
karine esasına dayanan Patant Vergisi bugünün malî ihtiyaçları ve sosyal icapları karşısında 
«Esas Vergi» olarak, diğer bir tâbirle Devlet Vergisi olarak çoktan zamanını geçirmiş, tarihe ka
rışmış eski bir müessesedir. Bu dâvada Türkiye'nin tarihe karışmış eski bir müessesedir. Bu dâ
vada Türkiye 'nin Patant Vergisine yani geriye doğru gitmesi elbette düşünülemez. Şu halde bizim 
için de yapılacak şey, Gelir Vergisine gidilsin gidilmesin, beyannameli mükellefiyeti genişlet
mektir. Kazanç Vergisinin tadili münasebetiyle yapılan bütün çalışmalar (Ticaret Odalarınca 
hazırlanan projeler de bu meyanda zikredilebilir.) göstermiştir ki, Kazanç Vergisi kadrosunun 



içinde dahi, herhangi bir ıslahat yapmak için, beyanname esasını büyük ölçüde genişletmeğe ihti
yaç vardır. Grörülüyor ki, nasıl olsa beyannameli mükellefiyet teşmil edilecektir. Bunun Kazanç 
veya Gelir Vergisi içinde yapılması arasında bir fark varsa, o da, beyannameli mükellefiyetin 
mantıki ve sağlam bir yapısı olan Gelir Vergisi sisteminde çok daha müspet bir tarzda işliye-
bileeeğidir. Burada şunu da işaret edelim ki, Gelir Vergisine geçilirken, beyanname mecburi
yetinin Kazanç Vergisi için düşünülen hududun matlaka dışına çıkarılması şart değildir. Gelir 
Vergisi prensipi bozulmamakla beraber, bu vergi içinde beyannameli mükellefiyetin mâkul hadler 
dâhilinde tutulması pekala mümkündür. Buna imkân veren tedbirlerin başında hizmet erbabı 
ücretlerinin membamda tevkif yani «Stoppage»yolu ile vergilendirilmesi gelir. 

Hemen her memlekette, Gelir Vergisi içinde hizmet erbabından alman vergi, gerek mükellef 
adedinin fazlalığı, gerekse varidatının yüksekliği dolayısiyle başta gelmekte, diğer bir tâbirle, Ge
lir Vergisinin kaidesini teşkil etmektedir. Gelir Vergisi sistemlerinde son zamanlara kadar hiz
met erbabı senelik beyanname esası üzerinden vergilendirilmişlerdir. (Fransa'da bu usul ancak 
1941 yılında, Amerika'da 1940 yılında terkedilmiştir). Bugün hemen istisnasız olarak bütün 
Gelir Vergisi sistemlerinde, ücretlerin vergilendi 
görülür. Bu usul teklif ettiğimiz Gelir Vergisi sisteminde sadece muhafaza edilmekle kalmamakta, 
aynı zamanda daha şümullü ve daha mazbut bir şekle ifrağ edilmektedir. îşte bu sayede, Gelir Vergisi 
prensipi ihlâl edilmeksizin, bu vergiye tâbi mükelleflerin ekseriyeti kendiliğinden beyanname dışı kalmış 
olacaktır. Burada şunu da istitraden arz edelim ki, Gelir Vergisinde Stopaj usulü bu verginin tatbik 
kabiliyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda geniş bir sahadan elde edilen varidatın emniyeini sağ
lamak bakımından da faydalı neticeler doğurur. Bu itibarla stopaj usulünün büyük muhassanatı 
olduğu aşikârdır. 

Gelir Vergisi projesinde, stoppage usulünden başka, derpiş edilmiş olan bazı esaslı tedbirler daha 
vardır, bunların başlıcaları şu muaflıklar ve istisnalardır: 

1. Esnaf muaflığı; 
2. Çiftçi muaflığı; " "' 
3. Enaz geçim indirimi; 
4. Muayyen miktarlarda gayrimenkul sermaye iratları istisnası. 
Bu muaflık ve istisnalar hakkında gerekçenin ikinci kısmında izahat verilmiştir. Burada yalnız 

esnaf ve çiftçi muaflıklarına birkaç kelime ile temas etmek isteriz. 
Esnaf muaflığı, tasarıda kabul edilen maddi ve müşahhas ölçülere göre bilfiil sadece küçük esna

fa, yani kazancı gerçekten dar olan küçük sanat ve hirfet erbabına inhisar ettirilmiştir. Tatbikatta 
alınacak neticelere göre, muaflık ölçülerini bir miktar daha kısmak suretiyle, esnaf muaflığı sahasını 
ileride hattâ biraz daha daraltmak dahi mümkün olabilecektir. 

Çiftçi muaflığına gelince, tasarıda bu muaflık şimdilik «Zirai Kazanç istisnası» şeklinde yer al
mış bulunmaktadır. Bu muaflıkla istihdaf edilen asıl gaye ziraat işlerinde bilfiil çalışmak suretiyle 
geçimini temin eden küçük çiftçiyi (Köylüyü) vergi dışı bırakmaktır. Bu gayeye vâsıl olmak için, 
ilk merhale olarak umumi bir muaflıktan gidilmesi, böylece bir taraftan vergi tatbikatı cephesin
den ihtiyatlı hareket edilirken, diğer taraftan da memleketimizde zirai reform hareketinin vereceği 
neticelerin de beklenmesi muvafık görülmüştür. 

Ticaret ve sanayi hayatında esnaf, zirai faaliyet sahasında köylü (hattâ şimdilik bütün çiftçiler) 
vergidışı bırakılmakla, Gelir Vergisinin temel prensipi olan « umumiliği » ihlâl edilmiş olmaz mı 
suali sorulabilir. 

Hâdiseyi realist bir gözle yakından tetkik edecek olursak, görürüz ki, Türk Gelir Vergisinin hu
susiyetlerini teşkil edecek olan bu tedbirlerle, Gelir Vergisi prensipinden uzaklaşmak şöyle dur
sun, bilâkis bu prensipe daha ziyade yaklaşılmış olur. Çünkü, vergi muaflığından istifade edecek 
esnafın ve köylünün kazancı esasen asgari geçim için kabul edilen hadlerin ya dununda veya civa
rında bulunur. 

Şu halde milyonlarca insanı evvelâ Gelir Vergisine tâbi tutmak, sonra da enaz geçim indirimi 
dolayısiyle fiilen vergi dışına çıkarmaktansa, daha müsbet ve daha amelî bir yoldan giderek bun-
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lan hiç mükellefiyete almamak elbette realiteye daha uygun bir hareket olur. Şunu da unutma
mak lâzımdır ki, esnaf ve çiftçi şahsi Gelir Vergisinden muaf olmamakla beraber birtakım « hası
lat vergilerine » tâbi tutulacaklardır. Reel mahiyette olan bu vergiler, esnaf ve çiftçilere tatbik 
olundukları zaman kısmen Gelir Vergisi tesirini yaparlar. Bunu kısaca izah edelim : 

Esnaf, tanzifat ve tenvirat gibi tâli ehemmiyette olan bazı belediye resimlerinden ve Yol Ver
gisinden maada esas vergi olarak İşletme Vergisine tâbi bulunacaktır. Kazanç Vergisi, rejimimizin 
iratlı mükellefiyetine tekabül eden bu reel vergi, evvelce işaret edildiği üzere, işyeri için ödenen 
gerçek kira üzerinden alınacaktır. (Sabit işyeriolmıyan seyyar esnaf tşletme Vergisi yerine götü
rü usulde alman Gezginci İşler Vergisine tâbi olurlar). 

Çiftçilere gelince, bunlar Yol Vergisi, Hayvanlar Vergisi ve ve Arazi Vergisine tâbi bulunmak
tadırlar. Bundan başka yine çiftçilerin « salma » suretiyle tevziî bir vergi de ödedikleri malûm
dur. 

Gelir Vergisi de dâhil olmak üzere bütün vergiler içerisinde esnafa yegâne uygun olan Vergi İş
letme Vergisi, çiftçinin vergisi ise Arazi Vergisidir. Bunların dışındaki vergilerin hemen hepsi mo
dern vergi telâkkisine uymıyan orta çağ vergileridir. Bu itibarla yeni vergi devresine girdikten 
sonra, malî siyasetimizin başlıca hedeflerinden birini bu eski vergileri zamanla tasfiye etmek ve 
esnaf ve çiftçinin vergilendirilmesi bakımından bütün ehemmiyeti, yukarıda işaret ettiğimiz üze
re bunlara yegâne uygun olan İşletme Vergisi ile Arazi Vergisi üzerinde teksif -etmek, ve bil
hassa Arazi Vergisini yeniden gözden geçirmek suretiyle bugünün icaplarına daha uygun ve daha 
verimli bir şekle sokmak olacaktır. 

Eski vergilerin tasfiyesinde büyük müşkülât ile karşılaşılmıyacaktır, bunların malî ehemmiyeti 
son zamanlarda kendiliğinden düşmüş bulunmaktadır; Hayvanlar Vergisi bunun bariz bir misalini 
teşkil eder. Bu vergi varidatının Devlet Bütçesindeki nispî sukutunu aşağıdaki rakamlar açık bir 
şekilde göstermektedir: 

Bütçe Hayvanlar Verginin 
yekûnu vergisi nispeti 

1926 180.4 14.2 % 7.87 
1935 201.8 11.6 % 5.75 
1944 887,3 28.2 % 3.18 

2. — Mükelleflerin seviyesi meselesi: 
Gelir Vergisine karşı yapılan itirazların başında memleketimizde mükellef seviyesinin, hesap tutma

ğa, beyanname vermeğe, kısaca Gelir Vergisinin mükelleflere tahmil ettiği vecibeleri yerine getirmeğe 
müsait bulunmadığı yolundaki iddia gelenektedir. Buna beyannameli mükellefiyetin mâruf tâbiri ile 
«esrarşiken» olduğu hususundaki iddia da ilâve edilmekte ve büyük bir söz söylenerek «Malî Engi
zisyon» tâbiri ortaya atılmaktadır. 

Bu meseleyi iki cepheden tetkik etmek lâzımdır: 
1. Mükelleflerin vergi karşısındaki vazife ve mesuliyetlerinin artması. 
2. Mükelleflerin gerçekten yerine getireni iye çekleri bazı formaliteleri yapmağa zorlanması. 
Vazife ve mesulivet zaviyesinden mütalâa edildiği takdirde, hesaba ve beyana istinadeden şahsi 

bir Gelir Vergisinin, hiç şüphesiz ki, «gayrisâfi irat» üzerinden alman iptidai bir karine vergisi ka
dar zahmetsiz ve kolay bir vergi olmadığını kabul etmek icabeder. Fakat Devletin de millî müdafaa, 
maarif, iktisadi ve içtimai siyaset sahalarında üzerine aldığı vazifeleri bu sahalarda tahakkuk 
ettirmek mecburiyetinde olduğu büyük işleri de bir kerre gözönüne getirmek lâzımdır. Bütün bu 
işler için lüzumlu olan para vergi ile sağlanacaktır. Evvelce de işaret ettiğimiz üzere, ileri memleket
lerde millî gelirin üçtebiri vergi olarak alınmaktadır, yine birçok memleketlerde, yüksek gelirli mü
kelleflerin gelirlerinin % 50 sinden fazlasiyle âmme masraflarına iştirak etmesi normal bir hal ol
muştur. 
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Stoppage usulünün tatbik edildiği mükellefiyet şekillerinde (Hizmet erbabının vergilendirilme

sinde olduğu gibi) sayısız müesseseler Devlet namına, bilâ bedel ve bilâ tazminat tahsildarlık va
zifesini bile yapmaktadırlar. 

Bu şartlar dâhilinde şimdiye kadar şu veya bu şekilde vergi dışı kalmış veyahut sadece cüzi 
miktarda maktu bir vergiyi ödemekle iktifa etmiş olan birçok orta ve büyük gelir sahibi kimse
lerin, vergi ile daha ciddî bir surette alâkadar olmalarım ve alışık olmadıkları bazı formalitelere 
katlanmalarını, tabiî ve zaruri görmek lâzımdır. 

Bugün vergi vermek, yani âmme masraflarına iştirak etmek, fertler için millî ve içtimai bir 
vazife mahiyetini almıştır. Bu vazifenin ifası için mükelleflerin biraz gayret sarfetmelerini ve 
bazı formalitelere katlanmalarını tahammül edilmez bir külfet saymamalıdır. Kaldı ki, bu formali
telerin mutlaka iddia eildiği gibi sıkıcı şeyler olması lâzımgelmez. Yeni vergi sisteminde bilhassa 
bu noktaya çok dikkat edilmiştir. 

Vergi formalitesinden bahsedilince, evvelâ defter tutma meselesi hatıra gelir; hattâ bütün 
dâvanın bu meselenin etrafında döndüğü de iddia e ilebilir. 

Gelir Vergisi tatbikatında defter tutacak olanlar, tüearlar ile serbest meslek erbabıdır. 
Tüccarlar bu bakımdan iki sınıfa ayrılmıştır. îş hacmma göre y a p ı l ı ş olan bu tefrika göre 

T. nci sınıf tüccar bilanço esası üzerinden, II. nci sınıf tüccar ise işletme hesabı esasına göre defter tu
tacaktır. T. nci sınıf tüccar, büyük kısmı itibariyle, bugün de defter tutmakta olan kazanç erba
bıdır. Gelir Vergisi reformu ile geniş bir mükellef zümresi olarak hakiki kazancı üzerinden ver
gilendirilecek, bu itibarla yeniden defter tutmağa başlıyacak olanlar TT. nci sınıfa dâhil olan tüc
carlardır. Bunlardan istenilen şey, aldıkları mallar ile,. sattıkları malları ve yalpıkları masraf
ları basit ve tek bir hesabın tarih sırasiyle sağ yo sol taraflarına ve faturaya müsteniden (Pera
kende ticarette, fatura aranmaz), yazmak ve senede bir defa bu hesabı kapatarak, neticeyi basit 
bir beyannameye geçirmekten ibarettir. 

Serbest meslek erbabına gelince, onların tutacakları kayıtlar, yukarıda temas edilenden de 
daha basittir. Serbest meslek erbabı hakkında ayrıca götürü masraf esası da kabul edilmiştir. 

Küçük. Esnafın fevkindeki tüccarların veya yüksek tahsilli avukat,, doktor, mimar gibi ser
best meslek erbabının basit bir işi yapamıyacaklarına inamlamaz. Kaldı ki bahis mevzuu olan ka
yıtlar. vergi mecburiyeti olsun olmasın, bir müsvedde defteri, bir cep defteri üzerinde esasen tu
tulmaktadır. Şimdi mükelleflerden istenilen şey, bunların tasdikli bir deftere biraz daha munta
zam ca bir şekilde geçirilmesinden başka bir şey değildir. 

«Büyük ticari ve sınai teşebbüs erbabı dışında mükellefler defter tutamazlar!» tarzında, üzerin
de düşünmeğe vakit bırakılmayan katî bir iddia ile, ifade edilmek istenilen şey, basit bir kaydın 
tutulmıyacağı değildir. Burada dâvanın öbür cephesine gelmiş oluyoruz. Mükellefler basit bir 
kayıt tutmaktan değil, gerçekten yerine getiremiyecekleri formalitelere zorlamaktan ve bunun ne
ticelerinden korkarlar. Bu itibarla, mükelleflerin, «defter tutamayız» şeklinde izhar ettikleri «ver
gi mukavemetinin» âmillerini, vergi reformu ile tesis edilmek istenilen ve mükellefle işbirliği 
gayesini güden usuller dışında, eski görüşlerde ve tatbikat şekillerinde aramak lâzımdır. Bun
lar kalkar ve mükellef de bunların kalktığını tatbikatta görür ve buna inanırsa, bu takdirde 
vergi mukavemeti kırılmış, bunun yerine tedricen vergi vazifesi geçmiş olur. 

3. — tşin idareye taallûk eden cephesi: 
Gelir Vergisini hedef tutan büyük bir vergi reformu bahis mevzuu olurken, malî idare ciha

zımızın beyannameye istinadeden geniş bir vergialma sistemini tatbik edecek bir durumda olup 
olmadığı üzerinde de önemle durulması iktiza eder. Bu mevzuda şunu itiraf etmek lâzımdır ki, 
eski teşkilât ve eskimiş çalışma usulleri ile Gelir Vergisi gibi bir vergiyi değil, hattâ bugünün 
vergilerini dahi gereken şekilde tatbik etmeğe imkân kalmamıştır. Bu itibarla, vergi ile ilgili teş
kilâtımızda, gerek tahakkuk ve tahsil usulleri, gerekse çalışma tarzı bakımlarından esaslı ıs
lahat yapılması mecburiyeti kendini önceden hissettirmiş ve bu ıslaluıt işi vergiciliğimizin mühim 
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bir dâvası olarak ele alınmış bulunmaktadır. Vergi tatbikatı ile ilgili olarak idari cephede ya 
pılacak ıslahatı iki kısma ayırmak lâzımdır. 

1. Yeni bir vergi tetkik ve murakabe cihazı vücûda getirmek; 
2. Tahakkuk ve tahsil işlerini yeni baştan teşkilâtlandırmak: 
Bu mevzularda şimdiye kadar neler yapıldığını ve neler yapılması düşünüldüğünü aşağıda kısa

ca arz edeceğiz: 
Vergi tatbikatı bakımından en başta halledilmesi iktiza eden mesele, vergi tetkik ve murakabe

sine ait işlerin, yani bizdeki «Hesap uzmanları» faaliyetinin tanzim ve tertibedilmesi gelir. 
Bazı büyük ecnebi vergi tatbikatçılarının belirttikleri gibi, «Vergi demek tetkik demektir». 
Modern bir vergi sisteminin muvaffakiyetle tatbik edilebilmesi, vergi hasılatının' artması, yeni 

vergi telâkkisinin ve vergi ahlâkının memlekette teessüs etmesi, doğrudan doğruya tetkik işinin or
ganizasyonundaki mükemmeliyete bağlıdır. 

Memleketimizde vergi murakabesi işi muhtelif safhalar geçirdikten sonra 1945 yılında çıkan 
Hesap Uzmanları Kanunu ile vergiciliğimizin esas dâvalarından biri olarak ele alınmış ve bu işin 
yeni baştan teşkilâtlandırılması için birçok tedbirlere başvurulmuştur. Bu tedbirler, tetkik unsuru
nun yetiştirilmesine ve tetkik tekniğine taallûk etmek üzere iki grupa ayrılır. 

Tetkik unsurlarının yetiştirilmesi bakımından alınan tedbirlerin başlıcaları şunlardır: 
1. — Tetkik ve kontrol işiyle sadece vergi revizörü vasfında olan hesap uzmanları meşgul ola

caklardır. Hesap Uzmanları, karekteri, ve bilgi seviyesi yüksek, mükellefe karşı anlayış gösterme
sini, hattâ lüzumunda yardım etmesini bilen, tecrübeli ve şahsiyet sahibi yüksek mütehassıs memur 
mevkiine çıkarılmaktadır. 

2. — Hesap Uzmanları prensip itibariyle, meslek dahilinde yetiştirilirler; bunun için yüksek 
ihtisas tahsilini yapmış olup uzmanlığa talip olanlar, ciddî bir imtihandan geçirildikten sonra tec
rübeli uzmanların yanında uzun müddet staj görürler ve bu suretle üç senelik bir muavinlik dev
resini muvaffakiyetle geçirdikten sonra «Ehliyet imtihanı» şeklinde sıkı bir imtihana dahi tâbi tu
tulurlar ve ancak bundan sonra vergi revizörü sıfatını iktisab ederler. Bu esnada revizör olacakla
rın, bilgi ve ihtisasları kadar karekterleri üzerinde de durulduğuna işaret etmeği zait buluruz. 

3. — 1945 teşklâtı kurulurken, yapılan tasfiye sonunda gayetle dar bir kadro ile işe başlan
mıştır. Açılan muhtelif imtihanlarla alman muavinlerle birlikte mevcudun miktarı bugün 120 ye 
çıkmıştır. 5 seneye varmaz bu kadronun, vergi tetkik işini derinliğine olduğu kadar, genişliğine kar-
şılıyacak bir vaziyete gireceği, fazla iyimserliğe kapılmadan, iddia edilebilir. 

Vergi tetkik tekniğine gelince, bu hususta da şimdiden birçok esaslı tedbirler alınmış ve takip 
olunacak yol tâyin edilmiş bulunmaktadır. 

Alman tedbirlerin başlıcaları şunlardır: 
1. Eskiden büroda yapılan tetkikat mükellefin nezdine gidilerek işyerleri görülmek ve mükel

leflerin kendileri ile bizzat temas olunmak suretiyle mahallinde yapılmaktadır. 
2. Yalnız defter ve hesap tetkikma istinadeden şekli tetkik usulünden maddî tetkik usulüne 

geçilmektedir. Bu tetkik usulünde, şeklî hesap tetkikinin dışına çıkarılarak, bilanço ve hesap 
tahlilleri ve mukayeseleri yapılmakta, tetkikat teknik mevzulara teşmil edilmekte, işletmelerin 

bu bakımlardan hususiyetleri gözönünde tutulmaktadır. 
1. Maddî tetkik usulünün bir icabı da, tetkikatm bir taraftan da hariçten toplanacak malû

mata istinadettirilmesi keyfiyetidir. 
Malûmat toplamadan maksat, gümrüklerden, bankalardan, iktisadi âmme müesseelerinden, 

Maliye muhasebe müdürlüklerinden, ardiyelerden, büyük sınai müesseselerden meslekî teşekkül
lerden ve sair emsali umumi ve hususi müesseselerden, mükellefleri ilgilendiren kıymet hareket
leri hakkında, pratik birtakım esaslar dairesinde malûmat almak ve bunları vergi tetikklerinde 
kıymetlendirmektir. 

Bu işin binlerce tetkik bahis mevzuu olunca, her defasında ayrıca yapılması bittabi varit 
olamaz, Bu sebeple, bazı ecnebi memleketlerde olduğu gibi, malûmat toplama işinin hesap uz-
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manian bürolarına bağlı olarak «İstihbarat Arşivleri» tesisi suretiyle umumi bir şekilde teşkilât
landırılmasında zaruret vardır. 

Toplanacak malûmatı ilmî tasnif esasları dairesinde mükellefler için tutulacak istihbarat kartla
rına nakletmekten ibaret olan bu işin, Vergi Usul Kanunu gerekçesinde de belirtildiği üzere, ver
gi tetkiki işinde bilfiil yapılan incelemeler, yani bütün hesap uzmanlarının faaliyeti kadar ehem
miyeti vardır, tşin bu ehemmiyetini sadece» bu usul sayesinde birçok vergi kaçakçılığının sonra
dan meydana çıkarılmasında değil, daha ziyade bu tedbirin önleyici tesirlerinde aramak lâzımdır. 

Mükelleflerin yaptıkları muameleler hakkında. Maliyece membamdan ve devamlı olarak malû
mat alındığını bilmeleri, bunları hesaplarını doğru tutmağa sevkedecek en mühim âmildir. 

Malûmat alma ve istihbarat arşivi tesisi meseleleri, bu bapta Usul Kanununa konan hükümler da
iresinde, Gelir Vergisi sistemine geçildiği zaman, esaslı olarak halledilecektir. Yalnız bahis mevzuu 
olan usulden bugünkü tetkiklerde de faydalanması maksadiyle ve bilhassa ileriki teşkilâta da bir 
hazırlık olmak üzere bu sahada şimdiden bazı tedbirler alınmakta ve tecrübeler yapılmaktadır. 

Gelir Vergisinin tatbikini sağlamak üzere idari cepheden alınacak tedbirlerin ikinci kısmım, yukı 
rıda işaret ettiğimiz üzere, tahakkuk ve tahsil muamelelerinin ıslahına ait olanlar teşkil eder. Tarh, 
tahakkuk ve tahsil işlerinin vergi hukuku ile ilgili olan hususları hakkında Vergi Usul Kanunu 
tasarısında yepyeni esaslar vazedilmektedir. (Buna dair hükümler sözü geçen tasarının T. nci kita
bını teşkil eden «Vergilendirme kısmmdadır.) 

Tahakkuk've tahsil işlerini bu esaslara göre pratik sahada yürütecek olan idari teşkilâta gelin
ce, bn hususta da cezri ıslahatı hedef tutan ciddî çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalarla yapılacak 
ıslahatın esasları ana hatları itibariyle şimdiden taayyün etmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları aşağıda izah edilmiştir: 
1. — Vergi tatbikatı ile uğraşmak üzere «Vergi daireleri» teşkil edilecektir. Bu daireler, büyük, 

orta ve küçük olmak üzere üç tip üzerinden teşkilâtlandırılacaktır. 
2. —Vergi dairelerinin çalışmalarında bugünkü «Agent unique» esası yerine, yani vergi muamele 

sinin başından sonuna kadar bir memurun şahsi mesuliyeti ve salâhiyeti altında cereyan etmesi 
esası yerine servis taksimatına dayanan objektif i> bölümü prensipi ikame edilecektir. 

3. — Bugünkü teşkilâtta idari bakımdan mevcut olan tahakkuk ve tahsil ikiliği kaldırılacaktır. 
4. — Vergi işlerinde tatbik edilen eski kayıt usulleri terkedilecek, bunların yerine «hesap kar

tı» ve modern tasnif esaslarına dayanan sade ve acık bir kayıt sistemi ikame edilecektir. 
Vergi dairesi teşkilâtına ait yukarıki tedbirlerin yanında «Vergi memuru» tipinin yetiştirilmesi 

meselesi ile de ayrıca uğraşılacak, bunlara yeni vergi sisteminin icabettirdiği formasyonun verilmesi 
için gereken tedbirler alınacaktır. 

tşte idari teşkilât bakımından alınacak olan bütün bu tedbirler sayesinde bir taraftan şimdikine 
nazaran belki üçte bir nispetinde daha az memurla iki üç misil fazla bir işi karşılamak mümkün 
olacak, diğer taraftan da bütün vergi muamelele"inin, zamanla, bir banka mnamelelerindeki sürat 
ve intizam dâhilinde cereyan etmesi sağlanacaktır. 

Bütün bu iddiaları, kendimizi fazla iyimserliğe tapılmadan vergi tatbikatcılığı sahasında uzun 
zamanlardanberi yapmakta olduğumuz tetkiklere ve tecrübelere dayanarak, yani realiteyi asla göz
den kçırmaksızm ileri sürmekteyiz. 

Bu bahsi bitirmeden önce, Gelir Vergisi sisteminin tatbik kabiliyeti hakkında yukarıda verdi
ğimiz izahatı birkaç cümle ile şu suretle hulâsa edebiliriz: 

1. — Bahis mevzuu olan vergi reformu tatbik kabiliyeti bakımından mütalâa edilirken. Gelir 
Vergisi ile Kazanç Vergisi arasında bir fark gözetilmemelidir. Güçlük beyannamen* mükellefiyetin 
genişletimesinden doğmaktadır; bu ise Kazanç Vergisi rejiminde kalınsa dahi vâki olacaktır. 

2. — Gelir Vergisi, Muamele Vergisi gibi prensip itibariyle beyanname esasına dayanan vergiler 
patant veya oktnıva kadar kolaylıkla tatbik olunamazlar. Bunu bir vakıa olarak kabul etmek 
lâzımdır. 

3. — Gelir Vergisi sisteminin tatbik kabiliyetini artırmak maksadiyle gerek usul bakımından 
gerekse idari cepheden bir takım tedbirler alınmaktadır. 
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4. — Gelir Vergisinin tatbikatında yeniden beyannameli mükellefiyete girecek olan mükellefle

rin ekseriyeti basit ve tek defter tutacaklar, güç formalitelere tâbi olmıyacaklar. 
5. — Vergi tetkiki ve kontrolü işi, vergi reformunun icaplarına göre yeni baştan teşkilâtlandı

rılmaktadır. 
6. — Tarh, tahakkuk ve tahsil işleriyle uğraşan teşkilâtın da yeni esaslara göre teşkilâtlandırıl

ması hususunda gereken çalışmalar ve hazırlıklar yapılmaktadır. 

İkinci kısım : Vergi tekniği 

I - Mevzu ve mükellefiyet 

1. — Gelir mefhumu : 
Gelir Vergisinin mevzuunu, gerçek kişilerin geliri teşkil eder. Bilindiği gibi «gelir » iktisadi 

ve malî bakımlardan üzerinde pek büyük bir ehemmiyetle durulan bir mevzudur. Fransızca Le 
reveno, İngilizce Income, Almanca Das Linkommen tâbirlerinin tam karşılığı olan ve dilimizde 
de hakikaten gerçekkişilerin ihtiyaçlarını gidermek veya tasarruf etmek hususunda varlıklarına 
dokunmaksızın kullanabildikleri ve muayyen veya gayrimuayyen fasılalarla elde ettikleri imkân
ları ifade eden « gelir » kanunumuzda gereği gibi açıklanmış ve çerçevelenmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla bu kelime kendiliğinden bir gerçekkişinin elde ettiği kazanç ve iratların heyeti umumi-
yesini kül halinde ifade eder. Şahsi, umumi ve safi olmak gelir mefhumunun tabiî vasıflarıdır. 
Bu sebeple bazı yabancı Gelir Vergisi Kanunlarında verginin mevzuu olarak sadece « gelir » den 
bahsedilmekle iktifa olunur. Bu şekil vuzuhsuzluğu ve tatbikatın doğurduğu güçlükler dolayısiy-
le gerek maliye âlimleri gerekse vergi tatbikatçıları tarafından iyi ve pratik bulunmamaktadır. 

Projede şahsi ve umumi gelirden gidilmiş olmakla beraber, yabancı vergi kanunlarının eksik 
bıraktıkları bir nokta tamamlanmak suretiyle, geliri teşkil eden « kazanç » ve « irat » 1ar gurup-
landırılarak tadat edilmiş, bunların gelire gerçek ve safi miktarları ile girecekleri tasrih olunmuş 
ve böylelikle « gelir » in nazari tarifinden ayrıca müsbet ve müşahhas bir vergi tarifi yapılmıştır. 

2. — îki mükellefiyet şekli : 
Geilr Vergisine, kendiliğinden anlaşılacağı üzere, sadece gerçekkişiler tâbi bulunur. 
Modern vergicilik bakımından (Gelir) vergilendirilirken, Devletin hükümranlık erkinin tabiî bir 

neticesi olarak, hem mükellefin Devletle, hem de gelir menşeinin Devletle olan bağlarını dikkate al
mak icabetmektedir. Tasarıda bu prnsiplere tamamile riayet edilmiş bulunmaktadır. 

Bugün umumiyetle kabul edilen esaslara göre bir memlekette ikamet eden gerçek kişiler gelirle
rinin tamamı üzerinden vergiye tâbi tutulurlar. Vevgicilikte «Hudutsuz, mükellefiyet» veyahut 
«Tam mükellefiyet» denilen bu vergilendirme tarzı, tasarıda esas mükellefiyet şekli olarak kabul edil
miştir. 

Tam mükellefiyete, mükellefin memleket iç ve dışındaki kaynaklardan elde ettiği kazanç ve irat
ları tamamı vergiye tâbi tutulur. Şu kadar ki, milletlerarası mükerrer vergilendirmeyi önlemek mak-
sadiyle, yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlardan mahallinde ödenen benzeri vergiler 
bizde tarh olunan Gelir Vergisinin bu kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. 

Tam mükellefiyet bahsında «ikamet» ve «ikametgâh» meseleleri bilhassa ehemmiyeti haizdir. 
Bunun içindir ki, kanun tasarısında bu meseleler üzerinde dikkatle durulmuş ve «Türkiye'de ika
met» «Türkiye'de yerleşme» suretinde ifade edilmiş «Türkiye'de yerleşme» ise yalnız «ikametgâh» 
mefhumuna bağlanmamış, muayyen müddet Türkiye'de ikamet etmekte «yerleşmenin» fiilî bir delili 
sayılmıştır. Bu müddet diğer memleketlerin de kabul ettikleri gibi altı aydır. Bundan maada mün
hasıran görevleri dolayisiyle yabancı memleketlerde oturan bazı memurlar da, vatandaşlık bağı dolayı-
siyle, tam mükellefiyete alınmıştır. 

«Tam mükellefiyet» dışında bir de «Dar mükellefiyet» dediğimiz vergilendirme şekli vardır. «Dar 
mükellefiyet» Türkiye'de yerleşmiş olmamakla beraber gelirinin bir kısmını Türkiye'de elde eden kim
selerin vergilendirilmesinde bahis mevzuudur. Bu gibi gerçek kişiler gelirlerinin yalnız bir kısmı 
(Memleket içinde elde ettikleri kısmı) üzerinden vergiye tâbi olurlar. 



II - Muaflıklar ve istisnalar 

İ. — Esnaf muaflığı : 
Her verginin muvaffakiyeti umumi olmasına bağlıdır. Gelir Vergisinde bu vasıf bilhassa ehemmi

yetlidir. Fakat beyana müstenit olan bu vergide herkesi vergiye tâbi tutmanın imkânsızlığı aşikâr
dır; kaldı ki„ geliri dar olan kimseler vergiye tâbi tutulsalar bile, bu gelir enaz geçim indirimi 
haddi içinde kalacağı cihetle, bu mükelleflere fiilen vergi tarhedilmiyeeektir : îşte memleketi
mizde esnaf bu kabildendir. 

Birçok memleketlerde, verginin umumiliğini bozmamak maksadiyle, esnaf gelirinin beyana tâbi 
tutulmıyarak götürü usulde tâyini cihetine gidilmiştir : Tarh i yat formalitelerini çoğaltan, verimi 
az olan ve bilhassa gelirin isabetle tâyinine imkân bırakmayan, bazende dayandığı karinelere 
bakılacak olursa, zamanını geçirmiş bazı usulleri suni olarak yaşatmak neticesini veren bu yola git
mektense, realiteyi olduğu gibi kabul edip esnafı gelir vergisinden muaf tutmağı daha doğru ve 
isabetli bulmaktayız. 

Bilindiği gibi, esnafın umumi bir tarifi vardır ki, o da «Yaptığı işin sermayeden ziyade bedeni 
mesaisine dayanması ve kazancının ancak geçimine yeter derecede olmasıdır.» Vergi gibi maddi 
bir hâdisede bu tarifin kâfi olmadığı, mükellefle idare arasında sonu gelmez ihtilâflara yol açacağı 
muhakkaktır ve aşikârdır. Bu sebeple tasarı esnaf muaflığından istifade edecek kimselerde maddi 
bazı şartların bulunmamasını aramıştır. 

Esnaf muaflığının şartları biri umumi diğeri hususi olmak üzere iki grupta toplanmıştır. 
Umumi şartlar, işin nevi ve mahiyetine bakılmaksızın, (i el ir Yergisi bakımından esnaf sayılacak 

herkes için varittir; yani umumi şartlardan herhangi birinin haiz olmayan bir kimse esnaf muaf
lığından istifade edemiyeeektir. 

Hususi şartlar, esnaf işlerinin nevi ve mahiyetine göre değişir; yani umumi şartları haiz olan 
bir kimse, esnaf muaflığından faydalanabilmek için, ayrıca işin nevi ve mahiyetine göre kanunda 
yazılı hususi şartları dai haiz olmalıdır. 

Esnaf muaflığında mütaaddit şartların aranması, tek kıstas ile katî ve âdil bir neticeye var
manın imkânsızlığından ileri gelmektedir. 

Esnaf muaflığı için aranan umumi şartları tasarı 3 esasta toplamıştır: 
1. îşinde fiilen çalışmak; bu şart esnafın umumi tarifinin bir neticesi olup esnaflık işinin 

sermayeden ziyade bedeni mesaiye dayandığını gösterir. 
2. İş yerinin senelik greçek kirası 1 200 lirayı aşmamak: Bu şart esnaflık işlerinde sermaye 

unsurunu işyerinin büyüklük derecesi ile tahditetmektedir. 
3. Ticari kazanç bakımından Gelir Vergisine tâbi olmak: Bu şart, diğer ticari kazancı do-

1 ayı siyle esasen esnaflık dışına çıkan ve beyanname vermek mecburiyetinde olan kimselere ay
rıca bir muaflık bahşetmenin yersiz olmasının neticesidir. 

Umumi şartlara kıyasen daha büyük bir yer tutan hususi şartlar, teferruata gidilmeksizin 
muhtelif iş gruplarında esnaflık kazancını tahdidetmek maksadiyle konmuş bulunmaktadır, ki 
bu da esnafın umumi tarifine uygun düşer. Filhakika bu tarife göre esnafın kazancının ancak 
geçimine yeter derecede olacağı tebarüz ettirilmiştir. 

Umumiyetle kazanç iktisadi faaliyetin ve bunun maddi bir tezahürü olan iş hacminin netice
sidir. Bu sebepledir ki, hususi şartlarla esnaflığı hudutlandırmak için «îş hacmi» esasından gi
dilmiş, ancak bu esasın muntazam defter ve kayıt tutmak külfetlerini yükliyen satış cephesini 
ele almaktansa (ki bu takdirde bunların muaflığa alınmasının da mânası kalmazdı.), daha basit, 
kavranması kolay ve çok daha emin olan alım cirosu esas tutulmuştur. Bu sebeple esnaf muaf
lığından faydalanacaklar sadece mahdut mubayaa faturalarını muhafaza etmek gibi çok basit olan 
bir formaliteye uyacaklardır. Nakliye işleri gibi muaflığın mubayaa edilen emtia miktarı ile tâ
yinine imkân bulunmıyan hallerde, iş hacmi yerine iş vasıtaları esası kabul edilmiştir. 

Şurasını belirtmek isteriz ki, vergi tekniği bakımından modern vergicilikte alım cirosu esası 
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birçok noktİardan üzerinde önemle durulan ve gitgide saha kazanmakta olan bir Ölçü olmakta
dır. 

2. — Zirai kazançlar istisnası : ;-
« Gelir Vergisi » tasarısının ikinci *bir hususiyeti zirai kazançlar için kabul ettiği istisnadır. 
iyi bir Verginin umumiyet kaidesini yerine getirmesi şarttır; Gelir Vergisinde bu kaide an

cak geliri teşkil eden unsurların istisnasız olarak mevzu içine alınmasiyle gerçekleştirilmiş olur. 
Zirai kazançların bir gelir unsuru olduğu muhakkaktır; şu kadar M, yalnız bizde değil dün

yanın en ileri memleketlerinde büe zirai kazancın tesbitinde büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 
Bunun sebebi ziraat erbabının kısmı âzami itibariyle hesap tutmağa muktedir olmamaları, ziı-aatin 
mahiyeti icabı zirai kazancın tam ve doğru olarak tesbitinin âdeta imkânsız bulunmasıdır. Bun
dan dolayı ingiltere ve Fransa gibi memleketler dahi zirai kazancı götürü olarak tâyin etmek ci
hetine gitmişlerdir. Götürü usule yer vermek istemiyen isviçre'de ise, ziraat kazançları umumi
yetle mükellefin mahsul yılı sonundaki vaziyetine göre resen takdir olunmaktadır; çünkü bu mem
lekette henüz ziraat erbabına hesap tutturmak imkânı bulunmuş ve kabul edilmiş değildir. 

Esnaf muaflığı için arzettiğimiz sebepler dolayisiyle, teklif edilen sistemde götürü usullere 
mümkün olduğu kadar yer verilmemesi esas ittihaz edilmiştir; götürü usulde vergi adaletini tam 
olarak temin edemediği gibi, bu usul psikolojik sebeplerin tesiri altında çok defa mükellef lehine 
hareket edilir ve dolayisiyle bundan vergi hasılatı müteessir olur. Filhakika garbin ileri ziraat 
memleketlerinden sayılan Fransa'da, 1939 yılında zirai kazançlardan elde edilen hasılat 50 mil
yon frank gibi bir miktarda kalmış ve sedüler vergilerle gelir üzerinden alınan umumi vergi yekûnu
nun (20 milyar frank) ancak binde 2,5 nu teşkil etmiştir; mütaakiben yapılan ıslâhat ve konjonktü
rün gelişmesi ile bu nispet 1945 yılında % 3 e çıkarılabilmiş ve 65 milyarlık bir vergi hasılatının 
1 950 milyon frangı zirai kazançlardan alınabilmiştir. 

Zirai kazançlardan götürü usulle alınacak bir verginin düşük hasılatı memleketimizde zirai ka
zancın gerçek miktarı üzerinden vergilendirilmesinde de varılacak bir netice gibi görünmektedir. 
Filhakika bizde zirai faaliyet küçük köy işletmeleri halinde devam ettiği gibi bu sahada elde edilen 
gelir de mükellef itibariyle nazara alınacak olursa çok düşüktür; nitekim mütahassısların yaptıkla
rı hesaplara göre, 1943 senesinde zirai gelirimiz 2 620 müyon liraya baliğ olmakta, bütün Türkiye'
de tahminen 2,5 milyon çiftçi ailesi bulunduğu farzedilirse bir mükellefin zirai kazancı 1 000 lira 
civarında kalmaktadır. Ziraat erbabının kahir ekseriyetini teşkil eden köylü çiftçilerin umumiyet
le başka kaynaklardan elde ettikleri bir gelir mevcut değildir; bu itibarla zirai kazanç vergisi mev
zuuna alınsa bile, mükelleflerin büyük bir ekseriyetinin enaz geçim indirimi dolayisiyle esasen vergi 
dışı kalması mukadderdir. -• 

Bir yandan muhtemel vergi hasılatının az olması, diğer yandan zirai kazanç seviyesinin pek düşük 
bulunması ve nihayet ziraat erbabına az çok mazbut bir hesap tutturmanın halen imkânsız olması 
sebepleri, zirai kazançlar için Gelir Vergisinde geniş bir istisna kabul etmek cihetine gidilmesini 
icabettirmiş ve bu istisna ziraatle aynı mahiyette bulunan balıkçılık ve avcılık işlerinde teşmil edil
miştir. r 

Şu kadar ki, bu istisna yalnız zirai faaliyetlerden doğan kazançlar için mevzuubahistir; ziraatin 
ticaretle veya sanayi ile birleştiği hallerde faaliyetin ticari ve sanayi kısımları bu hükümden fayda
lanamayacaklardır. ( 

Zirai kazançlar istisnası hakkında şu noktayı bir kere daha arzedelim ki, hedef istisnayı daimi-
leştirimek değildir ve bu vaziyet zirai kazançların vergilendirilmesi dâvasında ilk merhaledir. Gelir 
Vergisi kabul edilip zamanla yerleştikten sonra «Köylü muaflığı» diyebileceğimiz ikinci bir mer
haleye geçmek mümkün olacaktır. 

3. — Telif kazançları istisnası: 
Memleketimizin ilim ve kültür sahasında yapmağa mecbur olduğu hamleleri gozonünde tntarak, 

yeni vergi sistemi kurulurken bu sahada çalışanları teşvik edecek hükümler derpiş edilmiş ve bu 
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teşvik maksadının verginin umumiliği kaidesiyle telifine dikkat olunmuştur. «Telif kazançlarri 
istisnası» adı altında toplanan istisna hükümleri bu mülâhazanın bir nctieeidir. 

«Telit! kazançları istisnası» başlıca üç hükmü ihtiva etmektedir: 
1. — Yazı ve nota yazmağı, resim yapmağı mûtat nıeslel^ edinmiş olmayanların bu işleri serbest 

meslek halinde yapmalarından elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. Bu su
retle bilfarz bir profesörün, bir memurun, bir avukat veya doktorun hiçbir külfetle karşılaşmadan 
ilmî yazılar yazmaları imkân dâhiline girmektedir. 

2. — Yazı ve nota yazmağı mûtat meslek edinmiş olan ve bu işleri serbest meslek halinde yapan 
kimselerin bu işlerden dolayı elde ettikleri kazançlar senede 3 000 lirayı aşmadığı takdirde bu 
kazançlar da vergiden istisna edilmiştir; bu suretle kendilerini yazı ve nota yazmak işlerine vakfe
denler teşvik edilmiş olmaktadır. Burada 3 000 liralık bir had din kabul edilmesi teşvikin yalnız 
düşük gelirler için bir mâna ifade ettiği gerçeğine dayanır. Bu haddi aşan kazançlar hakkında, sert 
bir vergilendirmeye gidilmemesi maksadiyle 5 000 liraya kadar olan kazançlardan mütedenni derece
lerde indirimler yapılması da ayrıca kabul edilmiştir. 

3. — Ressamlar ve heykeltraşlarm bu işlerinden elde ettikleri kazançlar için mutlak bir istisna 
düşünülmüştür. Bu hüküm, güzel sanatların bu kollarının memleketimizde yeni, yeni gelişme is
tidatları göstermesi sebebine bağlıdır. 

4. — Diğer istisnalar: 
«Esnaf muaflığı» ve «zirai kazançlar istisnası» ile «telif kazançları istisnası» Gelir Vergisi ta

sarısının kabul ettiği en mühim istisnalardır. Ancak bunların yanında yeni vergi sisteminin sos
yal karakteri icabı olarak kabul edilmiş bulunan bir takım istisnalar daha vardır-. Bunları şu 
gruplarda toplamak mümkündür. 

1. Sosyal maksatlarla veya normal olarak enaz geçim payı içinde kaldıkları cihetle vergiden 
istisna edilen bazı ücretler; 

2. Sahiplerine, vazife icabı ihtiyar ettikleri bazı masrafları kaşı lam ak üzere yapılan ödemeler; 
3. Sosyal maksatlarla yapılan yardımlar ve verilen tazminatlar; 
4. Vatani hizmet yardımları; 
5. Teçhizat ve tayın bedelleri; 
6. Tahsil ve tatbikat masrafları; 
7. Teşvik maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükâfatlar; 
8. Himaye maksadiyle vergiden istisna edilen gayrimenkul sermaye iradı; 
9. Mevcut kanunlarla vergiden istisna edilmesi kabul edilmiş olan Devlet İstikrazlarına ait 

faizler. 

5. —• Diplomat muaflığı: 
Tasarıdaki son bir muaflık yabancı Devletlerin Türkiye'deki mümessilleri, mümessillik me

murları, resmî bir vazife ile Türkiye'ye gönderilenler hakkında kabul edilen muaflıktır. 
Devletler hukukunun bir neticesi olarak Milletlerarası bir kaide halinde teessüs etmiş olan bu 

muaflığı «diplomat muaflığı» adı altında tasarı teyidetmiş bulunmaktadır. 

6. — Enaz geçim indirimi: 
«Gelir Vergisi» tasarısının vergi hukukumuza esaslı bir prensip olarak ithal ettiği bir yenilik 

«enaz geçim indirimidir». 
Mükelefin geçinmek için muhtaç olduğu bir miktarın gelirinden indirilmesini ifade eden 

«Enaz geçim indirimi» verginin herkesin malî iktidarı ile mütenasip olması kaidesinin bir neti
cesidir. Bugüne kadar bizim vergi kanunlarımız mükelleflerin, yaşamak için muhtaç oldukları ge
lir paylarını dahi vergiye tâbi tutmakta idi. Halbuki bütün modern vergi sistemlerinde mükellefe 
yaşamak ve geçinmek hakkı tanınmış, bu maksatla memleketlerin geçim standardına ve medeniyet 
ye viy elerine göre değişen bir gelir miktarı verginin dışında bırakılmıştır. 
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Vergiciliğimize umumi bir kaide olarak ilk defa giren «Enaz geçim indiriminin» kolay tatbik 

edilmesini, mükellefle idare arasında ihtilâflara yol açmamasını temin maksadiyle, tasanda bu 
indirim şimdilik basit bir şekilde ele alınmıştır. Bu da indirim haddinin muayyen bir miktar ola
rak ele {ılınması, mükellefin medeni haline göre değişmesi, ve matrahtan indirilmesidir. 

~( ' 
Tasarıda düşünülen indirim hadd i l 'mükellefin bekâr, evli ve çocuklu olduğuna göre aşağıdaki 

miktarlardadır. 
Bekâr için günde 1,5 lira, ayda ÎV7,5 lira, senede 450 lira 
Çocuksuz evli için günde 2 » » 50 » » 600 » 
Çocuklu evli için günde 2,5 » » 02,5 » » 760 » 

Bu miktarların tesbitinde memleketimizde hayat seviyesinin hususiyetleri ile malî imkânlar gö-
zönünde tutulmuş ve sosyal telâkki ile malî ınülâzalarıu telifi cihetine gidilmiştir. İleride, Gelir Ver
gisi tatbikatının inkişaf iyi e «Enaz geçim indirimini» tekemmül ettirmek, aile durumuna göre dü
zeltmeler yapmak imkânlarının hâsıl olacağı tabiidir. 

I I I - Gelir unsurları 

Gelirin, bir kimsenin çeşitli kaynaklardan bir yıl içinde elde ettiği kazanç, ve iratların toplamı 
olduğu tasarının birinci meddesinde tasrih edilmiş ikinci maddede gelir unsurları sayılmıştır. Ka
nunun üçüncü kısmı bu unsurlardan herbirinin ne şekilde tesbit olunacağına tahsis edilmiştir. 

Tasarının. 2 nci maddesinde de zikredildiği gibi gelir unsurları şunlardır : 
a) Ticari kazançlar; 
b) Ücretler; 
e) Serbest meslek kazançları; • ." . 
d) Gayrimenkul sermaye iratları; 
e) Menkul sermaye iratları; 
f) Sair kazanç ve iratlar. 
(Bu terminolojide şahsi emek unsurunun girdiği kaynaklardan elde edilen hasılata kazanç, ser

mayeden elde edilenlere irat denmiştir. «Ücretler» tâbiri bir yere bağlı olarak ifa edilen hizmetler 
mukabilinde ücret, aylık, ikramiye aidat ve saire adla riylc alman istihkakları ifade etmektedir.) 

Şurasını tebarüz ettirelim ki, kazanç ve' iratların gelir safi ve gerçek miktariyle alınması 
esastır; yalnız teferruata ait üç noktada bu esastan ayrılmak ve gerçek kazanç yerine götürü ka
zancı almak icabetmiştir. Bu üç nokta şudur : 

1. Başta esnaf muaflığından faydalananların yanında çalışan hizmet erbabı olmak üzere, ger
çek ücretlerinin tâyinine imkân bulunmıyanların ücretleri götürü olarak tespit edilecektir. 

2. Ebe, sünnetçi, yapı kalfası gibi küçük serbest meslek erbabının meslekî kazançları, bazı 
şartlar dahilinde, götürü olarak tesbit olunacaktır. 

Bu suretle umumi kaidenin cüzi bazı istinalarını kabul etmek mükellefleri lüzumsuz külfet
lere boğmamak, kanunun tatbikim yok yere güç 1 eştirmemek maksatlarına matuftur. 

Tasanda vuzuh temin etmek maksadiyle, gelir unsurlarından, herbirinin mahiyeti, gerçek ve 
safi miktarlarının ne suretle tesbit edileceği ayrı ayrı fasılalarda gösterilmiştir. 

1. — Ticari kazanç: 
Gelir unsurları içinde en mühim yeri muhakkak ki ticari kazanç işgal eder. 
Esas itibariyle ticari kazanç, ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlardır. Şu kadar ki, 

Ticaret Kanununun ticari muamele saymadığı bazı nevi işlerden elde edilen kazançları da, benzer
likleri dolayısiyle, bir vergi sisteminde ticari kazançları kıyas etmek zarureti vardır. Aksi tak
dirde bugibi kazançlar fiilen vergidışı bırakılmış olur ki, bunun « Gelir Vergisi » esasiyle ne de
recede müteariz olduğu aşikardır.. 

Halen umumi iktisadi faaliyet içinde üç nevi faaliyet ticarete benzemektedir. Bunlar : 1) Ma-
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hırdır. Gayrimenkul sermaye mahiyetini alan servetler tasarıda sayılmıştır. Bunların içinde 
maddi olanları bulunduğu gibi gaydimaddi olanlar da mevcuttur; bilûmum haklar bu kabildendir. 

Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesinde Türk Gelir Vergisi memleketin gerçekle
rine bilhassa bağlı kalmıştır. Başka memleketlerde, sözü geçen servetlerin sahipleri tarafından 
bizzat kullanılması halinde de, bunların mefruz iratları vergilendirilir; bu vergilendirme, bu gi
bi. hallerde servet sahibinin menfi bir irat temin ettiği, yani masraflarından tasarruf ettiği nis
pette gelirinin ve binaenaleyh malî iktidarının artmış olacağı nazariyesine dayanır. 

Yukarıdaki mülâhaza nazari sahada doğru olsa bile, memlektimizde ilk defa tatbik edilecek olan 
Gelir Vergisinin sahasını birdenbire genişletmenin tatbikatta iyi neticeler vermiyeceği muhakkaktır. 
Bu itibarla gayrimenkul sermaye iradı yalnız kira yolu ile elde edilen iratlara hasredilmiş, bu kesim
de de gelire girecek kiranın tahsil edilmiş olması şartı konmuştur. Bu şartın tabiî bir neticesi geç
miş senelere ait kiraların tahsil edildikleri senenin gelirine girmesidir. Gelecek senelere ait olarak 
peşin tahsil edilen kiralara gelince burada her senenin kirasını ayırmak kabil olduğundan, bunların 
lıerbiri taallûk ettikleri senelerde nazara alınack ve vergilendirilecektir. 

Gayrimenkul sermaye iradının safi miktarını hesaplamak için mükelleflerin ihtiyar cdebilcekleri 
iki yol vardır: 

1. Dilerlerse, kiralanan mal ve haklarla ilgili olup tasarıda sayılan masrafların gerçek miktar
larını gayrisâfi hasılattan indirirler; 

2. Dilerlerse, bu masrafları karşılamak üzere kira bedelinden % 20 nispetinde indirim yaparlar, 

5. — Menkul Sermaye iradi: 
Gayrimenkul sermaye iradı nasıl vergiciliğimiz için yeni bir mevzu ise, menkul sermaye iradı da 

keza yepyeni bir mevzudur. Şu kadar ki, ileride izah edileceği gibi, bu iratların vergilendirilmesi al
tından kalkılmıyacak bir güçlük doğurmıyaeaktır. 

Menkul sermaj^e iratları başlıca menkul kıymet faiz ve temettülerinden, iştirak hisselerinde elde 
edilen kazançlardan, ve diğer faizlerden terekküpetmektedir. 

Menkul sermaye iratları umumiyetle muntazam kayıtları bulunan müesseseler tarafından borçla-
nıldığı cihetle bu iratların gerçek miktarlarını tesbit etmek nispeten kolaydır. Şu var ki, ba
zen menkul sermaye iradı, ticari bir faaliyet dolayısiyle elde edilir; bu takdirde, bu iratlar ti
cari kaaznem bir cüzü olur. Tasarı bu vaziyeti olduğu gibi kabul etmiş, mükellefleri lüzumsuz 
gelir parçalamalarına şevketmemiştir. 

Son bir nokt-ı okrak da, ut .unu kaideye uyulmak suretiyle, iradın ıktisabiyle ilgili masraf
ların irattan indirilmesi kalaıi edi'm.ştir. 

G. — Sair kazanç ve iratlar: 
Gelirin tesbiti için buraya kadar tahlil edilen kaynakların getirdiği kazanç ve iratlarla iktifa 

olunduğu takdirde, vergide aranan umumiliğin kaybolması ihtimali vardır. 
Filhakika, bugün o şeklide bazı kazançlara raslanmaktadır ki, sahipleri için bir gelir teşkil 

ettiğinde şüphe olmamakla beraber, bunları muayyen bir kaynakla irtibatlandırmak güç olmak
tadır. Gelir unsurları meyanıncla «sair kazanç ve iratlar» adı altında toplanan kazanç ve iratlar 
bunlardır. 

Bundan evvelki gruplarda, kazanç veya iratları kaynaklarına göre umumi ve müşterek va
sıfları ile bir araya toplamak mümkün olduğu halde, sair kazanç ve iratlarda sayma yoluna git
mek zarureti hâsıl olmuştur. Maahaza bunların arasında bazı müşterek vasıfları haiz olanlar mev
cuttur. Buna göre sair kazanç ve iratları iki büyük grupta toplamak mümkün olur: 

1. Evvelki fasıllarda izah edilen iş ve meslek zümrelerine girmiyen faaliyetlerden elde edilen 
kazançlar; 

2. Ârizi kazançlar. 
Birinci grupa dâhil kazançlar için olsun, ârizi kazançlar için olsun, tasarı daima gerçek ve 

safi kazancı esas tutmuş ve bunun hesaplanmasında, daha evvel sayılan kazanç ve iratl'ır için 
tatbik edilen usullerden faydalanarak, herbir kazanç nev 'i için en uygun olan şekli tercih etmiştir. 
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Ârizi kazançlara gelince, bunlardan bir kısmının gelire alınması için kazancın muayyen bazl 

hadleri ağması şartı konulmuştur. Gayrimenkul ve menkul kıymet değer artışından elde edilen ka
zançlar bu kabildendir. Küçük mikyastaki değer artışları tesadüfi bazı sebeplerden ileri gelebileceği 
cihetle, bunlara vergiye tâbi gelir mahiyeti vermek ilk tatbikatı güçlüklere mâruz bırakabilir. 

IV — Beyan esası k 

Gelir Vergisinin, vergilendirme tekniğinde tatbik olunan ana kaidelerinden biri de, verginin beyana 
dayanmasıdır. Bu beyan ya doğrudan doğruya mükellef tarafından veya vergi sorumlusu tara
fından yapılacaktır. 

Teklif edilen sistemin teferrue-ta ait tatbikatiyle ilgili olmak üzere, Gelir Verdisinde vergi beya
nının üç ayrı şekilde yapılması düşünülmüştür. Bunlar srasiyle: 

1. Yıllık beyanname; 
2. Muhtasar beyanname; 
3. Münferit beyanname; 

ile yapılacak beyanlardır. 

1. — Yıllık beyanname: 
a) Gelirin toplanması: 
Vergiye tâbi gelirin muhtelif kazanç ve iratlardan terekküb ettiği daha evvel arzedilmişti. Şu 

halde vergi matrahının hesaplanması için muhtelif kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratların bir-
araya getirilerek toplanmasına ihtiyaç vardır. Gelirin toplanması (Totalisation) denilen bu ameliye 
yıllık beyannamede yapılacaktır. 

Gelirin toplanması ameliyesinde bilhassa iki hâdise üzerinde durmak lâzımdır: Bunlardan bi
rincisi toplama yapılmıyacak hallerdir; ikincisi ise zararların mahsubudur. 

İleride de izah edileceği gibi, ücretlerin ve bazı menkul sermeye iratlarının tediyesi sırasında 
bunlardan vergi kesileceği, kazanç veya ücretleri götürü olarak tesbit edilen mükelleflerin ayrıca 
beyanname vermelerine lüzum olmıyacağı cihetle, gelirleri bıı gibi kazançlardan ibaret olan mü
kellefler gelirlerini toplamıyaeaklar ve tabiatiyle yıllık beyanname de vermiyeceklerdir. Bu mü
kelleflerin istisna hadleri dâhilinde kaşkaca kazanç veya iratları olması halinde de bu böy
ledir. Pratik mülâhazaların neticesi olarak şimdilik burada, bilhasa muhtelif yerlerde ücret a-
lanlar için gelirin toplanmasına gidilmemekle umumi kaideden zaruri olarak inhiraf edilmiştir. 
Çünkü gelirin toplanması gerçek malî ikdidarın hesaplanmasına imkân bırakmaz. Gelir Vergisi 
memlekette yerleştikten sonra bu inhirafın da düzeltileceği muhakkaktır. 

Böyle bir hükmün kabul edilmesiyle beyaname verme sahası bir hayli daraltılmış, mükellefle
re fazla yük yükletilmemiş, idare de kanunun ilk tatbik zamanlarında karşılaşacak güçlükler al
tına akim kalmaktan kurtarılmıştır. 

b) Zararların mahsubu: 
Zararların mahsubuna gelince, Gelir Vergisinin birinci esası mükelleflerin gerçek malî ikdidar-

larına göre vergiye tâbi tutulmalarıdır, ki kanun ölçüsü gerçek ve safi gelirdir. Gelir kendi sahi
bi ile irtibatlandırıldığma göre, bir kimsenin bir taraftan temin ettiği kazançlarla başka yerlerde 
uğradığı zararları bir arada mütalâa etmek icabeder. Sahip olduğu gayrimenkulünden senede 
meselâ 10 000 liralık bir irat alan bir tüccar ticaret işlerinde 12 000 liralık zarara uğrarasa, bu 
tüccarın geliri kalmamış olur. Bu mülâhaza iledir ki, bazı kaynaklardan elde edilen kazanç ve 
iratlardan diğer kaynakların zararları indirilecektir. 

Diğer taraftan, iktisadi faaliyeti sene ile takyit etmeğe imkân yoktur. Gerek gerçek gerekse 
tüzelkişiler için, iktisadi faaliyet uzun devrelere sirayet eder. Bu hakikat zararların ertesi 
senelere nakledilmesini icabettirir. 

Bu mevzu vergicilikte iki nazariye ile halledilmektedir : Bunlardan birincisi «Hesap devreleri 
nin tahsisi» (Specialisation des execices), ikincisi «Zarar nakli» (Report deficitaire) hazarî yer
lerdir. 



Birinci nazariye her hesap devresini başlıbaşına bir vahdet olarak eiealır ve bir hesap devresinin 
neticelerini diğer hesap devreleri ile karıştırmaz; bu nazariyeye dayanıldığı takdirde ilerideki sene
lerin zararlarını karşılamak üzere her hesap devresinin safi neticesinden ihtiyatlar ayırmak zaru
reti hâsıl olur; aksi takdirde, zararlı senelerde vergi alınmasa dahi, zarar sermayeyi yer ve mütaakıp 
senelerin neticelerinden alman vergi kısmen sermayeyi vergilendirmek neticesin; vermiş olur. 

İkinci nazariye, ilk sermayeyi elduğu gibi bırakmak hedefini güder; hakikaten, l.jr senenin zararı 
iktisadi faaliyet devresini teşkil eden senelerin gelirlerinden indirildiği takdirde, zarar sermayeye 
tesir etmemiş, binaenaleyh ilk sermayenin miktarında bir değişiklik olmamış olur. 

Teklif olunan sistemde bu ikinci tez kabul edilmiştir. Birinci tezin kabul edilmemesi, zatî işleri
nin neticesinden bütün varlıklariyle mesul olan gdrçekkigilerin gelirlerinden veya daha dar bir çerçe
ve içinde ticari kazançlarından ihtiyat ayırmanın hiçbir hüküm ifade etmemesi, bu yolda hareket et
menin fiilen gelirin kısmını vergi dışı bırakmak neticesini vermesidir. Gelir Vergisi gibi muayyen 
prensiplere dayanan bir vergide herhangi bir gelir kısmının vergi dışı bırakılması, bu vergide bil
hassa aranan umumilik kaidesini bozar: Ve bu yüzden sistemin bütünlüğü kaybolur. 

Yukarıda :ktisa ü faaliyetiıi bir seıe gibi kısa bir müddetle takyidedilemiyeceğinden bahsedil
mişti; bilhassa yeni kurulan müesseseler için bunun ne kadar doğru olduğu aşikârdır. Tasarıda üçer 
senelik devreler iktisadi faaliyetler için bir bütiiı olarak kabul edilmiştir; yani bir senenin zararı 
mütaakıp iki sene zarfında gelirden indirilebilir. Bazı memleketler bu müddeti dört sene olarak ka
bul etmekte iseler de, biz iktisadi faaliyet devrelerinin tesbitinde son temayüllere uymağı doğru 
bulduk, (Filhakika İngiliz E. P. T. sinde iktisadı faaliyet devresi üç sene ile tahdidedilmiştir.) 

c) Aile mükelelfiyeti: 
Gelirin toplanmasında görülen başka bir hususiyet de, vergilendirme de aile gelirinin bir arada 

mütalâa edilmesidir. 
Aile gelirinden maksat aile reisinin, eşinin ve küçük çocuklarının geliridir. Bu çeşit gelirle

rin bir araya getirilerek tek bir gelir gibi mütalâa edilmesi ve verginin bu toplu gelir üzerinde 
aile reisi namına tarhedilmesi « aile mükellefiyetini » (Inıposition par foyer - llaushal tbesteu-
erung) teşkil eder. Bu hâdise vergi hukukunun icaplarından olup, aile mallarının idaresi hak
kında kabul ettiği rejim ne olursa olsun, Gelir Vergisini tatbik eden büyük memleketlerde cari
dir. 

Esasen, kendilerine mahsus prensipleri olan ve bundan dolayı ayrı bir hukuk branşı olarak ge
lişmekte bulunan vergi hukukunu diğer hukuk sahalarından ayıran noktalardan biri de budur. Bu 
prensip ayrılığı yalnız medeni hukuk bakımından değil, ticaret ve prensip ayrılığı yalnız medeni 
hukuk bakımından değil, ticaret ve ceza hukukları bakımından da hususiyetler arzeder. 

« Aile mükellefiyeti » esasını evlilik birliğinden alır; karı koca mallarının idaresinde kabul 
edilen rejim bu mükellefiyet şekline müessir olamaz, ve olmaz da. Zira evlilik birliğinin malî 
imkânları yalnız kocanın geliri ile değil, ancak eşlerin gelirleri ile ölçülebilir. Malî iktidarın tam 
olarak ölçülebilmesini temin maksadiyle enaz geçim payı indirilirken mükellefin bekâr veya evli 
olduğuna göre muhtelif ölçüler kullanılması da yine evlilik birliğinin bir neticesidir. 

Enaz geçim indiriminin tatbiki uda evlilik birliğinin parçalanmasına gidilemiyeceği gibi feda
kârlıkta müsavat kaidesinin tatbikmda da bu birliği parçalamak caiz olmaz. Nitekim hiç bir mem
lekette aksine bir hareket görülmemekte ve hattâ İsviçre Kanununda olduğu gibi, aile malları için 
evlenme mukavelesinde mal ayrılığı kabul edilmiş olsa bile, vergilendirme de aile mükellefiyeti 
esasının cari olacağı tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Hem vergi hukukunun bu umumi telâkkisine, hem de aile birliklerinin ve aile bağlantım sıklaştı
rılması lâzımgeldiği şeklindeki sosyal telâkkiye uyarak, yalnız vergicilik sahasında değil bir ba
kımdan sosyal sahada da ehemmiyetli bir rolü olan «aile mükellefiyeti» esasına sistemde yer ve
rilmesi reformun başlıca icaplarından sayılmıştır. 

Sözü geçen esasın vergicilikte ayrıca bir emniyet tedbiri olduğu ve tesirini bilhassa yüksek 
gelirlerde gösterdiği unutulmamalıdır. Yüksek gelirlerin vergilendirilmesinde bu tedbirden vaz
geçmek, vergi adaleti bakımından imkânsızdır denilebilir. Filvaki, aile mükellefiyetine gidilmediği 
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takdirde, meselâ 100 000 lira geliri olan bir mükellef gayet basit bir muvazaa yolu ile bu geliri 
50 000 liralık iki parçaya ayırmak ve teklif olunan tarifeye göre fiilî % 35 yerine % 32 nispe
tinde vergi verme1: imkânını bulur. Yüksek gelirli kimseler için bu yolun ne kadar cazip olduğu 
aşikârdır. 

«Aile mükellefiyeti» ailenin bütün geliri üzerinden tarholunacak vergiye aile reisinin yalnız 
başına katlanmasını istilzam etmez. Tarhiyatm aile reisi namına yapılması, müterakki tarifenin 
tatbikini temin eden bir formaliteden ibarettir. Aile gelirinden hissesi olan her ferdin bu gelir 
üzerinden hesaplanan vergide hissesi olacak, eşlerden herbiri kendi gelirine isabet eden vergi kıs
mından mesul tutulacaklardır. Küçük çucuklarm gelirine isabet eden vergi kısımlarının sorum
luluğu bu gelirden faydalanan veliye düşecektir. 

Gelir Vergisinin ilk tatbik zamanlarına ait bir kolaylık olmak üzere «aile mükellefiyeti» esası 
yalnız gelirleri, toplanmasına lüzum görülmiyen unsurlardan ibaret olan eşler hakkında tatbik 
edilmiyecektir. 

d) Vergi matrahının tâyini: 
Yukarıdaki hususlar dışında, Gelir Vergisinin matrahı tâyin edilirken sosyal mülâhazalara yer 

verilerek bazı nev'i şahıs sigortalarına ait primlerin gelirden indirilmesi kabul edilmiştir. 
Fakat şahsi vergilerin ve mükellefin taksiratının neticesi olan vergi ve para cezalarının mat-

rahtan indirilmesine cevaz verilmemiştir. 
e) Yıllık beyannamenin şekli: 
Gelir Vergisinin doğru olarak hesaplanması için, icabeden bütün malûmatın beyannamede göste

rilmesi zaruridir. Tasarı bu husustaki tereddüdleri bertaraf etmek maksadiyle beyannamelerin ihtiva 
edeceği asgarî malûmatı göstermiştir. 

2. — Muhtasar beyanname: 

a) Vergi tevkif atı: 
Vergilerin tahsilinde büyük bir kolaylık arzeden «Tevkif usulüne» (Stopage.et source - retenue a la 

source) teklif edilen sistemde ehemmiyetli bir yer verilmiştir. Esasen, bugünkü vergiciliğimizde de 
mevcut olduğu cihetle, bu usulün ileride tatbikmda güçlük çekilmiyeceği tahmin olunabilir. 

Tevkif usulü halen yalnız ücretlere veya ücret gibi yapılan ödemelere tatbik edildiği halde, yeni 
sistem bunu memleketimizde tatbik edilebileceği her sahaya teşmil etmektedir. Tevkif usulünün cari 
olacağı yeni sahalar arasında bilhassa serbest meslek erbabına yapılan ödemeleri ve menkul kıymet 
iratlarını saymak lâzımdır. 

Vergi tevkif atında ikinci mühim bir hâdise de şudur: Gelirini toplamak mecburiytinde olmayan 
mükelleflerin ücretlerinden yapılan tevkifat bunların Gelir Vergisini teşkil ettiği halde, diğer istihkak
lardan yapılan tevkifat istihkak sahiplerinin Gelir Vergilerine mahsup edilmek üzere peşin tahsil 
edilen vergi kısımlarını gösterir. Bu sebepledir ki, ileride vergi tarifesinden bahsedilirken izah oluna
cağı gibi, ücretlerden ve bu mahiyette olan ödemelerden umumi tarifeye dayanan nispetlerde ver
gi tevkif atı yapılacağı halde, diğer istihkaklara tek bir nispet tatbik olunacaktır. 

b) Menkul kıymet iratları: 
Vergi tevkifatının şâmil olacağı gelir unsurlarından biri de menkul sermaye iratlarıdır. Bilindi

ği gibi bu iratlar bilhassa esham ve tahvilâtın temettüleriyle faizlerinden ve iştirak kazançların
dan ibarettir. 

Yukarıda da arzedildiği gibi, bu iratlardan yapılacak tevkifat bu iratları beyan etmek mec
buriyetinde olan mükelleflerin Gelir Vergisine mahsup edilecektir. Şu kadar ki, menkul kıy
metler umumiyetle hâmiline aittir. Dolayısiyle temettü veya faizi tahsil etmiye hak veren ku
ponların kime ait olduğunu tâyin etmiye imkân yoktur. Bu imkânsızlık karşısında tevkifatı umu
mi yapmak zaruret haline girmektedir; yani esham ve tahvilâtın sahipleri kim olursa olsun, 
dağıtılacak temettülerden veya ödenecek faizlerden vergi kesilecek, kuponların sahibi gerçek 
kişi ise kesilen vergi bunun Gelir Vergisine, kurumsa Kurumlar Vergisine mahsup edilecektir. 

Menkul kıymetlerin bu hususiyetleri dolayısiyle ve bir de ayırma (diserimination) kaidesinin 
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daha şiddetli tatbiki maksadiyle, bazı memleketlerde ayrı bir menkul kıymetler vergisine gidil
miştir. Memleketimizin hususiyetleri ve bilhassa sermaye teşekkülüne olan ihtiyacı gözönünde 
tutularak, teklif edilen sistemde ayrı bir «menkul kıymetler vergisine» yer verilmemiştir. 

e) Muhtasar beyannamenin şekli: 
Yıllık beyanname için olduğu gibi tasarı muhtasar beyannameye alınacak asgari malûmatı da 

göstermiş beyannamenin nereye ve ne zaman verileceği ayrıca tasrih olunmuştur. 

3. — Münferit beyanname: 
Gelir Vergisinde kabul edilen mükellefiyet şekillerinin icabı olarak, beyanların bazan her hâ

dise için ayrı yapılması lâzımgelmektedir. Dar mükellefiyete tâbi kimselerin arızi kazançları için 
vaziyet bu merkezdedir. : *4v 

Dar mükellefiyete tâbi bir kimsenin Türkiye'de devamlı bir işi bulunduğu takdirde, memleket 
içinde elde ettiği gelir kısmını yılda bir defa toptan bildirebilir; böyle bir kimse Türkiye 'de kâin 
bir müesseseden ücret aldığı takdirde, bu ücret üzerinden vergi tevkif edilebilir. Fakat Türki
ye'de elde ettikleri arızi kazançlar dar mükellefiyete tâbi kimselere kısa bir zamanda beyan etti-
rilemediği takdirde, bir daha bunların vergilendirilmesine maddeten imkân kalmaz. 

Bu mülâhaza dar mükellefiyete tâbi kimselerin elde ettikleri arızi kazançları her defasında 
beyan ettirmeği icabettirmiştir. Bu beyan «münferit beyanname» ile yapılacaktır. 

Münferit beyanname temsil, konser ve bu mahiyette oyunlar verenlerden Gelir Vergilerine 
mahsuben peşin tahsilat yapmak için de kullanılacaktır. 

V - Vergi tarifesi 

Bir vergi kanunu hazırlanırken dikkat edilecek en mühim nokta hiç şüphesiz vergi nispetidir. 
Çünkü vergiden beklenen verim nispete sıkı sıkıya bağlanır. Unutulmamalıdır ki, vergi nispetinin 
çok düşük tutulması verimin azalması neticesini vereceği gibi, yüksek tutulması da, mükellefler
de uyandıracağı « Vergi mukavemeti » dolayısiyle, yine aynı neticeyi verir; böyle olunca, Gelir 
Vergisi gibi mükellefin gerçek malî iktidarına dayanan bir vergide nispetin ne kadar ehemmiyetli 
bir mevkii olduğu anlaşılır. 

Gelir Vergisinde, sosyal adalet ve fedakârlıkta müsavat prensiplerinin tabiî ve zaruri bir ne
ticesi olarak vergiye müterakki nispetleri ihtiva eden bir tarifenin tatbik edilmesi icabetmekte-
dir. Vergi nispetinde bütün dâva bu tarifenin tertiplenmesine dayanır ve buna da malî, iktisadi 
ve içtimai mülâhazalar müessir olur. 

1. — Malî Mülâhazalar : 
Gelir Vergisi tarifelerine müessir olan malî mülâhazalar şunlardır : 
1. En düşük gelir hadleri vergiden muaf olmalıdır. Çünkü bu sahadan alınacak vergi çok mas

raflı olur ve lüzumsuz yere idarenin genişletilmesine ve malî enerjinin israfına sebebiyet verir. 
2. Vergi, en düşük gelir seviyesinin biraz yukarısından başlıyarak müterakki bir nispet 

dahilinde artmalı, bilhassa orta gelirlerde büyük bir varidat temin edecek bir seviyeye yükselme
lidir. Bu saha, vergiyi bilhassa besliyen, yani malî bakımdan en verimli olan gelir sahasıdır. 

3. Çok yüksek olan gelir seviyesinde vergi nispetinin fazla ağırlaşmasının pratik bir faydası 
yoktur. Çok yüksek olan gelirlerin mahdut bulunması yüzünden bu sahanın malî verimi düşük 
olur. 

2. — İktisadi mülâhazalar : 
Gelir Vergisi tarifesine müessir olan iktisadi mülâhazalar şunlardır : 
1. Devlet maliyesinin sağlamlığını ancak devamlı bir gelişme halinde olan ve canlılığını mu

hafaza eden bir millî ekonomi temin eder. Bu itibarla vergi hiçbir zaman iktisadi hayatı ürkü
ten, tazyik eden veya iktisadi gelişmeyi yavaşlatan veya durduran bir ağırlıkta olmamalıdır, 
Bu perensip iktisadi gerçeğe uygun olduğu kadar malî maksada da uygundur : Günkü : 

a) Ağır bir vergi mükelleflerin «Vergi mukavemetini» artırır. Mükellefler aşırı ve haksız-
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olduğunu hisettikleri bir vergi karşısında, İKtisadi varlıklarını muhafaza edebilmek endişesi ile, ka
nunların hudutları içinde kalarak, ve hattâ bazan bu hudutları aşıp açık vergi kaçakçılığına başvu
rarak, vergiden kaçınma imkânlarını ararlar ve çok defa bu imkânları bulurlar. Bu vaziyet ise 
bir taraftan «Vergi ahlâkının» düşmesini intaç eder, diğer taraftan malî verimin büyük ölçüde 
gerilemesine sebebiyet verir. Netice itibariyle aşırı derecede yüksek bir tarife kâğıt üzerinde kal
mağa mahkûm nazari bir tarife olmaktan başka birşey ifade etmez. 

b) Mükelleflerin, bazan «Vergi husumetine» kadar varan, «Vergi mukavemetleri» karşısında 
idare vergi teşkilâtını (Bilhassa vergi murakabe teşkilâtını) lüzumundan fazla genişletmek zo
runda kalır. Bu da, doğurduğu fazla masraflar dolayısiyle safi vergi varidatının azalmasını m-
taceder. 

c) Ağır bir vergi tarifesi, teşebbüs fikrini zayıflatır, müteşebbisin azmini kırar ve dolayı
siyle tasarruf hareketini ve buna bağlı olan sermaye teşekkülünü yavaşlatır ve hattâ geriletir. 
Bu yüzden zamanla gelir kaynakları kuruyacağı cihetle vergiden beklenen malî verimin artma
sına imkân bırakılmamış hattâ bu verimin düşmesine sebebiyet verilmiş olur. 

2. İktisadi bakımdan müterakkiliğin sert ve şiddetli olmaması, muayyen bir noktada dur
ması lâzımdır. Sermayenin teşekkülünü temin eden tasarrufun ve zatî finansmanın esas kayna
ğını teşkil eden orta ve bahusus yüksek gelirlerin korunması, millî iktisadiyatı olduğu kadar, âm
me maliyesini de yakından alâkadar eden bir keyfiyettir. 

3. Vergi, iktisadi hayatın muhtelif saha ve safhalarına seyyanen dağıtılması, yani bu bakım
dan ayrı ayrı mükellef sınıfları, mükellef zümre releri arasında suni tefriklere yer verilmemelidir, 
Mükellef sınıflarına göre çok farklı olan bir vergi yükü umumi rekabet üzerinde yapacağı değişik: 
tesirler dolayısiyle iktisadi ahenk ve nizamı temelinden sarsacak bir mahiyet alır ve istemiyerek 
- belki de bilinmiyerek - bazı faaliyet branşlarının ve teşebbüs şekillerinin rüçhanlı bir muameleye 
tâbi tutulması suretiyle, millî ekonomi bakımından asıl korunması lâzımgelen hakiki müstahsil 
kuvvetleri izrar eder. 

3. — Sosyal mülâhazalar : 
Vergi tarifesinin kuruluşuna müessir olan sosyal mülâhazalar-şunlardır : 
1. Vergi mükeleflerin şahsi malî iktidarlarına uygun olmalıdır. 
2. Malî iktidar, enaz geçim payının fizyolojik ihtiyaçlarından başka kültürel ihtiyaçları da 

içine alacak bir genişlikte olmasını icabettirir. 
3. Vergi enaz geçim seviyesini takibeden düşük ve orta gelirlerde hafif nispetlerden başlıyarak 

tedricen yükselmelidir. 
4. Malî verimine bakılmaksızın, sırf sosyal telâkkinin icabı olarak yüksek gelirlerde verginin 

nispetini ziyadesiyle artırmak suretiyle, tarifede şiddetli bir müterakkilik tatbik edilmeli ve müte-
rakkilik en yüksek gelir seviyelerinde fazla geliri - hattâ tamamen - Hazineye çekecek bir dereceye 
çıkmalıdır. 

Teklif olunan sistemde tarife kurulurken bu mülâhazaların telifine bilhassa önem verilmiştir. 
Dikkat edilecek olursa vergi tarifesinde malî ve Jktisadi mülâhazalar aynı istikamette oldukları ci
hetle, bunların telifi kolaydır. Fakat içtimai mülâhazalar bilhassa müterakkiliğin şiddet derecesin
de ve devamında ve çok yüksek gelirlere mâni olacak şekilde ağırlaştırılmasını istemek hususunda 
evvelkilerden ayrılmaktadır; 

Bu müfrit mülâhazanın, zamanımızın iktisadi rejiminde tam olarak tatbiki imkânsız görülmekte
dir. Bunun içindir ki, tanzim olunan tarifede içtimai mülâhazalara da geniş bir yer verilmekle bera
ber, realiteden uzaklaşılmıyarak ifrata gidilmemiş ve nispet müterakkjliği muayyen bir seviyede 
durdurulmuştur. 

Bilindiği gibi .vergi tarifelerinin tanziminde hâkim olan malî - iktisadi - içtimai mülâhazaları en-
iyi bir şekilde meze ve telif etmek «tarife riyaziyesini» kurmakla kaabil olur. Bu riyaziyeye göre 
ideal bir tarifede nispetteki müterakkilik «Adedî silsile», gelir kademelerindeki değişme «Hendesi sil
sile» ile artmalı ve nispet kademeleri mümkün olduğu kadar çoğaltılmalıdır, Şııkadar ki, tatbikatta, 
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pratik mülâhazalar sebebiyle, böyle bir kaideyi yüzde yüz yerine getirmek kaabil olmamaktadır. 

Birçok memleketlerin vergi tarifeleri tetkik edildikten ve herbirinin iyi ve aksak tarafları gözönün-
de tutulduktan sonra, memleketimizin bünyesine eniyi bir şekilde intibak edeceğini tahmin ettiğimiz 
ve «tarife riyaziyesine» enuygun bulduğumuz aşağıdaki tarife üzerinde durulmuştur. Bu tarifeye 
göre gelirin: 

İlk 
Sonra gelen 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

2 500 
5 000 
10 000 
20 000 
20 000 
20 000 
22 500 
50 000 

Lirasında 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 15 
% 20-
% 25 
% 30 
% 35 
% 40 
% 45 
% 50 

nispetleri tatbik olunacaktır. 
Görüleceği gibi tarifede 8 nispet kademesi tesbit olunmuş ve bu kademelerin en sonuncusunda 

gelir 150 000 lirayı bulmuştur. Vergi nispeti müterakkilikte % 50 ye kadar çıkmakta ise de, fiili 
nispet 150 000 liralık gelir için % 40 tır. Mali iktisadi mülâhazalara uyarak müterakkilik fiilen 
% 40 ta durdurulmuş, 150 000 lirayı aşan gelirlerde de bu nispetin tatbik olunması kabul edilmiştir. 

Teklif edilen tarifenin en göze çarpan hususiyetlerinden biri de sabit nispete erişinciyc kadar 
müterakiliğin «Sert köşelerden» kaçmıç olması, bu suretle müterakkilik m ün hanisinin ahenkli bir se
yir takibetmesidir. 

Tarife bahsini bitirmeden «Bekârlık zammı» ve «Vergi cetvelleri» meselelerine de temas etmek 
doğru olur. 

1. — Bekârlık zammı: 
Bekârlık zammı bugünün sosyal telâkkilerinin bir neticesidir. Memleketimizde de zaman zaman 

ortaya atılan, fakat vergi sistemimizin buna müsait olmaması yüzünden bir türlü tatbik imkânını bu-
lamıyan «Bekârlık Vergisi» yeni sistem içinde kendiliğinden halledilmektedir. Başka memleketle
rin «Munzam Bekârlık Vergisi» (Surtaxe de celibat), «Aile Tâviz Vergisi» (taxe de compensatiorı 
familiale) gibi adlarla ihdas etmiş oldukları vergilerin münhasıran Gelir Vergisi bünyesi içinde 
ortaya atılabildiği görülmektedir. Bunun sebebi aile durumunu nazara alabilen tek verginin «Gelir 
Vergisi» olmasıdır. 

«Gelir Vergisi» sisteminin memleketimizde kabul edilmesi ile, en mühim sosyal dâvalardan biri 
olan «Evlenmeyi ve nüfusun artmasını teşvik» dâvasına vergi sistemi sahasında da bilfiil yardım edil
miş olacaktır. Şunu da ilâve edelim ki, bekârlık zammının bir maksadı bu teşvik keyfiyeti ise de, asıl 
sebebi bekârların malî iktidar ve vergi ödeme kabiliyeti bakımlarından evlilere kıyasen daha müsait 
bir durumda bulunmalarıdır. Bu itibarla bu zam hukuki durumlarına bakılmaksızın bütün bekârla
ra seyyanen tatbik edilir. 

Teklif edilmekte olan bekârlık zammı, munzam bir vergi mahiyetinde olmayıp, bekârlara tatbik 
edilecek vergi nispetinin umumi tarifeden yüzde on Fazla olması şeklinde tecelli etmektedir. Bu su
retle, yukarıda da işaret edildiği gibi hususi bir tekniği icabettiren ayrı bir vergiye gidilmeksizin, 
bekârlardan fiilen fazla vergi alınmış, ve böylelikle «Bekârlık Vergisi» meselesi de umumi prensipler 
dâhilinde halledilmiş olacaktır. 

2. — Vergi cetvelleri : 
Yukrıda izah edildiği gibi, vergi nispetleri umumi tarifede tesbit edilmiş olmakla beraber, tatbikat

ta vergi «Vergi cetvelleri» üzerinden hesaplanacak, yani vergi cetvelleri fiilen tarifenin yerine geçe
cektir. 

Vergi cetvelleri vasati meblâğ esasına göre hazırlanmış vergiler enaz geçim indirimleri de nazara 
alınarak hesaplanmıştır. Cetvellere, enaz geçim indiriminin tatbik edilmiyeceği lıallerdeki vergileri 
gösteren sütunlar da ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
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Bütün vergiler, cetvellerden çıkarılacağı halde, kanun metnine asıl tarifenin de alınmasinın sebe

bi, vergi cetveline vuzuh vermek ve cetvelin dayandığı esasları açık olarak göstermek içindir. Bazı 
memleketlerde tarifenin kanun metninde gösterilmemiş olması tenkid mevzuu olmaktadır. 

Vergi cetvellerinin kanunun metni dışında bir rehber olarak tertip ve tanzim edilmesi hatıra 
gelebilirse de, lama «vasati meblâğ» esası imkân bırakmaz. Vergi cetvelinin basit ve pratik ol
ması ise ancak «vasati meblâğ» esası ile temin edilir.-

«Vasati meblâğ» usulü birçok hallerde verginin tam olarak hesaplanmasına imkân vermediği ci
hetle, ilk bakışta mahzurlu gibi görülür. Gerçi, bu usulde tamamı tamamına vasati meblâğa uy-
mıyan gelirde, esas tarifeye nazaran hesaplanacak vergi miktarından, aşağı veya yukarı doğru, 
ufak bazı inhiraflar olur; fakat bu suretle hâsıl olacak farklar ödenecek vergi miktarlarına nis
petle o kadar cüzidir ki, bunların vergi üzerinde pratik hiçbir tesiri olmaz. Kaldı ki bu farklar 
bazen mükellefin, bazen de Hazinenin lehine tecelli edeceği cihetle, büyük adedler kanunu mu
cibince, birbirini ifna etmiş olurlar. 

Bu küçük mahzuruna mukabil vergi cetvellerinin pratik ve büyük faydaları vardır. 
Evvelâ bu usul sayesinde vergiyi hesaplamak meselesi tamamen ortadan kalkar. Müterakki 

nispetler üzerinde, bilhassa enaz geçim indirimlerini de nazara alarak vergi hesaplamak ve bunu 
her hâdisede tekrarlamak basit bir iş değildir. Vergi cetvellerinde, vergiler evvelden hesaplan-
mış olduğu cihetle, mükellef vergisini, idare mükellefin vereceği vergiyi bulmak için cetvele göz 
atmakla iktifa edecektir. 

Saniyen, cetvel usulünde vergilerde hesap hataları yapmak imkânı kalmaz, zira muayyen mik
tarlara göre vergi esasen cetvelde mevcuttur. 

Salisen, cetvel usulünde memurdan ve zamandan tasarruf edilir. 
Cetvel usulü tatbik edilmediği takdirde, binlerce mükellefin her sene vergilerinin ayrı, ayrı 

hesap ameliyeleri ile tesbit edilmesinin ne kadar çok memura ve uzun zamanlara mütevakkıf ol
duğu kolayca tasavvur olunabilir. 

îşte bu saydığımız faydaları dolayısiyle yeni sistemde «vergi cetveli» usulünü kabul etmek ve 
cetvelleri metne bağlamak yolu t e rûh edilmiştir. 

VI - Vergi tekniği ile alâkalı diğer meseleler 

Gelir Vergisi hakkındaki izahatı bitirirken son bir iki nokta üzerinde durmak icabetmektedir. 
Bu meseleler Verginin tarhı ve ödenmesi ile alâkalıdır. 

1. — Tarh : 
Gelir Vergisinin- tarhında kaide olarak, ikametgâhın bulunduğu vergi dairesi salahiyetli olur. Bu

nun başlıca sebebi, umumi vergide mükellefi işyeıinin vergi dairesinden ziyade ikametgâh yerinin 
vergi dairesinin tesbit edebilmesidir. 

Ancak, senelerdenberi tatbik etmekte olduğumuz Kazanç Vergisi sisteminin tabiî bir neticesi 
olarak, Vergi tarhiyatı işyerlerine göre teklif edilmiş olduğu cihetle, tasarı tatbikatta büyük karı
şıklıklara yer vermemek maksadiyle, aynı esasın muhafaza edilebileceği hükmünü de kabul etmiş
tir. 

Şunu da arzedelim ki, ikametgâhın veya işyerinin bulunduğu yerlerin vergi daireleri yalnız bü
yük şehirlerde ayrılacağı cihetle, ikametgâh esasının kabul edilmesi küçük yerlerde tesiri haiz ol-
mıyacaktu1. 

2. — Verginin ödenmesi : 
Tasarıda Gelir Vergisinin gelirin elde edildiği yılı takibeden yıl içinde ve iki taksitte ödenmesi 

kabul edilmiştir. Gelir teşekkül ettikten sonra, verginin bir defada alınması imkânı varsa da, böy
le bir ödeme yolunun mükelleflere bilhassa ilk zamanlarda güç geleceği düşünülmüştür. 

Yine mükelleflere bir kolaylık olmak üzere, « Kaynakta tevkif» usulüne tasarıda geniş bir 



- 4 0 -
yer verilmiş, temsil ve konser verenler için peşin tahsilat usulü ihdas edilmiştir. 

Şu kadar ki, gerek tevkif ve gerekse peşin tahsilat usûllerinde (ücretiere tatbik edilen nispet
ler hariç) umumi tarife nispetleri tatbik edilmiyeeektir. Bunun sebebi mükelleften kanunun iste
mediği derecede vergi almamaktır. 

Bu suretle tevkif veya peşin tahsil edilen vergiler, mükellefin geliri üzerinden hesaplanan sene
lik vergiye mahsup edilecektir. 

Verginin ödenmesi bahsinde, tasarının ileri bir adımla milletlerarası çifte vergilendirmeyi de ön-
l/iye^ek hükümler kabul etmiş olduğunu da ilâve etmek lâzımdır. 

..̂  * 
# # *** 

Bu kanun ile ihdası istenen Gelir Vergisinin dayandığı prensipler ve ihtiva ettiği esaslar hak 
kmda, metinlerin teknik teferruatına girilmeksizin, mümkün olduğu kadar etraflı izahat vermeğe gay
ret olunmuştur. 

Yeni vergi sistemimizin mihverini teşkil edecek olan bu vergi ile memleketimizin de modern 
vergicilik çağma gireceği ve bu suretle maliyemizde yeni bir devir açılacağı şüphesiz görülmektedir. 

Girişilen vergi reformunun kilittaşı olan «Gelir Vergisi» bütün memlekette yerinde bir tasvip ile 
karşılaşacağını ümidetmek isteriz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Kısım . 1 

Umumi mütalâalar 

Hükümet tasarıları gerekçesinin birinci kıs
mında; halen tatbik mevkiinde bulunan vasıta
sız vergilerimiz arasında en mühim mevkii işgal 
eden Kazanç Vergisinin, umumi mahiyette ten
kidi yapıldıktan sonra, Kazanç Vergisi esasının 
tamamen terkini ve Gelir Vergisi sis
temine gidilmesini zaruri kılan sebepler, 
mali, iktisadi ve sosyal bakımlardan etraflı ve 
mukayeseli bir tahlile tâbi tutulmakta; mihve
rini «Gelir Vergisi» teşkil etmek üzere «Kurum
lar» ve «Esnaf» Vergileri tasarılarından mürek
kep yeni sistemin umumi hatalariyle bu sistemin 
dayanlığı veya dayanması icabettiği prensipler 
hakkında geniş izahat verilmektedir. 

Nazari kuruluşu ne kadar mükemmel olursa 
olsun, memleket realitelerine uygun düşmiyen 
bir vergi sistemine hiç bir kıymet verilmiyece-
ğine işaret edilerek, teklif edilen sistemin tat
bik kabiliyeti, gerek mükellefler ve gerek ma
lî teşkilâtımız bakımından incelenmekte ve ne
ticede : 

1. — Bahis mevzuu olan Vergi Reformu, tat
bik kabiliyeti bakımından mütalâa edilirken, 
Gelir Vergisi ile Kazanç Vergisi arasında esas
lı bir fark gözetilmemesi icabettiği, güçlüğün be-
yannameli mükellefiyetin genişletilmesinden doğ
duğu, bunun ise Kazanç Vergisi rejiminde kalın
sa dahi yapılmaması lâzımgeleceği, 

2. — Gelir Vergisi, Muamele Vergisi gibi, 
prensip itibariyle beyanname esasına dayanan 
vergilerin, patent ve okturva kadar kolaylıkla 
tatbik olunamıyacağı bunun bir vakıa olarak ka
bul edilmesinin zaruri olduğu, 

3. — Gelir Vergisi sisteminin tatbik kabili
yetini artırmak maksadiyle gerek usul, gerek 
idari cepheden birtakım tedbirlerin, alınmış ve 
alınmakta olduğa, 

4. — Gelir Vergisi tatbikatında yeniden be-

yannameli mükellefiyete girecek olan mükellef
lerin ekseriyetinin basit ve tek defter tutacak
ları, güç formalitelere tâbi olmıyacakları; 

5. — Vergi tetkiki ve kontrolü işinin, vergi 
reformunun icaplarına göre yeni baştan teşkilât
landırılmakta olduğu; 

6. — Ve nihayet tarh, tahakkuk ve tahsil 
işleriyle uğraşan teşkilâtın da yeni esaslara göre 
teşkilâtlandırılması için gereken çalışmaların ve 
hazırlıkların yapılmakta olduğu; 

Belirtilmektedir. 
Gerekçenin ikinci kısmında; teklif edilen 

Gelir Vergisi, vergi tekniği bakımından tahlil 
edilmekte, mevzuu ve mükellefiyet, muaflıklar 
ve istisnalar, gelir unsurları, beyan esası vergi 
tarifesi ve vergi tekniği ile alâkalı diğer mesele
ler hakkında tasarıyı aydınlatıcı malûmat veril
mektedir. 

* • 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere, 
memleketimizde bir kısım kazançların vergiye 
tâbi tutulmasını oldukça eski tarihlere irca et
mek mümkündür. Ancak, Kazanç Vergisi esa
sının, diğer tâbirle vergi mevzuunuıı genişletil
mesi ve bir kısım mükellefler için karine esasını 
muhafaza etmekle beraber, oldukça geniş bir 
mükellef zümresinin membaiyle irtibatı muha
faza edilmek şartiyle hakiki kazançları üzerin
den vergilendirmek teşebbüsü 1926 yılında ka
bul edilen 755 sayılı «Kazanç Vergisi» Kanunu 
ile baslar. 

Bilindiği üzere, 1925 - 1926 yılları Malî ta
rihimizin ve vergi politikamızın donem nakta-
lanndan birini teşkil etmektedir. Ozamana ka
dar Devlet varidatı nıeyanında en mühim mev
kii işgal eden aşar, 1925 te ilga edilmiş bulunu-* 
yordu. Aşarın o tarihlerde Devlet varidatı için
de işgal ettiği mevkiin ehemmiyetini belirtmek 
bakımından 1340 Bütçesinde Aşar varidatının 
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27,5 milyon lira, yani yalnız başına bütçe vari
dat yekûnunun 1/4 birini teşkil ettiğini hatırla
mak kifayet eder. 

Çoğalmakta olan Devlet ihtiyaçlarının kar
şılanması ve aşarın ilgasından doğan boşluğun 
doldurulması bakımından alman tedbirler ara
sında (Arazi Vergisinin 8 misline iblâğı ve saire 
gibi) o zamana kadar tatbik edilegelmekte olan 
Temettü Vergisini ıslah etmek ve bu suretle bu 
vergiyi daha âdil ve verimli bir hale koymak 
zarureti de hissedilmiştir. Haddizatında, hemen 
hemen tamamen karineye dayanan ve altın ile 
kâğıt para arasında Birinci Cihan Harbini mü-
taakip hâsıl olan farkın izalesi maksadiyle yapıl
mış bulunan mütaaddit zamlar dolayısiyle bir
çok haksızlıklar yaratmış ve şikâyetlere yol aç
mış bulunan bu verginin ıslahı, daha 1338 sene
sinde ele alınmış bulunuyordu. 1338 senesinden 
itibaren başlanan ve bidayette, bizzat Büyük 
Meclis âzalarının da iştirak ettiği çalışmalar ne
ticesinde, mütaaddit projeler kaleme alınmış ve 
bunlardan üçüncüsü, 755 numara ile kaııuniyet 
kesbetmiştiı1. 

755 sayılı Kanuna ait Hükümet gerekçesinde 
ve encümen mazbatalarında da belirtildiği üzere 
yeni kanunun dayandığı ana yrensip, Temettü 
Verisinin tamamen aksine olarak «bilûmum 
kazançları teklife tâbi tutmak ve bu kazançla
rı âzami şekilde ashabına söyletmek ve ancak 
mümkün olmıyan ahvalde karaine müracaat et
mek» idi. «Bilûmum mükelleflerin hakiki ka
zançlarını taharri ve tesbit ederek ona göre ver
giye tâbi tutmaları imkânı olduğu zaman maktu 
kısımların kaldırılması ve asgari maişet haddine 
tekabül eden kazanç miktarının istisnası sure
tiyle bu verginin daha bir derece tezyide müte
hammil ve manzumei tekâlifimiz içinde hakika
ten en ziyade evsafı nazariyeyi haiz âdil bir vergi 
olacağına emin olduğunu» kaydeden Muvazenei 
Maliye Encümeni, tatbik kabiliyeti bakımından 
izhar edilen endişe ve tereddütleri şu yolda cevap
landırmaktadır.. 

«Vakaa tatbikat itibariyle biraz müşkül gö
rülecek ahkâmı varsa da ticaret ve sanayii hak-
kiyle inkişaf etmemiş ve birçok tacir ve sanatkâr
ları hâlâ kendisini muntazam kayıt ve defter 
tutmaya alıştırmamış olan memleketimizde fevka

lâde seyyal ve kaçıcı bir hassaya malik olan kazan
cın miktarını mümkün mertebe hakiki olarak 
tesbit edebilmek için bidayeten bu nevi mükel

leflere katlanmaktan başka çare yoktur. Zaman
la hâsıl olacak itiyat ve tecarüp kanuna bittabi 
daha kolay ve kabili tatbik bir şekil verecektir» 

Filhakika; 755 sayılı Kazanç Verdisi Kanu
nu ilk şekilde tetkik ve mütalâa edildiği zaman, 
bu kahunun tanziminde, memleketimizde ka
zançların vergilendirilmesi bakımından veni bir 
görüş ve zîlmivetin hâkim olduğu anlaşılır. Mu
vazene? Malive Encümeni mazbatasında da be
lirtildiği üzere, bu kanunla takin edilen ana 
prensinin, bevanname usulünden istifade ede
rek crenis mikvasta hakiki kazançların ver^ilen-
divilmpRİni saklamak ve ancak mümkün olmıvan 
liplWd*» kavine usulüne bas vurmak oVln^u e?ö-
yfilür Ttfî+pkim bu maksatla karine üzerinden 
teküf edilecekleri tefrika medar olan verci safi 
irat kıstası cok dar tutulmuş (tahririn vamldığı 
devre ve PÖVH dep-ismek üzere 40 ve 300 lira) bu
nun haricinde kalan bilûmum ticaret, sanavi ve 
serbest meslek erbabı bevanname usnlivle ve ha
kiki kazançları üzerinden vergilendirilmek is
tenmiştir. 

TVTnVpilpflfvr ]om oMıı«rıı kadar, idare için 
de esaslı birtakım şartların vücudunu istilzam 
eden bevanname usulüne, bu usulün hemen, 
hemen hin tecrübe edilnıediffi bir devreden bu 
kadar süratle ve hazırlıksız e'ecilmis bulunması, 
bevanname usulünün birden bire verginin ana 
prensinim teşkil edecek derecede genişletilmiş 
olması, daha ilk tatbik senesinde bu kanunun 
aksamasına başlıca âmil olmuştur. Nitekim, be
yanname usulünün zaruri olarak tahmil ettiği 
vecibelerin verine getirilmesinin her sınıf mükel
lef zümresi için mümkün olmaması, malî teş
kilâtın yeni girilen sistemi bihakkın yürütecek 
derecede olgun ve kifayetli bulunmaması birçok 
şikâvetlere yol açmış ve 1927 senesinde 1038 sa
yılı Kanunla ehemmiyetli değişikliklerin yapıl
masına zaruret hissedilmiştir. 

1038 sayılı Kanunla yapılan başlıca değişik
lik ; karine esasını tevsi haricinde, beyannameye 
tâbi mükelleflerin arzettikleri hususiyetlere gö
re, bilançoya müstenit kazanç tesbiti yanında, 
bir nevi işletme hesabına dayanan kazançla 
götürü kazanç usullerinin de kanun bünyesine 
ithal edilmiş bulunması ve binnetice, 755 sayılı 
Kanunla istihdaf edilen ana prensipten az çok 
inhiraf edilmesi şeklinde hulâsa olunabilir. 

755 sayılı Kanunda; gerek 1038 sayılı ve ge* 
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rek mütaakıp kanunlarla yapılan.değişikliklere 
rağmen arzu edilen neticenin istihsal edilemedi
ğine kanaat getiren Hükümet, bu kanun ve ekle
rinin yerine kaim olmak üzere yeni bir Kazanç 
Vergisi projesi hazjrlıyarak 1931 yılında Büyük 
Millet Meclisine takdim etmiştir. Bu pro^e 3 se
ne müddetle, Büyük Meclisin muhtelif encü
menlerinde uzun tetkiklere tâbi tutulduktan ve 
bir çok değişiklikler yapıldıktan sonra, nihayet 
1934 senesinde 2395 sayı ile kanuniyet kesbet-
miştir. Halen tatbik mevkiinde olan Kazanç 
Vergisi rejimimiz, bu kanunla, bilâhara çıkarı
lan ve adedi 10 u geçen tadil ve ek kanunlara 
dayanmaktadır. 

Vergi mevzuunun hudut ve şümulüne ve ver
gi tekniğine taallûk eden ve 755 sayılı Kanun 
ve eklerinde bu bakımlardan mevcut ve tatbi
katta ihtilâflara sebebiyet veren noksanları 
tamamlayıcı mahiyetteki hükümleri bir tarafa 
bırakılacak olursa, yeni kanunun en karakteris
tik hüviyeti, beyannameye tâbi mükellefleri ge
niş ölçüde azaltmış olmasiyle ifade olunabilir. 

1038 sayılı Kanundan sonra ve betahsis 
2395 sayılı Kanunla Kazanç Vergimizin takip 
ettiği seyir, memleket şartlarına nazaran, ilk 
anlarda ölçüsüz ve hazırlıksız olarak ileri gitme
nin bir neticesi olan muvaffakiyetsizliğin do
ğurduğu tereddüt ve endişelerin tesiri altında, 
ana prensipten gittikçe uzaklaşılması, diğer bir 
ifade ile; Kazanç Vergimizin, geniş mikyasta 
sabit ve basit karinelere dayanan, teklif altına 
aldığı kazançlarla organik hiçbir münasebet ve 
irtibatı olmıyan, elastikiyetten mahrum bir ver
gi haline inkılâp etmesi şeklinde tecelli etmiştir. 

Gerçekten 2395 sayılı Kanunla, beyanname 
mükellefiyeti, muayyen şirket ve müesseselerle 
kanunda tahdidi surette gösterilen ve munta
zam defter tutmağa muktedir veya alışmış ol
dukları farzolunan mahdut bâzı ticaret ve sana
yi erbabına hasredilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 
kanunda tadat edilenler haricinde, beyannameye 
tâbi olacakları tefrika medar gayrisâfi irat kıs
tası 2 000 lira gibi - bilhassa kanunun kabul edil
diği tarih nazarı itibare, alınırsa - yüksek bir 
hadde çıkarılmak suretiyle beyanname vermek 
mükellefiyeti, fiilen, sadece kanunda tahdidi 
surette gösterilenlere münhasır kalmıştır. Di
ğer taraftan 755 sayılı Kanunda beyanııameli-
lerden gayrisâbit bir iş yeri olanların vergi mat
rahının tâyininde alman gerçek kira, her sena 

miktar itibariyle değişiklik arzetmesi ve bunun 
tesbitinde birçok ihtilâfların çıktığı ileri sürü
lerek terkedilmiş, temettü vergisinde olduğu gibi, 
gayrisâfi irat karine ittihaz edilmek suretiyle 
eski kanunda mevcut kısmi seyyaliyete de son 
verilmiştir. 

755 sayılı Kanunla istihdaf edilen ana pren
sip bakımından, daha 1927 senesinde 1038 sayılı 
Kanunla başlıyan ve 2395 sayılı Kanunla geniş 
ölçüde hız alan ric'i seyir, 1935 yılında tatbik 
mevkiine konan ve beyannamelilere mahsus ka
rine esasına müstenit bir nevi mükellefiyet ihdas 
eden • 2729 sayılı « Askerî mükellefiyet » Kanu
nu ile tamamlanmıştır denilebilir. Beyanname 
usulünün 2395 sayılı Kanunla geniş mikyasta 
tahdit edilmiş olmasına rağmen istenildiği şekil
de ve mükellefin hakiki kârı ̂ üzerinden vergi 
almabilmesinin' her zaman mümkün olamadığı 
ve bir kısım kârların tahkik ve tesbitine imkân 
bulunamadığı ve bu yüzden beyannameli zümre
nin karine usulüne tâbi mükelleflere nazaran 
kudretleriyle mütenasip bir şekilde vergi mükel
lefiyetine iştirak etmedikleri mucip sebebine da
yanılarak kabul edilen ve gayrisâfi irat, çalıştı
rılan işçi adedi vesaire gibi karinelerle hesap
lanan asgari mükellefiyet, haddi zatında mun
zam bir vergi olmamakla beraber, esasen pek 
mahdut olan beyannameli mükelleflerden bir 
çoğunu, fiilen karine usulüne tâbi tutmakla, bir 
bakıma beyanname ile istihdaf ile edilen gaye
den de inhiraf edilmiş olduğunu itiraf dan başka 
bir mâna ifade edemez. 

Diğer taraftan, Birinci Dünya Harbini mü
taakıp zuhur eden ve memleketimizde 1930-1931 
senelerinde tesirini göstermiye başlıyan iktisadi 
buhranın, Devlet varidatı üzerindeki menfi te
sirlerini izale ve bütçe muvazenesini idame ede
bilmek maksadiyle, mevzuu hizmet erbabı istih
kakları olan fevkalâde mahiyette bir « Buhran 
Vergisi » vazedilmiş (1890) ve mütaakip sene, 
mevzuu aynı olan ve aynı mucip sebeplere daya
nan muvakkat mahiyette « Muvazene Vergisi » 
(1980) ve 1936 yılında da 2882 sayılı Kanunla 
« Hava Kuvvetlerine Yardım » Vergisi ihdas 
edilmiştir. Bidayette sadece hizmet erbabı istih
kakları üzerine mevzu İktisadi Buhran Vergisi, 
1934 malî yılından itibaren 2416 sayılı Kanun
la, hizmet erbabı haricinde kalan Kazanç Ver
gisi mükelleflerine de teşmil edilmiştir. Hizmet 
erbabı istihkakları üzerine mevzu bu üç, vergi 
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tetkik edildiği zaman, mevzuları aynı olmakla 
beraber, gerek matrah ve tarife ve gerek istis
na hadleri ve muaflıklar bakımından bunların 
arasında hiçbir ahenk ve tevazün olmadığı gö
rülür. O kadar ki, matrah, tarife ve istisna 
hadleri bakımından mevcut *bu ahenksizlik yü
zünden verginin hesaplanması bile başhbaşına 
bir ihtisas işi olmuştur, denilebilir. 

Hizmet erbabı istihkakları üzerine Kazanç 
Vergisine ilâveten mevzu bu üç vergi' neticesin
de, vasıtasız vergi yükü geniş mikyasta bu züm
reye yüklenmiştir. 

Vakaa İkinci Cihan Harbi sırasında muhte
lif kanunlarla Kazanç Vergisine yapılan zam
lar, hizmet erbabı haricinde ve betahsis beyan-
nameli mükelleflerin vergi yükünü de, daha zi
yade nazari olarak, çok ağırlaştırmış olmakla 
beraber, sadece Kazanç Vergisi mevzuuna giren 
kazançlar bakımından değil de, ödeme iktida
rına göre fiilî vasıtasız vergi yükü nazarı itiba
ra alındığı takdride, vasıtasız vergilerimizin 
sıklet merkezinin, bugün de hizmet erbabı ve iş
çinin omuzlarında olduğunu kabul etmek lâ-
zımgelir. Bu vakıayı teyit bakımından aşağıda
ki mukayeseyi yapmak kâfidir. 1947 yılı içinde 
Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetleri
ne Yardım vergilerinden yapılan tahsilatın ye
kûnu 381 300 000 liraya baliğ olmuştur. Bu 
miktarın 263 200 000 lirasını, yalnız başına, 
hizmet erbabı ödemiş bulunmaktadır. Hizmet er
babı haricinde kalan bütün mükelleflerden ise 
(Ticaret, sanayi, serbest meslek erbabı, müta-
ahhitler ve saire) ancak 118 100 000 lira tahsil 
edilmiştir. Bu sonuncuların millî gelirdeki his
seleri, hizmet erbabı gelirleri yekûnundan en 
az iki misli fazla olduğu göz önünde tutulursa, 
senelcrdenberi hizmet erbabı aleyhine devam-
edegelen adaletsizlik bütün çıplaklığiyle ifade 
edilmiş olur. 

İkinci Dünya Harbinin memleketimize yük
lediği büyük millî savunma masraflarını kar
şılamak ve fiyat yükselişlerinin bütçelerde do
ğurduğu boşlukları mümkün mertebe doldur
mak maksadiyle, muvakkat mahiyette ihdas 
edilen vergiler haricinde (Toprak Mahsulleri 
Vergisi, Varlık Vergisi gibi) bünye değişikliğine 
gidilmeksizin, mevcut vasıtalı ve vasıtasız vergi-
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lerimiz âzami şekilde zorlanmış ve bu arada hiz
met erbabı hâricinde kalan Kazanç Vergisi mü
kelleflerinin vergilerine 1940, 1941, 1943, 1944 
senelerinde 3828, 4040, 4437 ve 4565 sayılı 
kanunlarla ehemmiyetli zamlar yapılmıştır. Bu 
zamlar neticesinde eshamlı şirketlerin vergi nis
peti yüzde kırka, bunların haricinde kalan be-
yannamelilerde ise yüzde seksene kadar çıkmış
tır. Gayıisâfi irat ve gündelik gayrisâfi kazanç 
üzerinden vergi veren mükelleflerin vergileri de 
muhtelif zümrelere ve nüfus esasının kabul 
edildiği hallerde, yerine göre, birkaç misle yük
selmiştir. 

755 sayılı Kanunla gerçekleştirilmek istenen 
ana prensip hilâfına, Kazanç Vergimizin, zaman
la elastikiyetten mahrum ve geniş mikyasta 
karine esasına dayanan bir vergi haline inkılâp 
etmesi ve bu itibarla, mevzuu içine aldığı ka
zanç ve iratlarla arasında organik hiçbir müna
sebet bulunmaması sebebiyle bütün bu zamlara 
rağmen, İkinci Dünya Harbi içinde ne fevkalâ
de kazançlar teklif altna alınabilmiş ve ne de 
bütçenin ihtiyacı olan varidat sağlanabilmiştir. 
Bütün bu güçlükler ve imkânsızlıklar, mahiyeti 
ve bünyesi iktizası elastikiyetten mahrum bir ver
giden verebileceğinden fazlasını istemekten doğ
muştur. Diğer taraftan, zaruretlerin tazyiki al
tında, hemen hemen tamamen karineye daya
nan bu vergiye yapılan anormal zamlar, ver
ginin bünyesinden doğan ve kaçınılması mümkün 
olmıyan adaletsizlikleri büsbütün sivriltmiş, 
iktisadi hayatta dürüst mükellefleri tutunamı-
yacak hale getirmiş, mümkün olduğu takdirde 
kanuni yollardan, olmadığı takdirde hileli şe
killerde kaçakçılığın geniş ölçüde çoğalmasını 
intaç etmiş ve aslında, alelıtlak vergiye karşı 
duyulan mukavemet istidadını büsbütün artır
mıştır. 

Kazanç Vergisi rejimimizde, gerek teklif ada
leti, gerek verim bakımından mevcut bu kifayet
sizlik, daha harbin devamı sırasında bu kanun
da ciddî ıslahat yapmak zaruretini hissettir
diğinden, 1943 senesinden itibaren idarece bu 
yolda çalışmalara başlanmıştır. Bidayetteki me
sai, bu ıslahatı, Kazanç Vergisi kadrosu içinde 
gerçekleştirmeye tevcih edilmiş ve bu arada bi
ri idare ve diğeri İstanbul Ticaret Odası tara
fından iki proje de hazırlanmıştır. Bu projeleri 
etrafb bir şekilde tetkik eden mütahassıslardan 
mürekkep bir heyet, Kazanç Vergisi kadrosu 
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içinde alınacak palyatif tedbirlerle ilmî, insicam
lı ve âdil bir vergi sistemi tesis edilemiyeceği 
ve bu itibarla esaslı bir vergi reformuna lüzum 
ve zaruret olduğu neticesine varmıştır. Sözü ge
çen heyet tarafından yapılan tetkikler sonun» 
da hazırlanan raporun, Kazanç Vergisi rejiminin 
tenkidine taallûk eden kısmı, uzun ve etraflı 
çalışmalar neticesinde elde edilen kanaati, der-
litoplu ve vuzuhla ifadesi bakımından aynen 
alınmıştır : 

«Kazanç Vergimizin finans ilmi ve vergi tat
bikatı bakımından objektif bir tenkidi şu neti
celeri verir : 

a) Bugünkü Kazanç Vergimiz, bilfarz mo
dern bir gelir vergisi gibi, ilmî prensiplere da
yanan ve mazbut bir sistemi olan bir vergi ya
pısı değildir. 

Bu vergide, beyannameli mükellefiyet şek
lindeki «Ticari Kazanç Vergisi» Taahhüt Ver
gisi namı altında tetkik bir «Muamele Vergisi» 
bir nevi «Kira Vergisi» mahiyeti arzcden iratlı 
mükellefiyet, tam bir «Patent Vergisi» olan 
asgari mükellefiyet, memur ve işçi sınıfı üzerine 
ağır bir «Umumi îrat Vergisi» tesiri yapan 
«Müstahdemin Vergisi» gibi nazariyeleri, bün 
yeleri ve teknikleri itibariyle yekd.igerinden ta« 
mamea ayrılan muhtelif vergi grup ve nevileri 
birbirine karıştırılmıştır. Ayrıca aynı vergiye 
Buhran, Muvazene, Hava kuvvetlerine Yardım 
vergileriyle, belediyelerce alman «Asker ailele
rine yardım hissesi» namı altında başkaca birçok 
vergiler de eklenmiştir. 

b) Bilindiği gibi, «Müterakki nispet usulü» 
sadece servet ve iratların cem ve tevhit edildi
ği, teknik tabiriyle mamelekin totalizasyonun 
yapıldığı umumi îrat veya Veraset vergileri gibi 
şahsi vergiler hakkında tatbik edilebilir. Bun
ların haricinde müterakki nispet usulünün tat
biki, gayri ilmî, mantıksız ve yersizdir. 

Böyle olmakla beraber, bizde şiddetli bir 
müterakkilik usulü, toplu gelir şöyle dursun, 
Kazanç Vergisinden dar mevzuuna giren gelir 
parçaları hakkında dahi, ayrı ayrı tatbik edil
mektedir. 

c) Kazanç Vergisi usulünde fiilî vergi nis
petleri arasında da irtibat ve ahenk yoktur. 
îratlı mükelleflerde verginin kazanca nispeti 
birçok hallerde % 1 den aşağı düşer. Buna mu
kabil, beyannameli tacirlerde verginin nispeti, 
asker ailelerine yardım hiaaesi dahil, asgari % 

1 mrnü 

39 dan başlıyarak % 88 e kaçlar çıkar. Mütaan* 
hitler sadece taahhüt bedeli üzerinden % 3,3 
nispetinde «Taahhüt Vergisi» namı altında bir 
nevi muamele vergisi öderler. Memur ve işçi 
sınıfı üzerinde ağır bir «Umumi Gelir Vergisi» 
tesiri yapan verginin nispeti Devlet memurları
na % 10-27, hususî müstahdemlerde ise %21-35,5 
arasında bulunul. 

Kazanç Vergisi usulümüzde, vergi yükü ba
kımından mevcut olan bu muvazenesizlik, paranın 
iştira kuvvetinin düşmesi, fakat müterakkiliğin 
eski hadler üzerinde kalması neticesinde son se
nelerde flok bariz bir şekil almıştır. 

d) Kazanç Vergimiz, bünyesi, tekniği ve 
tatbikatı bakımından vergi kaçırılmasına son de
rece müsaittir. Bu yüzden memleketimizde haki
ki, yani kanuni nispetler üzerinden vergi ödiyen 
mükelleflerin sayısı gayetle mahdut bulunmakta
dır. Bu hal, büyük ölçüde vergi ziyama sebebi
yet vermekle kalmamakta, aynı zamanda mem
leketimizde «vergi ahlâk» inin git gide düşmesi
ni intaç etmektedir. 

e) Kazanç Vergimiz, verimliliği düşük olan 
bir vergidir. Bunun başlıca sebepleri, vergi me?-
zuunun dar olması, aynı mevzu. dâhilinde nis
petleri çok farklı olan çeşitli mükellefiyet şekil
lerinin yanyana yürümesi ve nihayet verginin 
meşru ve kısmen de hileli şekillerde geniş ölçü
de kaçırılmasıdır. 

f) Kazanç Vergisi «içtimai adalet» ve «ver
gi karşısında müsavat» prensipleriyle tam bir 
tezat halinde bulunur. Kazanç ve irat sahipleri
nin «hakiki vergi ödeme kabiliyetleri» ne istinat 
etmiyen bu vergide, mükelleflerin tahammül et
tikleri vergi yükü çeşitli mükellefiyet şekilleri
ne ve hattâ fertlere göre değişir. 

Bundan başka, kazanç vergisinde doğru ve 
yerinde olarak müterakki nispet usulü ve asgarî 
geçim muafiyeti tatbik edilemez. Mükelleflerin 
aile vaziyetleri nazarı itibara alınamaz. 

g) Kazanç Vergisinin tekniği, haddi zatında sa
de, açık ve pratik olmaktan uzaktır. Adedi 300 ü 
geçen umumi tebliğler, çok geniş ve dağınık bir 
«jurisprudence» bunu açıkça göstermektedir. Bu 
vergiye eklenen asgari mükellefiyet, Buhran, 
Muvazene, Hava Kuvvetlerine Yardım vergileri 
şeklindeki çeşitli mükellefiyetlerin yanyana yürü
mesi de, verginin tatbikatını ayrıca güçleştirmek
tedir. 
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M 
biğer taraftan doğrudan doğruya vergileri

mizin mihverini teşkil eden kazanç vergimizde 
gerek teklif adaleti, gerek verim bakımından 
mevcut kifayetsizliği nazarı itibara alan Bütçe 
Komisyonu, 1945 yılı bütçe raporunda, Hükü
mete aşağıdaki direktifi vermiştir. « Dev
letin muhtaç olduğu vergilerin vatandaşlar ara
sında iktidarlariyle mütenasip ve adaletli bir 
şekilde dağıtılmasını hakkıyle başarmaya elver-
miyen vergi sistemimiz olağanüstü dönem için 
yapılan zamlarla biraz daha karışık bir hal al
mış ve vergi yükünün dağıtılmasındakı adalet
sizlikler bu yüzden bir kat daha şiddetlenmiş
tir.., Vergi sistemimizin, hususiyle dolaysız ver-
gilerimizin millî ekonomileri teşkilâtlandırılmış 
ve mükelleflerin de vatandaşlık vıuifesi şuuru 
yükselmiş memleketlerin sistemleri seviyesine çı
karılması ve irat vergilerimizin ilmin tavsiye
lerine uygun ve millî irattan beklemekte haklı 
olduğumuz randımanı sağlamıya elverişli 
metodlarla teçhizi, maliyemiz için gerçekleşti
rilmesine çalışılacak bir hedef teşkil etmekte
dir» 

Vasıtasız vergilerimiz arasında, en mühim 
mevkii işgal eden Kazanç Vergimizin son yirmi 
senelik seyri hakkında verdiğimiz izahattan ve 
bu rejimin salahiyetli uzuvlar tarafından yapı
lan tenkidinden çıkan ilk netice; gerek bünyesi 
ve tekniği ve gerek bugünkü tatbikatiyle Ka
zanç Vergimizin, hemen hemen tamamen karine
ye dayanan, adaletsiz, iktisadi hayat karşısında 
tarafsızlığını muhafaza etmekten çok uzak bu
lunan, gün geçtikçe vatandaş vicdanında daha 
ziyade kökleşen sosyal adalet telâkkilerine yer 
vermiyen bir vergi muvazenesi teşkil ettiği şek
linde hulâsa olunabilir. Varılan bu neticede, 
mevzuubahis olan reformun en hararetli aleyh
tarları da tamamen ittifak etmektedirler. 

Tetkiklerden çıkan ikinci netice; vasıtasız 
vergiler sahasında esaslı bir reforma ihtiyaç ol
duğu ve bu reformun, her şeyden evvel, hakiki 
kazançların tesbitine medar olmak üzere, bü
tün güçlüklerine rağmen, ilmin ve tatbikatın 
bulduğu yegâne yol olan beyanname usulü
nün geniş ölçüde tatbikiyle kabil olabileceğidir. 
Bu noktada da bugünkü reformun aleyhtarla-
riyle tam bir görüş birliği mevcuttur. 

Nihayet yukarda verdiğimiz izahattan çıkan 
üçüncü netice; yirmi küsur sene evvel kabul 
edilen kanunun gerekçesinde «Bilûmum kazanç
ları teklife tâbi tutmak ve bu kazançları âzami 
şekilde eshabma söyletmek ve ancak mümkün 
olamıyan ahvalde karaine müracaat etmek» şek
linde formüle edilen ana prensipten, o günden 
bu yana, bir taraftan memleketimizin sosyal, 
ekonomik ve malî bünyesinde her halde müspet 
olduğundan §üphe edilmiyecek gelişme kayde
dilmesine ve diğer taraftan, malî teşkilâtımızıu 
gerek kemiyet ve gerek keyfiyet itibariyle o 
günle kıyaslanamayacak bir halde olmasına rağ
men, memleketimizin şartlarına uymak ve ver
ginin tatbik kabiliyetini artırmak gibi birtakım 
mütalâalara dayanarak, inhiraf edilmiş olması, 
diğer bir ifade ile Kazanç Vergisi rejimimizin 
tamamen menfi bir seyir takibetmiş bulunması
dır. Bu bakımdan, ilk iki neticenin doğurduğu 
ve bugün artık daha ziyade ihmali caiz olmıyan 
ıslahat ihtiyacı ve bu ıslahatın gerçekleştiril
mesi için takip edilmesi lâzımgelen metod, Ka
zanç Vergisinin menfi seyrinden çıkarılan üçün
cü netice ile karşılaştırıldığı takdirde, zihinler
de haklı bir endişe ve tereddüt hâsıl olabilir. 
Bu itibarla atılacak her yeni adımın memleket
te bir tereddüt ve endişe yaratması istidadım 
mümkün ve hattâ tabiî karşılıyan Komisyonu
muz, bu an# mesele üzerinde ehemmiyetle dur
muştur. 

Komisyonumuz, Kazanç Vergisi rejimimizin 
bu menfi seyrinde, daha evvel de işaret edildi
ği gibi, her şeyden evvel, o günkü memleket 
şartlarına ve maliye cihazının durumuna naza
ran, ilk merhalede, hazırlıksız olarak haddinden 
fazla ileri gidilmesinin sebep olduğu muvaffa-
kiyetsizliğin doğurduğu tereddüt ve endişele
rin, zamanla, gerek maliye teşkilâtı ve gerek 
mükellefler zaviyesinden şartlar lehte inkişaf 
etmesine rağmen, hâkim olmasında bulmuştur. 
Gerçekten 755 sayılı Kanun kabul edildiği ta
rihte, maliye teşkilâtımız ne kemiyet ve ne de 
keyfiyet bakımından bu kanunun dayandığı be
yanname esasını, kabul edilen ölçüde, tatbik 
edecek ve geliştirecek elemanlarla mücehhez de
ğildi. Bundan başka, beyannamelerin tetkikın-
da tutulan yolda, hiçbir memlekette Taşlanma
sı mümkün olmıyan bir şekil arzediyordu. Ay
rıca kanuna muvazi olarak, beyannamelerin 
tetkiki için zaruri olan tedbirler ve teşkilâtta 
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(Hesap uzmanları, istihbarat ve arşiv servisleri 
ve saire gibi) derpiş edilmemiş bulunuyordu. 
Diğer taraftan asgari bir muhasebe anlayışına 
dayanan beyanname usulünün muvaffakiyetle 
tatbiki için mükellefler de hazırlıklı bulunmuyor
du. Binnetice, bütün bu menfi unsurların, mu 
vaffakiyetsizliğe uğratmakta mühim tesiri ol
muştur. Nihayet, her beşerî müessesede olduğu 
gibi, vergi politikamıza istikamet verenlerin dü
şünüş ve görüşleri de bu mevzuda mühim rol 
oynamış, teklif adaletsizliği bahasına, kolay, ra
hat, randımansız bir vergi rejiminin ihtiyar 
edilmesine sebep tekil etmiştir. Bu itibarla Ko
misyonumuz; atılacak adnnda, değişen ve her 
halde müspet olduğunda en bedbinlerin bile 
şüphesi bulunmıyan şartları ve imkânları nazarı 
itibara alnııyarak, sadece son yirmi senelik ver
gi rejimimizin takibettiği seyri, yenilmesi im
kânsız bir vakıa gibi kabul eden pasif zihniyetin, 
bizi daha çok zaman, ilmî, insicamlı ve âdil bir 
vergi sistemine geçmekten alıkoyacağı kanaatine 
varmıştır. 

Filhakika memleketimizde vasıtasız vergileri
mizin ıslahı mevzubahis olduğu günden beri, ge
rek muhtelif teşekkül ve zümreler tarafından 
müştereken ve gerek matbuat vasıtasiyle ferden 
ileri sürülen fikir, mütalâa ve tenkitler gözden 
geçirilecek olursa, yukarda belirttiğimiz nokta
larda hemen hemen tam bir mutabakat olduğu 
görülür. Ayrıldıgmıız nokta, hedeften ziyade, 
bu hedefe varmak için takibedilecek yolun seçil
mesi hususuna inhisar etmektedir. Daha açık bir 
ifade ile, vasıtasız vergilerimizde yapılması artık 
bir zaruret halini alan ıslahat, Kazanç Vergisi 
kadrosu içinde mi, yani, mevzu bakımından mu
ayyen ve mahdut kazançları içine alan ve vergi
lendirmede kaynakla irtibatı muhafaza eden 
gayrişâhsi bir vergi sistemi mi olmalıdır? Yok
sa Kazanç Vergisi rejimine nazaran mevzuu 
daha geniş olan (memleketimizin şartları daima 
göz önünde tutulmak şar tiyle) ve muhtelif ka
zanç ve iratları topyekûn teklif eden terkibi ve 
şahsi bir vergi sistemi mi ihtiyar edilmelidir ? 
Vergide sosyal adalet ve verimlilik bakmandan 
mütalâa edildiği takdirde, ilmin ve tatbikatın 
önümüze serdiği mütalâalar muvacehesinde han
gi sistemin daha faik olduğu artık ınünakaşu 
mevzuu olmaktan çıkmıştır. Bugün bu mesele, 
münakaşa mevzuu oluyorsa, veya münakaşa 
mevzuu olmakta devam ettiriliyorsa, bu, ya 

memleket şartlarına göre tatbik kabiliyetinin 
doğurduğu samimî tereddüt ve endişelere, ya ya
pılması derpiş edilen reformun mâna ve maksa
dının iyice anlaşılamamış olmasına veya, muay
yen menfaat zümrelerinin, diğer vatandaşlar 
aleyhine vergi yükünden kurtulmak gayretine 
hamledilmelidir. 

îster Kazanç Vergisi kadrosu içinde kalın
sın, ister Gelir Vergisi sistemine geçilsin, tatbi
kat bakımından karşılaşılacak en büyük güç
lüğün beyanname ve dolayısiyle defter tutma 
mevzuunda toplandığını ve Kazanç Vergisinde 
kalınmış olsa dahi, beyanname usulünün geniş 
ölçüde tatbikinin bugün artık bir zaruret oldu
ğunu müşahade eden Komisyonumuz, ilmî, insi
camlı bir vergi yapısı vücuda getirebilmek ve 
hakiki bir teklif adaleti sağlıyabilmek için her 
ıslahatta, ilk zamanlarda karşılaşılması tabiî 
olan güçlükleri yenmek lâzımgeldiği kanaatine 
varmıştır. 

Bununla beraber, Komisyonumuz; yeni gir
diğimiz sistemin, memleketimizde muvaffaki
yetle tatbik ve zamanla gelişmesindeki en bü
yük teminatın, iki ana şarta bağlı olduğunu be
lirtmeyi bir vazife bilir. Bu şartlardan birincisi; 
idare cihazının daha açık bir ifade ile, Baka
nından en küçük memuruna kadar, Maliye teş
kilâtının, yeni verginin tatbikında geniş bir gö
rüş ve anlayışla hareket etmesi lüzumudur. Ma
liye teşkilâtımızın bugünkü kadrosiyle, bilgi 
seviyesi bakımından, Gelir Vergisini hakkiyle 
tatbika kifayetli olduğundan şüphe etmeye ma
hal yoktur. Ancak Gelir Vergisinin muvaffa
kiyetle tatbikında, bilgi kadar ve hattâ bilgiden 
fazla ehemmiyeti olan faktör, Maliye teşkilâtı
nın bu geniş görüş ve anlayışa sahip olmasıdır. 
Maliye memuru, mükellefin gafleti veya bilgi
sizliğini nimet telâkki ederek onu cezalandır
maktan zevk alan, dar ve kısa görüşlü bir ele
man değil, bilâkis, mükellefe yol gösteren, onu 
tenvir eden bir anlayışa sahip unsur olmak mev
kiindedir. 

İkinci esaslı şart; mükelleflerle idare arasın
da çıkacak ihtilâflarda, mükellefin ve Devletin 
haklarını aynı ölçülerle koruyacak müstakil ve 
kifayetli bir malî kazanın vücududur. Böyle 
bir malî kaza, malî teşkilât karşısında mükellef 
haklarının ve mükellefler karşısında Devlet 
haklarının en büyük teminatıdır. Diğer taraftan, 
malî kazanın, mükellef ve Devlet haklarını kar-
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şıkkk olarak korumaktan başka ikinci bir fonk
siyonu daha vardır ki bunu, Gelir Vgrgisinin 
muvaffakiyetle tatbiki ve zamanla gelişmesi 
bakımından, birinci fonksiyondan daha az 
ehemmiyetli telâkki etmeye imkân yoktur. O 
da, ilmî, insicamlı bir jürisprüdanşla, Gelir Ver
gisini, hayatiyetini muhafaza eden bir sistem 
olarak geliştirmekten ibarettir. İktisadi ve ma
lî hayatın, tatbikattaki türlü, türlü hâdiseleri
ni, tezahürlerini, muayyen ve mahdut madde
lerle kalıplattırmak mümkün değildir, istiklâl, 
tarafsızlık ve ilmî kifayetle mücehhez bir malî 
kaza, sisteme, hâdiseler karşısında haiz olması 
lâzımgelen elastikiyeti vermek mevkiindedir. 

* 

Bu arada, bir kısım meslekî teşekküller ta
rafından öne sürülen ve Komisyonumuzda tar
tışma konusu teşkil eden bâzı ana meselelere 
kısaca temas etmekte faide mülâhaza ediyo
ruz : 

Bunlardan birincisi, Gelir Vergisinin mevzu
una taallûk etmektedir. İlmî, geliri Garb mem
leketlerindeki örneklerine uygun bir Gelir Ver
gisi sisteminde bilûmum irat ve kazançların 
prensip itibariyle gelir mevzuuna dâhil olduğu 
ileri sürülmekte ve halbuki bizde, Gelir Vergisi 
ismi altında yapılmak istenen reformun, Hükü
met gerekçesindeki nazari iddialar hilâfına, Ka
zanç Vergisini genişletmek ve ıslah etmekten 
ibaret olduğu ve buna mukabil, sırf bu sebeple 
verginin. tarh ve tahsil usulünün Genel Gelir 
Vergisi prensiplerine göre ayarlanmış bulundu
ğu ifade olunmaktadır. 

Evvelemirde bu iddialardan sonuncusu üze
rinde durmak isteriz. Bugünkü Kazanç Vergisi 
kadrosu içinde yapılan ıslahatın, her şeyden ev
vel beyanname ve defter tutma usulünün geniş 
mikyasta tatbikına bağlı olduğu noktasında it
tifak mevcutsa - ki, yukarda verdiğimiz izahat
tan böyle 'bir ittifakın mevcut olduğu aşikâr
dır - o takdirde, beyanname usulünün genişle
tilmesinin doğurduğu tarh ve tahakkuk usulle
rinin, Kazanç Vergisi kadrosu içinde yapılan 
bir ıslahatta dahi, yeni prensiplere göre ayar
lanmasına zaruret vardır. Bundan tegafül ede
rek, idare ve mükelleflerin lüzumsuz külfetlere 
katlanmaya mecbur tutulduğu yolundaki iddi
ada isabet aralamaz. Yok eğer, Kazanç Vergisi 

(S. Saya* 

»»W--

* 
kadrosu içinde yapılacak ıslahattan maksat, 
Kazanç Vergicini tamamen sabit karinelere da
yanan bir vergi haline kalbetmekse o takdirde, 
tarh ve tahakkuk usulleri bakımından ileri 
sürülen mütalâa doğrudur, Halbuki yukardan be
ri verilen izahat, yeni sistemin en hareretli aleyh-
darlarmın bile bu düşünceden uzak bulunduk
larını göstermektedir. Gelir Vergisinin tarh ve 
tahakkuk usulleri, gerek idare ve gerek mükel
lefler zaviyesinden külfetsiz değildir. Beyanna
me esası genişletilmiş Kazanç Vergisinin tarh ve 
tahakkuk usulleri de külfetsiz olmadığı gibi ha
kikatte ikisi arasındaki fark hiç de îzam edildiği 
nispette değildir. 

Memleketimizin sosyal, ekonomik ve malî şart
larının, ileri Garp memleketlerine benzemediğini 
ve bu bakımdan Gelir Vergisi sistemini bu mem
lekette tatbik etmeye kalkışmamız, özenti oldu
ğunu iddia edenlerin, teklif ve kabul edilen tasa
rıyı bu memleketlerdeki örneklerine benzemediği 
için tenkit etmelerini anlamak oldukça güçtür. 
Gerçekten, Gelir Vergisi tasalımızın, birçok ba
kmalardan, Garp teki örneklerine benzemediği doğ
rudur. Yabancı memleketlerdeki Gelir Vergileri
nin de birbirinin aynı olmadığı gibi.. Nihayet bir 
memlekette Gelir Vergisinin şeklini ve simasını 
tâyin eden faktörler, o memlekette kendine has 
şartlarıdır. Bu noktanın hakikatte, tasarının zaı-
fi değil, bilâkis kuvveti olarak telâkki edilmesi 
dahi mantıki olurdu. Kaldı ki, mevzuu bakımın
dan tetkik edildiği zaman bu farkların, esastan 
ziyade takibedilen metotta olduğu görülür. Bil-
fara bu mevzuda ileri sürülen esnaf muaflığı ve 
zirai kazançlar istisnasını ele alalım. Esnaf, ge
rek mevzuatımıza girmiş bulunan tarifi iktizası 
ve gerek tasanda derpiş edilen kıstaslar bakımın
dan, geliri esasen mahdut olan bir zümre teşkil 
etmektedir. Prensip itibariyle bunları tamamen 
gelir Vergisi içine alıp, beyanname verdirmek fa
kat gelirleri, asgari maişet haddi altında kalanla
ra vergi tarhetmemek düşünülebilirdi. Bu tak
dirde idare ve mükellefler lüzumsuz birtakım 
külfetlere katlandırılmış olurdu. Küçük zira
at kazançları için de ayni şeyi söylemek mümkün
dür. Bu bakımdan, prensip itibariyle, Gelir Ver» 
gisi tasarımızda, Garptaki örneklerine nazaran 
bir metot farkı mevcuttur. Ve kanaatimizce bun
da isabet de vardır. Ancak bu noktai nazar, bü
yük zirai kazançlar için ileri sürülemez. Büyük zi
rai kazançUrm vergi mevzuu dışında bırakılması 
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prensip bakınmıdan, tenkid edilebilir. Ve kanaa
timizce bu tenkid yerindedir. 

Büyük zirai kazançların da prensip hilâfına, 
Gelir Vergisi dışında bıraklmış olması, bugün 
için, bir taraftan idari bakımdan mevcut teknik 
güçlüklerin, diğer taraftan ziraat sahasında 
defter ve kayıt tutma itiyadmın memleketimizde 
henüz yerleşmemiş olmasından ileri gelmiştir. 

öne sürülen mevzulardan ikincisi; gayrimen
kul vo menkul sermaye iratlarının vergi mev
zuuna ithal edilmesini teşkil etmektedir. Meselâ 
muhtelif vilâyetlerin ticaret odaları temsilci
lerinin hazırladıklar raporda «Bina Vergisinden 
ayrı olarak, bütün bina iratlarının istisnasız 
olarak Gelir Vergisi mevzuuna alınmasının, 
yurtta imar hareketlerinin gelişmesini önen di 
surette engelleyeceği ve paralarından bir kıs
mını gayrimenkule yatırmak ve kendilerine bu 
kaynaktan az da olsa emin bir gelir sağlamak 
istiyecek olanların bu mevzudaki teşebbüslerini 
kıracağının muhakkak olduğu» ileri sürülmek
tedir. Bir taraftan vergide «Fedakârlıkta mü
savat» prensipi müdafaa edilirken, diğer taraf
tan emlâk iratlarının Gelir Vergisi mevzuu ha
ricinde bırakılmasının ileri sürülmesini izah et
mek güçtür, inşaatı teşvik için emlâk iratlarını 
vergi mevzuu haricinde bırakmak istiyenlerden, 
memleketin kalkınması, millî ve ferdî gelirin 
artması bakımından hayati bir ehemmiyet arzet-
tiğinde kimsenin şüphesi olmıyan sanayiin ne
den vergi mevzuu dışında bırakılmasını teklif 
etmediklerini sormak, hakikaten yerinde bir su
al olur. Aynı şey, sıhhat kalkınması bakımından 
doktorlar, eczacılar, hastaneler için de vardır. 
Böyle bir muhakeme tarzının bizi mantıki olarak 
sürükliyeceği en son noktaya vardıktan sonra - ki, 
ortada vergi denilen şey kalmaz - her gün biraz 
daha genişliyen âmme ihtiyaçlarının lüzumlu 
kıldığı varidatın, nasıl ve nerelerden karşılan
ması grektiğini kestirmek güç olur. Memle
kette inşaatın teşvik edilmesi lüzumludur. Sana
yiin, nakliyeciliğin ve ilâh . . . teşviki da lüzumlu 
ve zaruri olduğu gibi . . . . ancak «fedakârlıkta 
müsavat» ve «Vergi karşısmda müsavat» başka 
bir meseledir, inşaatın teşvik edilmesi ise daha 
başka bir mevzudur. Ve kendisine has tedbirler
le sağlanması lâzımdır. Kaldı ki, kabul edilen is
tisna haddi ve bina vergisinin Gelir Vergisinden 
mahsubu cihetine gidilmesi neticesinde, küçük 
bina iratları tamamen vergi mevzuu haricinde 
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bırakılmakta ve büyük miktarlara baliğ olan 
bina iratları ise, yine mahsup mekanizması sa
yesinde, sadece müterakkilik bakımından mevzuu 
bahis olmaktadır. 

Menkul sermaye iratlarına ve bu meyanda 
bankalardaki mevduattan mütevellit iratların 
vergi mevzuuna alınmasına tevcih edilen tenkit 
daha can alıcı bir noktaya taallûk etmektedir. 
İleri sürülen mütalâalara göre, şayet menkul ser
maye iratları ve bu meyanda bankalardaki mev
duat iratları vergi mevzuuna almacak olursa 
tasarruf hareketi yavaşlıyacak, memleketimizde 
yeni, yeni alışılan bankalara tevdiat azalacak 
ve hattâ mevcut tevdiat çekilecek vet bunun bir 
neticesi olarak memleketimizin muhtaç olduğu 
sermaye terakümü baltalanmış olacaktır. Yine 
bu fikri ileri sürenlerin mütalâalarına göre, ban
kalar mevduatı tutabilmek için, faiz nispetlerini 
yükseltmek mecburiyetinde kalacaklar ve bun
dan da millî ekonomi zarar görecektir. 

E evvel emirde üzerinde en çok durulan kü
çük tasarruf mevduatının, komisyonumuzca ka
bul edilen istisna hadleri neticesinde, fiilen ver
gi mevzuu dışında kaldığını belirtmek isteriz. 
Bu suretle, bir taraftan vergi muaflığının oyna
dığı rol nispetinde-ki bunun, bilhassa memleketi* 
iniz bakımından, diğer faktörlere nazaran ehem
miyeti îzam edilmemelidir - küçük tasarruf ha
reketleri teşvik edilmiş olmakta, diğer taraftan 
küçük tasarruf iratlarından kesilecek vergi dola-
yısiyle malî müesseseler, verimine nazaran kül
fetli addedilecek muamelelerden kurtarılmış bu
lunmaktadırlar. Ticari mevduat ise esasen bugün 
de vergi mvzuuna dâhil bulunmaktadır. Bu iti
barla mevduat iratlarının vrgi mevzuuna alın
masına tevcih edilen itirazlar, komisyonumuzca 
yapılan son değişiklikler neticesinde, esas itiba
riyle mesnetsiz kalmaktadır. 

Diğer taraftan, bir memleketteki tasarruf 
hareketini münhasıran bankalardaki mevduata 
verilen faiz miktariyle alâkalı • telâkki etmek 
doğru bir mütalâa addedilemez. Bir memleket
teki tasarruf hareketi ve tasarrufun miktarı, ev
vel emirde itiyada ve bundan sonra gelirin mik
tarına bağlıdır. İtiyat faktörü hariç, gelir çoğal
dığı takdirde tasarruf fazlalaşaeak, düştüğü za
man azalacaktın*. Bundan başka, bilhassa memle
ketimizin realiteleri göz önünde tutulursa, yapı
lan tasarrufun, mevduat şeklinde bankalarda tbp-
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lanmasında, verilen faiz nispetinin rolü zanne
dildiği kadar mühim değildir. Eğer böyle olsay
dı, memleketimizdeki nakdî tasarrufun, % 2,5-
4,5 nispetinde faiz veren bankalara gidecek yer
de, hepsinin, faiz nispeti bundan çok daha yük
sek olan Devlet tahvillerine yatırılması lâzım-
gelirdi. 

Bu arada, hususi kanunlarına göre vergi mu
aflığı kabul edilmiş bulunan Devlet tahvillerinin 

mevcudiyeti de Gelir Vergisinin bir zaıfı gibi 
ileri sürülmektedir. Devlet tahvilleri vergiye 
tâbi olmalı mıdır? Olmamalı mıdır? meselesi, 
ayrıca münakaşa mevzuu olabilir ve esasen bu 
mevzu bütün dünyada, Maliye âlimleri ve po
litikacılar tarafından münakaşa mevzuu olmuş
tur ve olmaktadır. Ancak bu muaflığı, sadece 
bizim Gelir Vergimize has bir zaıf gibi ileri 
sürmekte, isabet yoktur. Çünkü Gelir Vergisi
nin en ileri örneklerinin muvaffakiyetle tatbik 
edildiği memleketlerde bile Devlet tahvilleri 
için böyle muafiyetler mevcut olduğu bilinmi-
yen bir vakıa değildir. 

öne sürülen üçüncü bir mesele kurumlar 
Vergisidir. Gelir Vergisi haricinde bir de Ku
rumlar Vergisinin mevcudiyeti ve kurumlardan 
alman verginin şahsi Gelir Vergisine mahsup 
edilmemesi keyfiyeti şiddetli tenkitlere uğra
mıştır. Nitekim, muhtelif vilâyetlerin ticaret 
odaları temsilcilerinin hazırladıkları raporda 
«îleri medeniyet seviyesine malik memleketler 
durumuna erişebilmemiz için her alanda bir an 
evvel tahakkuk (ettirilmesi gereken işlerin ekse
riyetle fert gücünün üstünde ve ancak topluluk
ların başarabileceği hacımda olduğu, ekonomik 
alanda bu toplulukları kurumların teşkil etti
ği, bu bakımdan memleketimizde kurumların 
çoğalmasını kolaylaştırmanın, başarılması gerek

li dâvaların gerçekleşmesini sağlıyacak en bü
yük bir hizmet sayılması lâzımgeldiği «belirtil
dikten sonra» Gelir Vergisi mevzuunda kurum
lar lehine imkân nispetinde müsait hükümlerin 
yer almış olmasının haklı olarak bekleneceği ku
rumların yüzde yirmi nispetinde vergiye tâbi 
tutulması ve Kurumlar Vergisi olarak ödenen 
miktarın, mükellefin şahsi vergisinin tesbitinde 
mahsubu cihetine gidilmemesinin kurumlar le
hine telâkki olunabilecek hükümler olmadığı» 
ileri sürülmektedir. 

Şirketlerin bir memleket ekonomisinde oy
nadıkları rolün ehemmiyeti şüphe yok ki büyük-
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tür. Memleketimizde şirketlerin istenildiği Öl
çüde gelişmemiş olduğunu kaimi etmek de yanlış 
değildir. Bununla beraber ticaret odaları tem
silcilerinin bu mülâhazalardan çıkardıkları ne
ticenin fiiliyatla alâkasını bulmak oldukça 
güçtür. Hakikatte vakıaların tetkikından çıkan 
neticelere göre, memleketimizde şirketlerin ve be-
tahsis kapital şirketlerinin inkişaf edememiş ol
masını, ticaret odaları temsilcilerinin anladığı 
mânada, vergi faktöriyle izah etmek mümkün 
değildir. Zira memleketimizde Kazanç Vergisinin 
tatbikatına geçildiği andan itibaren, eshamlı 
şirketler, bugün de ileri sürülen mucip sebeplere 
dayanılarak, ferdî teşebbüslere nazaran daima 
aşağı tarife ile teklif altına alınmakta bulun
muştur. Meselâ bugün, harb esnasında yapılan 
zamlar da nazarı itibara alındığı takdirde, es
hamlı. şirketlerin âzami vergisi % 40 olduğu hal
de, ferdî teşebbüslerin vergisi % 80 e kadar 
yükselmektedir. Eshamlılar haricinde kalan şir
ketlerin vergi nispetleri de ferdî teşebbüslerin 
hemen hemen aynıdır. Eğer ticaret şirketleri ve 
bahusus eshamlı şirketlerin inkişafında vergi 
yükü esaslı bir faktör teşkil etmiş olsaydı, mem
leketimiz ticaret şirketleri bakımından iddia edil
diği nispette talihsiz olmamak lâzımdı. Bu iti
barla, ticaret odaları temsilcilerinin bu mevzuda 
ileri sürdükleri mütalâaları, yirmi senelik vergi 
tatbikatımız bilfiil tekzip etmektedir. Memleke
timizde ticaret şirketleri inkişaf edememişse, 
bunu, ticaret odaları temsilcilerinin anladığı 
mânada vergi mevzuunda değil, diğer faktörler
de aramak lâzımdır. Bu meyanda, hususi maliye 
sahasının memleketimizde teşkilâtlanmamış olma
sı, şirketler mevzuunda âmme murakabesinin 
vatandaşlara emniyet telkin edecek derecede bu
lunmaması, müşterek iş yapma itiyadının, bir
takım içtimai sebeplerin tesiri altında gelişmemiş 
olması ve nihayet bizatihi Kazanç Vergisi Kanu
nunun bünyesinde mündemiç sakatlıklar şirket
lerin inkişaf seyrini engelliyen beşlıca âmiller 
olarak zikredilebilir. 

Kaldı ki kurumların vergi nispeti olarak Hü
kümet tasarısında teklif edilen % 20 nispeti, 
Komisyonumuzca % 10 a indirilmiş bulunmak
tadır. Bu nispetin, hakikatte ferdi teşebbüslere 
nazaran fiilî vergi fazlası ise sadece yüzde 6 dır. 
Bu farkın, sermaye şirketlerinin haiz olduğu di
ğer avantajlar yanında, kurumların teşekkülünü 
ve gelişmesini zorlaştırıcı bir faktör olmadığı 
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aşikârdır. Diğer taraftan vicdanlarda kökleşen 
ve gelişen sosyal adalet hisleri karşısında, mev
hum birtakım faydalar bahsma. sermaye ile 
emek ve emek - sermaye geliri arasında hattâ 
sembolik de olsa, bir aynına yapmak bugün için 
artık bir zarurettir. Bu sembolik «ayırma» bir 
sermaye düşmanlığı veya kurumların teşekkülü
nü ve gelişmesini zorlaştırıcı bir unsur olarak 
göstermek, en hafif tabiriyle bir insafsızlık olur. 

öne sürülen mütalâalardan dördüncüsü be
yannamelerin tetkikma taallûk etmektedir. Ha
len tatbik mevkiinde bulunan Kazanç. Vergisi 
rejiminde beyannameye tâbi mükelleflerin ade
di sadece sekiz bin civarında bulunduğu halde, 
her sene bu beyannameler üzerinde yapılması 
icabeden tetkikatm bitirilemediği ve bunun ne
ticesi olarak idarenin elinde geçmiş senelere ait 
tetkik edilmemiş beyannameler biriktiği hatır
lanmakta ve Gelir Vergisi sistemine geçildiği 
zaman beyanname miktarının, şimdikinden en 
az üç veya dört misil fazla olacağı ileri sürüle-
ek bu işin, bugünkü kadro ile başarılmasına im
kân olamıyacağı ifade edilmektedir. 

Halen beyannameye tâbi sekiz bin mükellefe 
ait beyanname tetkikatmm her sene bitirilme
diği ve geçmiş senelerden tetkik edilmemiş ba-
yanname kaldığı bîr hakikattir. Ancak bunu, 
tetkik kadrosunun kifayetsizliğinden ziyade, be
yanname tetkikatında şimdiye kadar tutulan ve 
memleketimize hâs olan garip usulde aramak 
lâzımdır. Gelir Vergisi tatbik f len hiçbir mem
lekette, mükellefler tarafından verilen beyanna
melerin hepsinin birer birer tetkiki mevzııııbahis 
olmadığı gibi, buna maddeten imkân da yoktur. 
Beyanname tetkikatı hemen her memlûkett<j 

idarece tertip edilen bir plâna tevfikan yapıl;:. 
ITakikatta beyanname tetkikatım, vergi kaçak
çılığım meydana çıkarmaktan ziyade, kaçak
çılığı önleyici bir tedbir olarak mütalâa etmek 
lâzımdır. Beyanname tetkikatı bu cepheden ve 
bu şekilde mütalâa edilince, halen maliyemizin 
emrinde olan ve her sene gerek keyfiyet ve ge
rek kemiyet itibariyle geî'şen elemanlar mari
fetiyle, bu işi başarmak pekâlâ mümkündür. 

• 
* # 

Mevcut rejimi terkederek, bunun yerine ge
lir, kurumlar ve esnaf vergilerinden mürekkep 
yeni sistemi esas itibariyle kabul eden Komis-
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yonumuz, metinler üzerinde iki aya yaklaşan 
devamlı çalışmalarında (40) toplantı yapmış
tır. Kanunların tatbikatında alâkadarlar için 
bir rehber olabileceği düşüncesiyle komisyon 
müzakereleri harfiyen zapta geçirilmiştir. Ko
misyonumuz, bu toplantılar arasında, ayrıca, 
ayırdığı tâli komisyonlar marifetiyle birçok hü
kümleri daha etraflı bir tetkika tâbi tutturmuş
tur. Tâli komisyonlar, kendilerine verilen mev
zuların tetkiki sırasında, bellibaşlı vilâyetleri
mizin ticaret ve esnaf odaları, İstanbul ve An
kara Baroları, ve Etibba odaları, matbuat ve di
ğer teşekkül ve müesseselerin temsilcilerini de 
dinlemiş ve bunlar tarafından ileri sürülen fikir 
ve mütalâalardan geniş ölçüde faydalanmak 
imkânını bulmuştur. Alâkalı teşekküller temsil
cileriyle yapılan karşılıklı konuşmalar sayesin
de, birçok noktalarda yaradaki ihtilâflar eritil
miş ve tatminkâr neticelere varılmıştır. Bu ve
sile ile, büyük bir memleket dâvasında göster
dikleri yakın alâka ve Komisyonumuzu aydın
latıcı mahiyette ileri sürdükleri değerli fikir ve 
mütalâalardan dolayı, bütün bu teşekkül ve 
müesseselere komisyon namına şükranlarımızı 
ifade etmeyi zevkli bir vazife telâkki ederiz. 

Komisyonumuz, bütün çalışmalarında, ilmî 
prensiplere dayanan insicamlı ve sağlam bir ver
gi sisteminin gerçekleştirilmesini ana hedef it
tihaz etmiş olmakla beraber, memleketimizin 
hususi şartlarını da daime göz önünde tutarak 
bünyemize uygun ve tatbik kabiliyeti olan bir 
vergi yapısı vücuda getirmeye çalışmış ve bu 
hedefe varmak için, bâzı hallerde, sisten i inkâ
ra kadar varmamak şartiyle, prensiplere! t a bâ
zı fedakârlıklar yapmaktan çekinmemiştir. Ko
misyonumuzca tadilen kabul edilen tasarılarda 
prensip tezadı şeklinde telâkkiye müsait bâzı 
inhiraflar mevcutsa, bunun izahını, münhasıran 
duyulan bu endişede aramak lâzımgelir. 

Bununla beraber, Komisyonumuz, tadilen 
Büyük Meclise sunduğu tasarıların hiçbir za
man mükemmel ve noksansız olduğu iddiasın
da değildir. Gelir Vergisi gibi şahsi vergi siste 
mini gerçekleştirmek iddiasında olan ve bu ba
kımdan halen tatbik mevkiinde bulunan Kazanç 
Vergimize nazaran farklı bir vergi yapısının 
temelleri atılırken bütün iyi niyetlere rağmen, 
bâzı boşluklar bırakılmış ve hattâ hatalar yapıl
mış olabilir. Bu itibarla Komisyonumuzun gö
rüşü, mükemmel ve noksansız bir vergi yapısı 
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vücuda getirmiş olmak iddiasından ziyade, ken
di imkânları ve memleket şartlan bakımından, 
iktisadi hayat karşısında mümkün mertebe ta
rafsızlığını muhafaza eden, sosyal adaleti imkân 
nispetinde sağlıyan, bugün için mevzuunun bin-
nispe dar olmasına rağmen, malî bakımdan ol
dukça verimli bir vergi sisteminin temellerini 
atmış olmaktan ibarettir. Vergi tatbik sahasına 
intikâl ettikten sonra, memleket şartlarında ki 
inkişafa muvazi olarak, mevcut boşluklar za
manla ve tedricî surette doldurulmak ve varsa, 
hatalar ıslah edilmek suretiyle daha mükemmel, 
ilmî esaslara ve bünyemize daha uygun bir ver
gi yapısı vücuda getirilmeye gayret edileceği 
tabiîdir. 

Diğer taraftan, vergi gibi, bir memleketin 
malî iktisadi ve sosyal bünyesinde derin akisler 
yaratması tabiî bulunan bir müessesenin, cemi
yetimizin muhtelif zümreleri arasında aynı tep
kileri hâsıl etmesini beklemek safdillik olur. Bu 
itibarla muhtelit zümreler ve hattâ fertler zavi
yesinden mütalâa edildiği takdirde, bunların ye
ni vergi sistemi karşısında takınacakları tavır
ların farklı olacağı tabiîdir. Bahusus, memleke
timizde şimdiye kadar olduğu gibi, hiç de âdil 
olmıyan, mahiyet ve bünyesi iktizası âdil olma
sına esasen imkân da bulunmıyan bir vergi reji 
minin, yıllardan beri yarattığı itiyatlar hesaba 
katıldığı takdirde, cemiyetin bir kısım zümrele
ri aleyhine mevcut rejimden faydalananların, 
Gelir Vergisine karşı şiddetli aksülamelierini 
beklemek tabiî görülmelidir. 

Yukarda kısaca işaret edilen esasları çalış
malarına rehber ittihaz eden Komisyonumuz, 
Hükümet tasarıları üzerinde esaslı değişiklikler 
yapmıştır. Hattâ ana hükümler baki kalmak 
şartiyle, tatbikattaki ihtilâfları önlemek bakı
mından, ifadeye vuzuh vermek, kelime, tâbir 
ilâve veya tayyetmek gibi kanun tekniğine ve 
şekle taallûk eden değişiklikler de nazara alı
nırsa, Hükümet tasarılarında tadile uğramamış 
pek az madde kalmıştır, denilebilir. 

Komisyonumuzca yapılan bütün bu değişik
likler, ilâ,ve veya çıkarmalar hakkında raporu
muzun aşağıda maddelere taallûk eden kısmın
da lüzumlu izahat verilmiştir. Burada teferru
ata girmeksizin yapılan değişikliklerin ana hat
larını belirtmek isteriz: 

1. Hükümet tasarısında Gelir Vergisine tâbi 
olan tüccarlardan ayrıca muayyen karinelere 

dayanan reel mahiyette bir «İşletme Vergisi» 
alınması derpiş edilmiştir. İşletme Vergisine ait 
tasarının gerekçesinde, Gelir Vergisine tâbi olan 
tüccarlar için îşletme Vergisinin, ayırma kaide
sine uygun bir nevi tamamlayıcı vergi fonksiyo
nu ifa ettiği ileri sürülmektedir. Bu prensip ka
bul edildiği takdirde bile, îşletme Vergisinin 
matrahtan değil de tasarıda derpiş edildiği gi
bi, Gelir Vergisinden mahsup edilmesi, maksadı 
vazına tamamen zıt bir netice doğuruyor ve 
perensip itibariyle hakiki gelire dayanması ik
tiza eden bir vergi bünyesiyle bugünkü Kazanç 
Vergimiz rejiminde olduğu gibi, bir nevi «Asga
ri mükellefiyet» in ithali demek oluyordu. Diğer 
taraftan îşletme Vergisinin âzami miktarları 
tahdit edilmiş olduğundan, bu vergi, izam edile
cek derecede olmamakla beraber, dayandığı ka
rineler icabı, ticarete nazaran daha fazla sermaye 
yatırmak ve ücret ödemek mevkiinde olan sana
yiin aleyhine netice veriyordu. Yukarda sayılan 
mahzurların, prensip muhafaza edilmek istenil
diği takdirde, metinde değişiklik yapılarak iza
lesi mümkün idi. Ancak Gelir Vergisi sistemine 
geçilirken, bu sistem içinde teklif altına alı
nanlardan beyanname bakımından ekseriyeti 
teşkil edecek olan tüccarların, ayrıca reel mahi
yette bir vergi ile teklif edilmelerinin psikolo
jik bakımdan, muvaffakiyetle tatbik ve zamanla 
şümul sahasının genişlemesini beklediğimiz Ge
lir Vergisi aleyhine ntice vereceği mülâhaza edil
miş ve Hükümet gerekçesine göre, bu verginin 
maksadı vaz'ı olan, emek gelirleriyle, emekle 
sermayenin meııızucu olan gelirler arasında gö
zetilmek istenen «Ayırma prensipinden» fedakâr
lık edilerek, îşletme Vergisinin «Esnaf Vergisi» 
adiyle tamamen esnafa hasrı uygun görülmüştür. 

2. Memleketimizin iktisadi bünyesi ve içti
mai seviyesi bakımından, tasarının en ehemmi
yetli kısmını, esnaf muaflığına taallûk eden hü
kümleri teşkil etmektedir. Haddi zatında Gelir 
Vergisi sistemi tatbik eden memleketlerde tesadüf 
edilmesi güç olan esnaf muaflığı, memleketimizin 
arzettiği hususiyetlerin bir icabıdır. Ve bu ba
kımdan. Gelir Vergimiz, Hükümet tasarısında da 
belirtildiği üzere, hemen hemen tamamen 
memleketimize has mahallî bir karakter arzetmek-
tedir. 

Gerek memleketimizin şartları, gerek Gelir 
Vergisinin muvaffakiyetle tatbiki bakımından 
zaruri olan bu muaflığa esas alınacak kıstasla-
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rın. bir taraftan memleket realitesine ve diğer 
taraftan istihdaf edilen hedefe uygun bir şekilde 
tâyin ve tesbiti,. komisyonumuzu en ziyade iş
gal eden mevzulardan biri olmuştur. Ayırdığı Tâ
li Komisyon marifetiyle muhtelit illerin esnaf 
odalar] temsilcilerinin fikir ve mütalâalarından 
da faydalanan komsyonumuz, esnaf muafhğtım 
umumi ve hususi şartlarında esaslı değişiklikler 
yapmıştır. Muaflık hududunu haddinden fazla 
dar tutarak geniş bir mükellef zümresinin bir
denbire Gelir Vergisi mevzuuna girmesinin bu
gün için ne kadar mahzurlu ise, bu hududu had
dinden fazla geniş tutmanın, bizzat Gelir Vergisi 
sistemine gidilmesini zaruri kılan sebepleri in
kâr demek olacağını göz önünde tutan komisyo
numuz, memleket gerçeklerine uygun muvazeneli 
bir şekil bulmıya gayret etmiştir. 

3. Hükümet tasarısında asgari geçim istis
nası olarak bütün Gelir Vergisi mükelleflerine 
seyyanen tatbik edilmek üzere kabul edilen mik
tarlar, gerek aile durumuna göre kademelenme 
bakımından, gerek miktarlar bakımmlan tat

minkâr görülememiş ve bugünkü malî imkânla
rımızla mukayyet kalmak şartiyle, mükellefler 
lehine küçümsenemiyeeek değişiklikler yapıl
mıştır. Komisyonumuz, bütün bu değişikliklere 
rağmen, asgari geçim indirimi miktarlarının 
bugünkü geçim şartlarına göre, tatmin edici ol
madığında müttefiktir. Bununla beraber, komis
yonumuzun kuvvetle temayül ettiği sosyal mü
lâhazalarla, malî imkânlar esaslı bir tahlile tâ
bi tutulmuş ve gelir dağılışının memleketimizde 
arzettiği hususiyet bakımından, verginin veri
minden büyük fedakârlıklar yapılmaksızın, bu
gün için bu hadleri daha ziyade artırmıya im
kân bulunmadğını esefle müşahede etmiştir. Ge
lir Vergisinin tatbikatından elde edilecek ve 
müspet olacağına kani bulunduğumuz gelişmeler 
neticesinde, bu miktarların ileride daha ziyade 
artırıldığını görmek başlıca temennimizdir. 

4. Yine memleketimizin hususiyet ve şart
ları ve tatbik kabiliyeti nazarı itibara alınarak 
gayrimenkul iratları için tasarıda teklif edilen is
tisna haddi genişletilmiş ve ayrıca gayri menkul 
sermaye iratlarına tanınan istisnaya muvazi 
olarak, mevduat ve hususi alacak faizleri gibi 
menkul gelirlere de bu istisnanın teşmili uygun 
görülmüştür. Komisyonumuzun mevduat ve 
hususi alacak faizleri için bu yolda bir istisna 
koymasının başlıca maksadını, bir taraftan kü

çük tasarrufu ürkütmemek ve diğer taraftan 
mevduattan kesilecek vergiler dolayısiylc malî 
müesseselerin işlerini haddinden fazla çoğaltma
mak teşkil etmiştir. 

5. Bâzı mükellef zümreleri için tasarıda ka
bul edilen götürü masraf usulü, mükelleflere bir 
kolaylık olmak üzere, gayrimenkul irat sahiple
rine de teşmil edilmiş ve serbest meslek erbabı 
için tasarıda teklif edilen götürü miktarlar artı
rıldığı gibi, ayrıca meslek nevilerine göre kade-
melendirmiştir. 

6. Hükümet tasarısında gerçek kişilerin, 
sahip oldukları binalar için ödedikleri bina, 
Buhran Vergilerinin Gelir Vergisine mahsup 
edilmesi prensip olarak kabul edildiği halde, 
bu mahsup keyfiyeti, Arazi Vergisine teşmil 
edilmemiş bulunuyordu. Bina Vergisinin Gelir 
Vergisine mahsup edildikten sonra, mahiyeti 
itibariyle Bina Vergisinden hiç de farklı olmı-
yan Arazi Vergisinin mahsubuna gidilmemesi 
gayritabiî bir vaziyet yaratıyordu. Bu hususu 
nazara alan komisyonumuz, Bina Vergisinde ol
duğu gibi, aynı esaslar dâhilinde Arazi Vergisi
nin mahsubunu da kabul etmiştir. 

7. Medeni Kanununa göre mal ayrılığı ve
ya mal ortaklığı rejimi kabul edilmiş olsun, aile 
reisinin, eşinin ve küçük çocuklarının gelirleri
nin toplamı üzerinden mükellefiyeti mutlak ola
rak alan Hükümet tasarısı üzerinde Komisyonu
muzca esaslı olarak durulmuştur. Hükümet ge
rekçesinde izah edildiği gibi, aile mükellefiyeti 
prensipi, iki esasa dayanmaktadır. Bunlardan 
birincisi; ailenin aynı zamanda iktisadi ve malî 
bir bütün olması ve bu itibarla fedakârlıkta 
müsavat prensipine tevfikan, Gelir Vergisi ba
kımından aileyi bir kül olarak ele almanın, tek
lifte adaleti sağhyacağı mütalâasıdır. İkincisi, 
bu mükellefiyet şeklinin, kanuni vergi kaçakçı
lığını önleyici bir emniyet tedbiri olarak derpiş 
edilmesidir. Bu mevzu etrafında cereyan eden 
uzun müzakereler sonunda Komisyonumuz, aile 
mükellefiyeti prensipini esas itibariyle kabul 
etmekle beraber, bu prensipi, aileyi iktisadi ve 
malî bir bütün olarak telâkki etmekten ziyade, 
kanuni vergi kaçakçılığını önleyici bir tedbir 
olarak mütalâa etmiş ve bu esastan giderek 
memleketimizin bünyesine ve müesses itiyat
lara uygun yeni hükümler koymuştur. 

8. Bir vergi kanununun, mükelleflerin fii-
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îî vergi yükünü tâyin etmek bakımından en mü
him ve hayati hükümlerini, nispetlerin teşkil et
tiği malûmdur. Gelir Vergisinde olduğu gibi, 
bilhassa müterakki tarife tatbiki halinde nispet
ler, çeşitli zaviyelerden daha ehemmiyetli bir 
mevzu teşkil eder. Umumi olarak, vergi tarifesi
nin düşük nispetlerde olması, her zaman ve her 
yerde daima arzu edilen bir hedef olmakla bera
ber, gittikçe artan âmme ihtiyaçları dolayısiy-
le, arzu edilen nispetlerde mutedil bir tarife tat
bikinin hemen hiçbir memlekette mümkün olma
dığı da bir vakıadır. Diğer taraftan haddinden 
fazla yüksek bir vergi tarifesinin, memleketine 
göre değişik nispetler arzetmek üzere, vergi 
mukavemetini artıracağı, kaçakçılığı teşvik ede
ceği, teşebbüs fikrini baltalıyacağı ve sonundu 
bizzat vergi randımanına müeessir olacağı da 
bilinin iyen bir hakikat değildir. 

Ayrıca: tarifenin kademelenmesi de. bilhas 
sa sosyal mülâhazalar bakımından üzerinde 
ehemmiyetle durulması lâzımgeleıı bir mevzu 
tfşkil eder. Vakıa, müterakki tarifelerin tesbi' 
ve tâyininde, sosyal adalet bakımından riyazi 
bir katiyet ifade eden her hangi bir formül bul
mak mümkün değildir. Tarifelerin tesbiti, hel
memi ek ette sosyal mülâhazalarla, malî ve hattâ 
iktisadi zaruretlerin çarpışmasından doğan ne
ticeye bağlı kalmaktadır. Bundan başka bir 
memlekette gelir teşekkülünün arzettiği husu
siyetler de. tarife teshilinde göz önünde tutul
mak lâzımgeleıı en mühim faktörü teşkil eder. 

Vergi tarifesinin gerek malî ve gerek ikti
sadi ve sosyal bakımlardan arzettiği ehemmiye
ti göz önünde tutan Komisyonumuz, bu mevzu 
üzerinde uzun boylu durmuştur. Komisyonumu
zun bu mevzuda karşılaştığı güçlükler başlıca 
şunlardır 

a) Yerleşmiş bir vergi sistemindeki tarife 
tadilatının vergi randımanına tesirini hemen he
men hakikate yakın bir isabetle tâyin ve tesbi' 
eîmek mümkün olmasına mukabil, yeni girdiği
miz Gelir Vergisi sisteminde, şimdiden buna 
imkân bulunmaması, 

b) Gelir Vergisi, Kazanç Vergisi rejijmine 
nazaran, gerek teklif altına alman Kazanç ve 
İratlar ve gerek bu vergiye tâbi olacak mükel
leflerin adedi bakımından bir genişleme arzedr-
ceğine göre, eski ve yeni nispetlerin tahmil et
tiği ve edeceği fiilî vergi yüklerinin yüzde yüz 
katiyetle mukayesesine imkân olmaması; 

c) Ve nihayet memleketimizin iktisadi bün
yesi icabı, Gelir Vergisinde sıklet merkezinin. 
daha ziyade aşağı seviyelerde bulunması. 

Yukarda belirtilen güçlükler ve vakıalar 
karşısında, geniş mikyasta bir malî fedakârlık 
tehlikesi göze alınmaksızın arzulanan nispetler
den bir tarife tatbikma bugün için imkân olmadı
ğını müşahede eden Komisyonumuz, bugünkü 
telâkkilere göre ideal olmaktan uzak bulunan 
Hükümet tasarısındaki tarifeyi, küçük bir ta
dille kabul etmek zaruretinde kalmıştır. Komis
yonumuzca yapılan tadilin tetkıkından anlaşı
lacağına göre, bu değişiklikte daha ziyade ikti
sadi mülâhazalar hâkim olmuştur. 

Komisyonumuzca kabul edilen tarifenin ar
zu edilen şekilde kademelennıemiş olmasına rağ
men, gerek hizmet erbabı ve işçi ve gerek be 
yannameli mükellefler bakımından eski rejime 
nispetle bu tarifenin oldukça mutedil olduğunu 
belirtmek yerinde olur. Bu zümrelere tatbik 
edilegelen nispetlerde ve dolayısiyle vergi yük-
lerinde, mevzu faktörü hariç, aşağı yukarı yarı 
yarıya bir azalma sağlanmıştır. Şimdiye kadar 
karine usuliyle teklif edilen mükelleflerden Ge
lir Vergisine tâbi olacakların, yeni sistem dola
yısiyle katlanacakları vergi yükünü şimdiden 
hesaplamaya ise maddeten imkân yoktur. Hiç 
şüphesiz bunlardan bâzılarının vergi yükü eski
sine nispetle azalacak ve diğer bâzılarının ver
gi yükü, evvelce pek az vergi ödedikleri için 
fazlalaşa çaktır. 

Hükümet tasarısında bir kısmı beyannam.eH 
mükellefler bakımından vergi kaçakçılığını ön 
leyici bir tedbir olarak derpiş edilen asgari kâr 
haddi esası ve kira emsaline göre tarhiyat me
selesi de, Komisyonumuzun üzerinde ehemmi
yetle durduğu mevzulardan biri olmuştur. Mev
zu yakından tetkik edilmediği ve bu tedbirle
rin konulmasında âmil olan sebeplere tamamen 
nüfuz edilmediği takdirde, prensip itibariyle 
hakiki ve safi gelire istinadetmek lâzımgelen 
bir vergi bünyesi içinde, eski rejimde olduğu 
gibi, geniş mikyasta «asgari mükellefiyet» in 
yer almış olduğu ileri sürülebilir. Mevzuu her 
zaviyeden inceliyen Komisyonumuz, beyanname 
tetkiki işi ne kadar iyi teşkilâtlandırılmış olur
sa olsun, bir kısım mükelleflerde (perakende
ciler, otel ve lokantalar, serbest meslek erbabı 
gibi) yaptıkları işin mahiyeti iktizası, hakiki 
kazancın tesbitinin çok güç ve hattâ bâzı hal-
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lerde imkansız olduğunu gozönünde tutarak, 
Devlet haklarının korunması bakımından, ka
çakçılığı önleyici bâzı tedbirlerin zaruri olduğu
nu prensip itibariyle kabul etmiştir. Bununla 
beraber, Komisyonumuz, yaptığı değişikliklerle, 
bu tedbirlerin, maliye cihazının elinde mükel
lefin aleyhine işliyen bir silâh olarak kullanılma
sına meydan ve imkân vermiyecek esaslar tesbit 
ettiği gibi, bu mevzudaki takdir hakkını da suiis
timal ve haksızlıklara sebep olabileceği mülâha-
zasiyle, maliyenin elinden alarak, ekseriyeti 
mükellef temsilcilerinden mürekkep bir komis
yona vermiştir. 

10. Son bir nokta olarak Hükümet tasarı
sındaki muvakkat üçüncü maddeye temas etmek 
yerinde olur. Filhakika Hükümet tasarısının 
muvakkat üçüncü maddesiyle Gelir Vergisinin 
tatbik edildiği ilk iki takvim yılı içindeki ver
gilere yüzde yirmi beş zam yapılması teklif edil
mektedir. 

Nispet bahsinde izah edilen sebepler, daha 
doğru bir ifade ile, meçhuller dolayısiyle, bir 
taraftan yeni verginin randımanının hakikata 
yakın bir şekilde hesaplanmasındaki imkânsızlı
ğın, diğer taraftan, bugünkü Devlet masrafla
rının seyir ve mahiyetiyle bütçe vaziyetinin en 
küçük bir ihtimalle dahi olsa, her hangi bir 
sürpirize mütehammil bulunmamasının Hükü
meti böyle bir emniyet tedbiri almaya sevkettiği 
anlaşılmıştır. Bu mesele Komisyonumuzda esaslı 
ihtilâf ve tartışma konusu olmuştur. 

Bir taraftan memleketimiz vergi tarihinde, 
muvakkat mahiyetteki hükümlerin hemen dai
ma bir mahiyet almış olması yolundaki gele
nekler, diğer taraftan, kabul edilen tarifenin 
diğer memleketlerle kıyaslanamıyacak nispette 
düşük olmakla beraber, memleketimizde olduk
ça kök salmış itiyatlar neticesi olarak, yeni gir
diğimiz sistemin muvafakatiyle tatbiki bakımın
dan azımsanamıyacak nispetlerde bulunması 
dolayısiyle, Komisyonumuz bu mevzu üzerinde 
esaslı olarak durmuş ve bugünkü şartlar dâhi
linde bu maddenin kaldırılması yolundaki bir 
riski göze alamıyarak muvakkat zam süresini 
yalnız ilk tatbik senesine maksur tutarak, mad
deyi tâdilen kabul etmek zaruretini duymuştur. 

Madde 1 : (Hükümetin 1 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2 : (Hükümetin 2 nci maddesi) 
Hüküm aynı kalmak üzere ifade değişikliği 

yapılarak kabul edilmiştir. 
Madde 3 : Hüküm aynı kalmak üzere ifade 

değişiklikleri yapılarak kabul edilmiştir. 
Madde 4 : (Hükümetin 4 neü maddesi) 
Hüküm aynı kalmak üzere ifade değişikliği 

yapılarak kabul edilmiştir. 
Madde 5 : (Hükümetin 5 nci maddesi) 
Bu maddedeki hüküm, iki fıkra halinde belir

tilmiş ve mevkufluk, mahkûmluk ve hastalık gibi 
sebeplerle Türkiye'de kalmış veya alıkonulmuş 
olanlar da maddeye ilâve olunmuştur. 

Madde 6 : (Hükümetin 6 nci maddesi) 
Hükümet teklifindeki « menkul kıymet değer 

artışı» ibaresi yerine, tasarının 66 nci maddesin
de yapılan değişikliğe mütenazır olarak «men
kul kıymet satışı» ibaresi konulmuştur. 

Madde 7 : (Hükümetin 7 nci maddesi) 
Fıkra 1 : Ticarî Kazançlarda : 
Dar mükellefiyet hududu içinde bulunan ec

nebi tacir ve mümessillerinin, ihraç edilmek üze
re Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettirdik
leri malları Türkiye'de satmaksızm harice sev-
ketmelerinden doğan kazançlarından dolayı ver
giye tâbi tutulmamaları prensipi üzerinde esaslı 
bir surette durulmuştur. 

Bu gibilerin, bu faaliyetlerinden dolayı ver
giye tâbi tutulmaması halinde, aynı malları mu
bayaa eden Türk tacirlerin -rekabet edememek 
sebebiyle- müşkül bir duruma düşeceklerinden, 
bunların da vergilendirilmeleri lüzumu etrafında 
serdedilen mütalâa ve içtihatlara karşı; bu gibi
lerin, bu suretle vâki faaliyetlerinin, memleketin 
yüksek iktisadi menfaatleri bakımından çok 
faydalı, hattâ zaruri olduğu, diğer taraftan ver
giye tâbi tuttuğumuz takdirde, birtakım külfet
lere mâruz kalmak ve memleketlerinde aynı faa
liyetlerinden dolayı Gelir Vergisine tâbi bulun
mak itibariyle vergi mükerrerliği gibi sebepler
den dolayı memleketimize gelip mallarımızı al
maktan sarfınazar edebilecekleri ve bundan, 
memleketin büyük iktisadi zararlara duçar ola
cağı belirtilmiştir. 

Esasen kazancın tekevvün edebilmesi için mu
bayaa olunan malm satılması lâzımgeldiğine ve 
Türkiye'de satış yapmaları mevzubahis olmadı
ğından böyle bir kazanç tekevvün etmiş buluna-
mıyacağma göre Hükümet teklifi yerinde görül
müştür. Ancak bu fıkranın yazılış şekli değişti
rilerek ifadeye vuzuh verilmiştir. 
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Fıkra 2 : Ücretlerde : 
Dar mükellefiyete tâbi olup hizmet erbabı 

gibi aldığı ücret üzerinden vergilendirilmesi ge
reken kimselerin gördükleri hizmetin Türkiye'
de ifa edilmesi ve Türkiye'de değerlendirilmesi 
lâzımgeldiği hakkındaki Hükümet teklifi üzerin
de cereyan eden müzakere ve münakaşalar so
nunda : 

a) Türkiye'deki bir müessesenin hariçten 
getirttiği bir ecnebiye burada gördürdüğü hiz
metten dolayı burada kendisine bir tediye yapı
lırsa, 

b) Burada gördürülen bir hizmetten dolayı 
şayet Türkiye haricinde bir tediye yapılır ve 
Türkiye'de bir müessesenin masraflarına intikai 
ettirilir veya kârından mahsup edilirse, 

Vergiye tâbi tutulması ancak; 
Türkiye'de hizmet gördüğü halde, ücretin ta

mamı, hariçte ödenmesi ve Türkiye'de her hangi 
bir müessesenin masraflarına intikal ettirilme-
diği gibi kârdan da mahsup edilmediği takdirde 
ise vergiye tâbi tutulmaması esası kabul edil
miştir. 

Fıkra 3 : Serbest meslek kazançlarında : 
Gelir Vergisine tâbi olan ve olmıyan özel ve 

tüzel kişiler tarafından hariçten getirilen ecnebi 
müşavir, mütahassıs ve sair serbest meslek erba
bına, burada yapacakları iş ve görecekleri hiz
metler karşılığı olarak alacakları paraların ver
giye tâbi tutulması, hem buradaki benzeri ser
best meslek erbabı aleyhine bir durum yaratma
mak, hem de prensipi muhafaza etmek maksadiy-
le yerinde görülmüş ve hükümet teklifi esas iti
bariyle kabul edilmekle beraber hizmetin Türki
ye'de değerlenmesi tâbiri bu maddenin 2, 3 ve 
6 ncı bentleriyle de ilgili olduğundan maddenin 
sonunda bu bentlerin hepsine şâmil bir surette 
ifade olunmuştur. 

Fıkra 4 : Gayrimenkul sermaye iratlarında : 
Aynen kabul ledilmiştir. 
Fıkra 5 : Menkul sermaye iratlarnda : 
Bu fıkradaki tradm Türkiye'de ödenmesi) 

şartı yabancı memleketlerde yatırılan sermaye 
iratlarının Türkiye'de ödenmıesi halinde Türki
ye'de vergilendirilmesini intaç eder. Yabancı 
memlekette yatırılmış olan bir sermayenin ge
tirdiği irat Türkiye'de kazanılmış olmadığı için 
Türkiye'de vergiye tâbi tutulması doğru olma
dığından bu şart kaldırılmıştır. 

Fıkra 6 : Sair kazanç ve iratlarda : 
Hizmetin Türkiye'de değerlenmesi mevzuu, 

2, 3 ve 6 ncı fıkralara şâmil bir surette, mad
de sonunda hükme bağlanmış olduğundan işbu 
() ncı fıkranın yazılışı değiştirilmiştir. 

Madde 8 : (Hükümetin 8 nci maddesi) 
Hükümet teklifindeki (Mümessil) tâbiri, 

Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde 
tarif edilmiş ve bundan başka mağaza ve depo
larında aynı müesseseye ait malları konsinyas-
yon suretiyle ve devamlı olarak bulundurup sa
tanların da mümessil sayılmasını temin için (3) 
ncü fıkra ilâve olunmuştur. 

(Hükümetin 9 ncu maddesi) 
Tasarının 9 ncu maddesi ile Maliye Bakanı

na verilmek istenilen yetki, verginin tarh veya 
terkin işinin ancak bir kanunla yapılabileceğine 
mütedair anayasa hükümleri ile kabili telif gö
rülmediğinden bu maddje tamamen kaldırılmış
tır. 

Madde 9 : (Hükümetin 10 ncu maddesi) 
Atıf madde numaraları değiştirilmek suretiy

le aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10 : (Hükümetin 11 nci maddesi) 

Fıkra 1 : 
Kendi işinde bilfiil çalışmak ibaresini müto. 

akıp fıkraya ilâve edilen «işinde bulunmak» iba
resinden, Jükkânda alış verişe nezaret etmek, 
kasada para almak gibi hizmetler istihdaf edil
miştir. 

Bundan başka, mûtarızaya da «İşinde yar
dımcı işçi ve çırak kullanmak» ibaresi ile, «İh
tiyarlık, mevkufluk ve mahkûmluk» sebepleri 
ilâve edilmiş ve son cümle de «Bulunup bulun
mamalarına bakılmaz» şeklinde değiştirilmiştir, 

Fıkra 2 : 
Hükümetçe Gelir Vergisi Kanun tasarısı ha

zırlanırken kiraların tamamen serbest bırakıla
cağı düşünülerek esnaf muaflığının umumi şart
larından biri olan kira haddi, 1 200 lira olarak 
alınmıştı. Bilâhara yürürlüğe giren ve Millî Ko
runma Kanununun kiralara mütaallik hüküm
lerini kısmen tadil eden 5020 numaralı Kanun
la; kiralar tamamen serbest bırakılmış olmayıp 
iş yeri kiralarına sadeoe '% 50 nispetinde bir 
zam yapılmıştır. 

Komisyonca, bu zam miktarı da nazara alın
mak suretiyle senelik gerçek kira haddinin 720 
olarak tesbiti uygun görülmüştür. 

( S. Sayısı : 147 ) 



5t 
Gerçek kira bulunmıyan hallerde; 
1 . I . 1940 tarihinden evvel konulmuş olan 

gayrisâf i iratların esas hükme mütenazır olarak, 
% 50 zamla nazara alınması kabul edilmiştir. 

Fkra 3 : 
Hükümetin 11 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 

aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra son : 
Hükümetin 11 nci maddesinin son fıkrası ay

nen kabul edilmiştir. ** 
Madde 11 : (Hükümetin 12 nci maddesi) 
Bent I : 
Toptan ticaretle uğraşmamak ibaresi, «Top

tancı olmamak» şeklinde değiştirilmiş ve top
tancının tarifi yeniden yapılmıştır. Müstahsıldan 
topladıkları malları dükkân açmaksraı satanlar
dan bir takvim yılı içindki satışlarının yekûnu 
30 000 lirayı aşmıyanlar toptancı tarifinden ha
riç bırakılmıştır. 

Prakende ticarette, Hükümet teklifindeki 
30 000 liralık mubayaa haddi, fiyatların yüksel
miş olması ve Gelir Vergisi mükellefiyetinin 
birden bire hudutsuz bir şekilde genişletilmesi
nin doğru olmıyaeağı düşünülerek 60 000 lira
ya çıkarılmıştır. 

PrakendecUerin doğrudan doğruya müsteh
like satş yapanlar olduğu ve bunlanıı yıllık tu
tarı 30 000 lirayı aşmak üzere tüccara, esnafa, 
kurumlara, kamu idare müesseselerine toptan 
satış yapmalarının perakendecilik vasıflarını 
değiştirmiyeceği tasrih edilmiştir. 

Bent II : 
Küçük sanat işlerine inşaat işleri de ilâve 

edilmiştir. 
Bu bendin (1) numaralı fıkrasında, Hüküme

tin teklif ettiği 20 bin liralık malzeme alını 
ciro haddi ile (2) numaralı fıkrasında, ücretle 
yapılan işlere ait (10) bin liralık ücret haddi, 
yukarıki bentte belirtilen mülâhazalara binaen 
birer misil artırılmış ve hem kendi hesabına in
şaat ve imalât, hem de ücretle iş yapanlarm bir 
takvim yılı içinde aldıkları ücretlerin iki katı 
ile satın aldıkları iptidai madde ve yardımcı mal
zeme tutarı haddi de aynı sebebe istinaden 40 
bin liraya çıkarılmıştır. 

Bent III : 
Bu bendin (1) numaralı fıkrasında Hüküme

tin teklif ettiği beş otomobil ve kamyon sayısı, 
beş otomobil veya kamyon işleten bir kimsenin 

sermayesinin miktarı, yaptığı işin vüsat ve 
ehemmiyeti göz önünde tutularak üçe indirilmiş, 
buüa mukabil, nakliyat mukabilinde tüccardan 
ve saireden alınan bedellerin tutanna ait 20 bin 
liralık had ise, bu maddenin' (1) numaralı fık
rasında zikredilen mülâhazalara binaen 4.0 bin-
liraya çıkarılmıştır. 

Bent IV : 
Devamlı olarak ticari muamelelere tavassut

ta bulunmıyanlarda (10) bin lira ücret haddi 
tamamen kaldırılmış ve ticari muamelelere tavas
sutu meslek edinmiş olanlar için senede (5) bin 
liralık bir ücret haddi konulmuştur. 

Bent V : 
Küçük maden ve taş ocaklarının esnaf muaf

lığı hakkmda tasarıda bir had olmamakla bera
ber komisyonca bunlar için, senede (60) bin li
ralık bir satış cirosu kabul edilmiştir. 

Madde 12 : (Hükümetin 13 ncü maddesi) 
Altıncı maddesi değiştirilmek suretiyle ay

nen kabul edilmiştir. 
Madde 13 : (Hükümetin 14 ncü maddesi) 
Esnaf muaflığını keybedenlerin iki sene 

müddetle Gelir Vergisine tâbi tutulacaklarına 
mütedair hüküm, vergi hukukuna aykırı görül
düğünden kaldırılmış ve 10 ve 11 nci maddelerde 

yazılı şartlardan her hangi birini takvim yılı için-
do kaybedenlerin esnaf muaflığı ertesi takvim 
yılının başında kalkacağı hükmü konulmuştur. 

Madde 14 : (Hükümetin 15 nci maddesi) 
ifade değiştirilmiş ve Ticaret Kanununa gö

rü teşekkül ederek ticaret sicilinde kayıtlı bu
lunmak itibariyle hakikî esnaf tâbirinin şümulü 
dışıda kalan komandit ve kollektif şirketler ile, 
esna! tabiriyle bir alâka ve münasebeti bulun
mıyan mukrizlerin bu muaflıktan faydalana-
mıyacakları belirtilmiştir. 

Madde 15 : (Hükümetin 16 nci maddesi) 
«Diplomat imtiyazını haiz» ibaresi, iltibasa 

mahal bırakmıyacak surette yeniden ifade edil
miş ve maddeye vuzuh verilmiştir. 

Madde 16 : (Hükümetin 17 nci meddesi) 
îfade, 15 nci maddedeki ifadeye mütenazır 

olarak vuzuhlandırılmıştır. 
Madde 17 j (İlâve madde) 
Göçmen ve mülteciler için, îskân Kanunun

daki vergi muaflıklarına mütenazır olarak ka
bul edilen muaflık için yeni bir madde ilâve 
olunmuştur. 
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Madde 18 : (Hükümetin 18, 19 ve 20 nci 

madleleri) 
Telif ve tercüme işleri ile resim ve heykel-

traşlık işleri için konulmuş olan muaflık hü
kümleri, yeni baştan gözden geçirilerek birleş
tirilmiş, telif ve tercüme işlerini devamlı mes
lek edinmiş olup olmamak şartı kaldırılmıştır. 

Yeni hükümlerde, bu gibi kazançların mahi
yetleri göz önünde tutularak prensip fedakâr
lığına gidilmiş, bu kabîl kazançlar için senede 
(5 000) liralık bir istisna kabul olunmuştur. 

Ancak, neşir sahasında çalışan müesseselerin 
diğer memur ve müstahdemleri ile müesseseye 
bağlılıkları ve faaliyetleri bakmamdan ayni va
ziyette bulunanlar arasmda vergi dolayısiyle 
bir ayrılık yartmamak ve bu suretle vergi adale
tini zedelememek için, istisna, fiilen hizmet er
babı durumunda olanlara teşmil olunmamış
tı.'. 

Madde 19 : (Hükümetin 21 ve 22 nci mad
deleri) 

Hükümetn 21 ve 22 nci maddeleri birleştiril
miş ve zirai faaliyete, orman mahsullerinin yetiş
tirilmesi de ilâve edilmiştir.. 

Komisyonumuz, zirai faaliyetin ve bu faali
yetin bir fer'i olan zirai sanatların hududunu 
mümkün mertebe çizmek ve bu yoldan tatbikat 
güçlüklerini bertaraf etmek maksadiyle aşağı
daki noktalar üzerinde ehemmiyetle durmuştur; 

1. İmalâthane tarifi, maksada uygun görül
memiş ve bunun yerine zirai mahsullerin değer
lendirilmesi maksadiyle yetiştiricileri tarafından 

fişlendiği yerlerin smai müesses© ehemmiyet ve 
genişliğinde olmaması şart koşulmuştur. 

2. Zirai mahsullerin yetiştiricileri tarafın
dan başkalarına işletildikten sonra dükkân açıl-
maksızın satılması da zirai faaliyete dâhil sa
yılmıştır. 

3. Zirai faaliyetle ilgili alım ve satım iş
lerinin tedviri için açılan yazıhanelerin dükkân 
ve mağaza hükmünde olmadığı kabul edilmiş
t i . 

Bu maddenin müzakeresi sırasında, yarıcılık
la işletilen araziden elde edilen gelirin muafi
yet konusuna sokulması da görüşülmüş, fakat 
maddenin birinci fıkrasi esasen zirai istihsalden 
mütevellit geliri istisna ettiği ve yarıcılıktan 
elde edilen gelirde ziraat gelirinden başka bir-
şey olmadığı düşünülerek bu hususta maddeye 
bir kayıt ilâvesine lüzum görülmemiştir. 

Madde 20 : (Hükümetin 23 ncü maddesi) 
Kara ve su avcılığı faaliyetlerinden doğan 

kazançların, zirai kazançlar için konulan esas
lar ve şsrtlar dairesinde Gelir Vergisinden istis
nası kabul edilmiş ve madde bu şekilde yazıl
mıştır. 

Madde 21 : (İlâve madde) 
927 sayılı Kanunla, sıcak vıe soğuk maden 

suları imtiyaz sahiplerine tanınan istisna hük
münün devam ettirilmesi maksadiyle bu kabîl 
maden suları imtiyazının işletilmesinden doğan 
kazançlar için ihaleyi takibeden yıldan itibaren 
beş yıl müddetle bir istisna kabul edilerek ye
niden bir madde ilâve olunmuştur. 

Madde 22 : (Hükümetin 24 ncü maddesi) 
Hükümet teklifinde 1 800 lira olan gayrimen

kul irat istisna haddi, sırf bu yüzden mükellefi
yete girecek ve kanunun formalitelerine katlan
mak mecburiyetinde kalacak olan küçük emlâk 
sahiplerinin sayısını geniş tutmamak bakımın
dan az görülmüş ve bu had 2 500 liraya çıkarıl
mıştır. 

Ayrıca 2 500 lirayı aşması hasebiyle vergi 
mevzuuna giren iratlar üzerinden birdenbire 
yüksek seviyede vergi alınmamasını temin için 
de toplamı 10 000 lirayı aşmıyan iratların 2 500 
lirası vergiden istisna edilmiştir. 

Madde 23 : (Hükümetin 25 nci maddesi) 
Menkul sermaye iratları yüzünden vergiye 

tâbi tutulacak olanların sayısını geniş tutma
mak maksadiyle mevduat ve küçük alacaklar 
mukabilinde bir takvim yılı zarfında her mües
seseden alman faizlerin 200 lirasının istisnası 
kabul edilmiş ve bu maksadı teminen maddeye 
(2) numaralı bir fıkra ilâve olunmuştur. 

(Hükümetin 26 nci maddesi) 
22 nci madde ile birleştirilmiştir. 
Madde 24 : (Hükümetin 27 nci maddesi) 
Fıkra 1 : 
«El ve ayaklarının birinden mahrum» ibare

si, «El ve ayaklarının ikisinden veya birinden 
mahrum» şeklinde değiştirilmiştir. 

Fıkra 2 : 
Bu fıkrayı, 19 ncu maddeye mütenazır ola

rak, orman mahsullerinin yetiştirilmesinde ça
lıştırılan işçiler de ilâve edilmiş ve ziraat işçile
rinin tarifi (ziraat ve orman mahsullerinin is
tihsalinde bilfiil çalışanlar) şeklinde değiştiril
miştir. 
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Fıkra3 : 
2 nci fıkradaki esasa mütenazır olarak, «Ka

ra ve su avcılığı işltrinde bilfiil çalşan işçilerin 
ücretleri» denilmiştir. 

Fıkra 4 : 
25 . VI . 1947 tarihinde yürürİîtğe giren 

(5109) numaralı Kanunla, yer altında maden 
cevheri istihsal işlerinde çalışan işçi giindeli||g|^:< 
için kabul edilen Kazanç, İktisadi Buhrafî fjŞİfc" 
vazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım verçjflş&ri 
muaflıklarının, Gelir Vergisinde de aynen rİİuhft» 
fazasını teminen bu maddeye bir fıkra İzlen
miştir. 

Fıkra 5 : 
HSkjjpmetin 4 ncü fıkrası küçük bir yazılış 

de$şfktöffyle aynen kabul edilmiştir. 
F&*a 6 : 
Hükümetin 5 nci fıkrası olup aynen kabul 

_. edilmiştir. 
Fıkra 7 : 
Hükümetin 6 nci fıkrası olup aynen kabul 

edilmiştir. 
Fıkra 8 : 
Melhuz muvazaa ve ihtilâfları önlemek mak-

sadiyle parantez içinde (İş veren tarafından ha
zırlatılması şartiyle) ibaresi konulmuştur. 

Fıkra 9 : 
Hükümetin-8 nci fıkrasındaki teklif esas 

bakımından aynen kabul edilmekle beraber ilti
bası önlemek tnaksadiyle bu fıkranın baş tara
fındaki «Hususi kanunlarına göre barındırılması 
gereken memurlarla müstahdemlere» ibaresi, 
«Alelumum maden işletmelerinde ve fabrikalarda 
çalışan işçilere» ibaresinden sonraya alınmak 
suretiyle takdim ve tehir yapılmıştır. 

Fıkra 10 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25 : (Hükümetin 28 nci maddesi) 
Kelime değişikliği yapılmak suretiyle aynen 

kabul edilmiştir. 
Madde 26 : (Hükümetin 29 ncu maddesi) 
Fıkra 1 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 2 -
Parantez içindeki müesseseler meyanına «Yar

dım sandıkları» da ilâve olunmuştur. 
Fıkra 3 : 
Fıkraya hizmet müddetlerini ikmal etmiyen-

lere, bunların dul ve yetimlerine toptan ödenen 

tazminatlar ve iade olunan mevduatlar da ilâ
ve edilmiştir. 

Fıkra 4 : 
Çacuk zamlarının da vergiden istisnası der

piş edilerek yeniden bir fıkra eklenmiştir. Pa
rantez içinde Devletçe verilen çocuk zamları 
miktarından fazla olanlann vergiye tâbi olaca
ğı tasrih edilmiştir. 

Fıkra 5 : 
Hükümetin 4 ncü fıkrası olup aynen kabul 

edilmiştir. 
Fıkra 6 : 
Hükümetin 5 nci fıkrası olup aynen kabul 

edilmiştir. 
Fıkra 7 : (Hükümetin 6 nci fıkrası) 
İşten çıkarılma tazminatı olarak verilen pa

ranın miktarı ile hudutlandırılması uygun gö
rülmediğinden Hükümet teklifindeki 4200 lira 
haddi kaldırılmıştır. 

Fıkra 8 : 
Hükümetin 7 nci fıkrası olup aynen kabul 

edilmiştir. 
Fıkra 9 ; 
Yardım sandıklarının statüleri gereğince 

kendi üyelerine yaptıkları yardımların da bu 
maddedeki yardımlar gibi vergiden istisnası 
hakkında komisyonda cereyan eden müzakere
lerden mülhem olarak bu fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 27 : (Hükümetin 30 ncu maddesi) 
1, 2, 3 ve 5 nci fıkralar aynen kabul edilmiş

ti i-. 
Fıkra 4 : 
Bu fıkraya «manevra ve talim» ibaresinden 

sonra «tatbikat» kelimesi de ilâve olunarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 28 : (Hükümetin 31 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29 : (Hükümetin 32 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30 : (Hükümetin 33 ncü maddesi) 
Fıkra 1 : 
Fertlerin teşvik maksadiyle verecekleri ik

ramiyeler Gelir Vergisinin mevzuuna girmemek
le beraber tatbikatta muhtemel tereddütlerin 
izalesi maksadiyle fıkrada yardım yapan mües
seseleri tadat eden cümle kaldırılmıştır. 

Fıkra 2 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 3 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
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- m 
Fıkra 4 : 
Hükümet teklifindeki «yardıım>kelimesi spor

cu gençlerin profesyonelliğe gidildiği şu sıra
da (para almadıkça oyuna iştirak etmemek 
gibi) ahlâki bakımından iyi olmıyan itiyatlara 
sapmalarını temin eder mahiyette görüldüğün
den kaldırılmıştır. 

Madde 31 : (ilâve madde); 
Türkiye'de başkaca iş yeri veya daimî mü

messilleri bulunmıyan dar mükellefiyete tâbi 
kimselerin, Hükümetin müsaadesi ile açılan 
sergi ve panayırlardaki ticari faaliyetlerinden 
doğan kazançların istisnasını teminen yeniden 
bir madde ilâve edilmiştir. 

Madde 32 : (Hükümetin 34 ncü maddesi); 
Komisyonumuz, vergi sistemimize yeni giren 

ve sosyal adaletin bir icabı olan asgari geçim 
indirim hadleri mevzuu üzerinde hassasiyetle 
durmuş ve bu indirimlerin - bütçe imkânları 
nispetinde - tahakkuk ettrilmesine dikkat ve 
itina göstermiştir. 

Çocuklu evlilerin istifade edebilecekleri in
dirimlerde çocuk sayısının da nazara alınması
nın zaruri olduğu noktasında ittifak eden ko
misyon, çocuklu evlileri biri iki çocuğa kadar, 
diğeri üç ve daha fazla çocuklu olmak üzere iki 
gurupa ayırmış ve bu suretle Hükümet teklifin
deki üç grupu dörde çıkarmıştır. 

indirim hadleri miktarlarına gelince: 
Memleketimizde ilk defa olarak tatbik edile

cek olan bu idirim hadleri, 
a) Bekârlar için; 
Hükümetin teklif ettiği günde 1,5, ayda 

(25 iş günü esasına göre) 37,5, senede 450 lira, 
aynen kabul edilmiştir. 

b) Çocuksuz evlilerin asgari geçim indirim
leri • günde 2.5, ayda 62.5, senede 750 liraya, 

c) iki çacuğa kadar evlilerin; günde üç, ay
da 75, senede 900 liraya, 

d) Üç ve daha fazla çocuklu evlilerin ise; 
günde 3,5, ayda 87,5 ve senede 1050 liraya, 
çıkarılmıştır. 

Madde 33 : (Hükümetin 35 nci maddesi) 
32 nci maddeye mütenazır hüküm ilâve olun

muş ve maddeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 34 : (Hükümetin 35 nci maddesinin 

son fıkrası); 
Hükümet tasarısında evvelki maddenin son 

fıkrasını teşkil eden çocuk tâbiri ayrı bir mad

de halinde tedvin olunmuş ve bu maddede ge
çen «Evlâtlık» kelimesi yerine daha vazıh gö
rülen «Evlât edinilenler» terimi konmuştur. 

Bundan maada, aile içinde, küçük veya tah
sildeki çocuklarla aynı durumda olan ve aile 
reisine haftû daha fazla bir yük teşkil eden da
imî malûl çocukların da yaş haddine bakılmak
sızın bu fıkraya ithali sosyal mülâhazalar bakı
mından muvafık görülmüştür. 

Madde 35 : (Hükümetin 36 neı maddesi) 
A*oıen kabul ledilmiştir. 
^|ıdde 36 : (Hükümetin 37 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 37 : (Hükümetin 38 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 38 : (Hükümetin 39 ncu maddesi) 
Hükümetçe, ticari kazancın tarifine ithal edi

len gümrük komisyoncularının yaptıkları işler, 
Ticaret Kanunu hükümleri muvacehesinde tica
ri bir mahiyet arzetmediğinden bu maddeden çı
karılmış ve maddeye vuzuh verilmiştir. 

Gümrük komisyoncuları, serbest meslek 
erbabı zümresi mjeyanma alınmıştır. 

Madde 39 : (Hükümetin 40 nci maddesi) 
Atıf madde numaraları değiştirilmek suretiy

le aynen kabul edilmiştir. 
Madde 40 : (Hükümetin 41 nci maddesi) 
Atıf madde numarası değiştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir. 
Madde 41 : (Hükümetin 42 nci maddesi) 
Fıkra 1 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 2 : 
işçilerin iaşelerinin, iş yeri haricinde temini 

lıalinde de ihtiyar olunacak masrafların kabulü 
lâzımgeleceği yolunda ileri sürülen mütalâalara 
karşı bunun birtakmı suiistimallere yol açmak 
ve idari kontrolü güçleştirmek, hattâ imkânsız 
kılmak gibi mahzurlar muvacehesinde, Hükü
met teklifi biraz genişletilerek, iş yerinde veya 
iş yerinin müştemilâtında yapılan iaşe ve ibate 
masraflarının kabulü üzerinde mutabık kalın
mıştır. 

Bundan başka, işçiler için ihtiyar olunacak 
tedavi ve ilâç masrafları da fıkraya ilâve edilerek 
fıkra vazıh bir şekilde yeniden yazılmıştır. 

Fıkra 3 : 
Bir mukavelenameye, ilâma veya kanuni bir 

emre istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazmina
tın masraf kaydedilebilmesi için bu kabîl ödeme-
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lerin işle ilgili olması kaydı konulmuş ve (Ser
maye bağlantısı mahiyetinde olmamak şartı) da 
birçok ihtilâf ve tereddütlere yol açacağı için 
kaldırılmıştır. 

Fıkra 4 : 
Hükümet teklifindeki « münhasıran » keli

mesi, ticari bir maksatla yapılan seyahatler sıra
sında hususi maksatlarla yapılacak işler sebe
biyle ticari maksada müstenit seyahat masrafla 
rının da masraf kabul edilmemesi gibi bir neti
ce doğurmak ihtimaline binaen fıkradan kaldı
rılmış ve seyahat masraflarına seyahat esnasın
daki ikamet masrafları da ilâve eden ve işin ica
bından fazla süren zamana ait masrafların kabul 
edilmiyeceği parantez içinde tasrih olunmuştur. 

Fıkra 5 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 6 : 
Bu fıkranın işletme vergisine taallûk eden 

kısmı, İşletme Vergisinin, Esnaf Vergisi şekline 
sokulmuş olmasından dolayı kaldırılmış ve ifa
deye vuzuh verilmiştir. 

Fıkra 7 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 42 : (Hükümetin 43 ncü maddesi) 
Fıkra 1 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 2 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 3 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 4 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 5 : (Hükümetin 5 ve 6 ncı fıkraları) 
Hükümetin 5 nci fıkrası tayyedilmiş, teberru 

ve ianeler hakkında daha umumi olan 74 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasma hüküm konulmuştur. 

Bu fıkraya, mükellefin sun'u taksirinden do
ğan cezai mahiyetteki tazminatlar da ilâve edil
miştir. Ancak parentez içinde akitlerde ceza 
şartı olarak derpiş edilen tazminatların «Cezai 
mahiyette tazminat» sayılmıyacagı ve bu sebep
le masraf olarak indirilebileceği kabul edilmiş
ti?. 

Madde 43 : (Hükümetin 44 ncü maddesi) 
Tatbikatta idare ile mükellef arasında ta-

haddüs edebilecek ihtilâfları önlemek maksa-
diyle Hükümet teklifindeki «Büyük inşaat» tâ-
birindeki «Büyük» vasfı kaldırılmış, mütaahhit-
lerin taahhüt ettikleri işler için her sene beyan

name verip o sene içinde tahakkuk eden kâr ve
ya zararlarını bildirmeleri ve iş sonunda hakiki 
kâr veya zarar tesbit edildikten sonra eski se
nelerin beyannameleri üzerinden o senelere rü-
eıı edilerek fazla almmış vergi varsa kendileri
ne iadesi, eksik alınmışsa ikmalen tahakkuk et
tirilmesi esasları kabul edilmiş ve bu suretle ya
pılacak düzeltmelerde iltibaslara mahal kalma
mak üzere, zamanaşımının işin neticelendiği ta
rihi takibeden yıldan başlıyacağı tasrih edilerek 
maddeye vuzuh verilmiştir. 

Madde 44 : (İlâve madde) 
Dar mükellefiyete tâbi kimselerin Türkiye 

ilo yabancı memleketler arasında yaptıkları 
nakliyat işlerinde elde ettikleri kazançların, Ku
rumlar Vergisine tâbi yabancı nakliyat kurum
larının kazançlarının tâyinine ait esaslar dâhi
linde tesbit olunacağı hakknda yeniden bir mad
de eklenmiştir. 

Madde 45 : (Hükümetin 45 nci maddesi) 
Milletvekillerine, il genel meclisi ve beledi

ye âzalarma, kurumların idare meclisi reisi ve 
azalarına, murakıplarına, tesfiye memurlarına 
ve benzerlerine verilen tahsisat, ücret mahiye-
tinde olmamakla beraber şimdiye kadar cereyan 
edegelmiş olan tatbikatta ücretler gibi vergi 
tevkifatına tâbi tutulduğundan Gelir Vergisi 
tatbikatında da aynı esasın devam ettirilmesi 
daha amelî görülmüştür. 

Madde 46 : (Hükümetin 46 ncı maddesi) 
Atıf maddesinin fıkra numaraları değiştiril

mek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 47 : (Hükümetin 47 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 48 : (Hükümetin 48 nci maddesi) 
Bu maddeye götürü masraf usulünü kabul 

eden gayrimenkul sahipleri ve serbest meslek 
erbabı ile 53 ncü maddeye göre kazançları 
götürü olarak tesbit edilen diğer serbest meslek 
erbabı nezdinde çalışanların ücretlerinin götürü 
olarak tesbit edilmesini teminen bir fıkra ilâve 
edilmiştir. 

Madde 49 : (Hükümetin 49 neu maddesi) 
Hüküm itibariyle aynen kabul edilmekle be

raber maddeye vuzuh verilmiş ve 3 ncü fıkrasma 
«îş yeri açmak» kaydı ilâve olunmuştur. 

Madde 50 : (Hükümetin 50 nci maddesi) 
Gümrük komisyoncularının yaptıkları işin 

mahiyeti itibariyle Gelir Vergisi tatbikatı ba* 
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kınımdan serbest meslek erbabı meyanına alınma
sı uygun görülerek bu maddeye ithal edilmiş
tir. (Ve ayrıca bir iş) tâbiri, meslekten başka 
bir iş olarak tavzih olunmuştur. 

Madde 51 : (Hükümetin 51 nci maddesi) 
Bu maddenin son fıkrasındaki hüküm tavzih 

edilerek alacağın temliki, borçla takas ve mah
sup suretiyle alman paralar ve aymlar, hesap 
devresi içinde tahsil edilmiş kazanç sayılmış, 
serbest meslek erbabı namma bankaya veya note
re yatırılmak suretiyle emirlerine giren paraların 
tahsil edilmiş hükmünde olabilmesi için bu mu
ameleye istihkak sahibince ıttıla kesbedilmiş bu
lunması şart konulmuştur. 

Madde 52 : (Hükümetin 52 nci maddesi) 
Serbest meslek erbabı ile idare arasında, mes

lekî masraflar üzerinde her hangi bir ihtilâfa 
mahal kalmamak üzere, meslekî masrafların ge
niş bir surette tadat olunması lüzumlu görül
müş ve bu maksadı temin için bu madde yeni 
baştan ve 7 fıkra halinde yazılmıştır. 

Fıkra 1 : 
ikametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak 

kullanan serbest meslek erbabının, ikametgâhla
rına isabet eden kira ve saire gibi masraflarını 
masraf kaydedemiyecekleri bu fıkraya ilâve 
edilmiştir. 

Fıkra 2 : 
Serbest meslek erbabının mesleklerini ifa sı

rasında başkalarına ücret mukabilinde iş gördür
dükleri nazara alınarak bu gibilere ödedikleri 
paraların da masraf kaydedilebileceği müstakil 
bir fıkra halinde belirtilmiştir. 

Fkra 3 : 
Hükümetin teklifindeki «Meslekî neşriyat 

masrafları» «Alman meslek kitapları, mecmua
ları ve gazeteler gibi neşriyat için yapılan mas
raflar» şeklinde tavzih edilmiş ve mesle
ki teşekküllere ödenen aidatın da meslekin ifa-
siyle alâkalı bir masraf olmak itibariyle bu fık
raya İlâvesi uygun görülmüştür. 

Fıkra 4 : 
Meslekin ifası için ihtiyar olunan seyahat 

masraflarına, ikamet masrafları da ilâve edil
miş ve işle ilgili olmıyan seyahat, ve ikamet mas
raflarının ayırdedilmesini teminen parantez 
içinde (seyahat maksadının gerektirdiği süreye 
maksur olmak şartiyle) kaydı konulmuştur. 

Fıkra 5 : 
Hükümetin 4 ncü fıkrası olup aynen kabul 

edilmiştir. 
Fıkra 6 : 
Hükümetin 5 nci fıkrası olup esas bakımın

dan kabul edilmiş, ancak parantez içindeki ifa
de, tereddüde mahal bırakmıyacak surette yp* 
zuhlandırılmıştır. ,"'i 

Fıkra 7 : >, 
Meslekî teşekküller tarafından birtakım te

kaüt sandıkları kurulduğu ve kurulacağı ve bu 
gibi sandıklara bir tekaüt aidatı Qjj#|fcfcbileceği 
teemmül edilerek, bu yerlere, sâ^Sfeüancm % 
5 sini geçmemek üzere ödiyeceklerfieJCffŞt öida-
atının da masraf olarak kaydolunması kabul 
edilmiş ve bunu teminen ve yeniden müstakil 
bir fıkra ilâve edilmiştir. \k 

Fıkra son : 
Götürü masraf için Htikûmjjp teklif olu

nan % 20 haddi, Komisyonca jJPnmi olarak !% 
30 a ve dişçilerle rontkencilerin fazla masrafları 
göz önünde tutularak |% 40 a çıkarılmıştır. 

Madde 53 : (Hükümetin 53 ncu maddesi) 
Serbest meslek erbabı meyanına alman güm

rük komisyoncularının yaptıkları işin mahiyeti 
itibariyle götürü usule tâbi tutulamıyacağı mad
deye ilâve edilmiştir. 

Bu maddenin son fıkrasında kira haddi, es
naf muaflığında kabul edilen, esaslara mütena
zır olarak 720 liraya indirilmiş; iratların naza
ra alınması icabettiği hallerde 10 ncu madde 
için arzedilen mülâhaza sebebiyle 1 . I . 1940 
dan evvel takdir edilmiş olanların % 20 fazlasiy-
le ele alınacağı fıkrada belirtilmiştir. 

Madde 54 : (Hükümetin 54 ncü maddesi) 
İfadeye vuzuh vermek ve tatb'kata vukuu 

melhuz iltibasları önlemek üzere maddeye vuzuh 
verilmiştir. 

1, 2, 3 ve 5 nci fıkralar aynen kabul edilmişi 
4 ve 6 nci fıkralar, iltibası önliyecek şekilde vu
zuh landırılmıştır. 

Fıkra son 
1 ilâ 6 nci fıkralarda zikredilen gayrimen-

kulerle haklar, ticari bir işletmenin bilâçosu-
na dâhil bulundukları takdirde iratlarının ti
cari kazanç, dâhil bulunmadıkları takdirde ise, 
tüccarlara ait olsa dahi gayrimenkul sermaye 
iratlarına ait hükümlere tâbi olduğu açıklan
mıştı]". 

Madde 55 : (Hükümetin 55 nci maddesi) 
Aynen kabul edlmiştir. 
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Madde 56 : (Hükümetin 56 ncı maddesi) 
Aynı olarak tahsil olunan kiraların vergi 

usul kanunundaki hükümler dairesinde değer
lendirileceği hükmü ilâve edilmiş, «kira bede
linin kiralıyan namına bankaya veya notere 
yatırılan veya hesabına geçirilen» paraların 
tahsil edilmiş hükmünde sayıldığı yolundaki 
Hükümet teklifi, kiralıyanın böyle bir paranın 
namına bankaya veya notere yatırıldığına ve
ya hesabına geçirildiğine herhangi bir suretle 
ıttıla kesbetmemiş bulunması ihtimali düşünüle
rek ibare, «Bankaya veya notere yatırılmak su
retiyle emirlerine giren kira bedelleri ıttıla hâ
sıl etmeleri kaydiyle tahsil edilmiş hükmünde
dir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 57 : (Hükümetin 57 nci maddesi) 
Hükümetin teklifinde emsal kira bedeli, bi

na vergisine matrah olan gayrsâfi irat olarak 
gösterilmişse de, 5020 sayılı Kanunla konutlara 
% 20 ve ticaretgâhlara ise % 50 zam yapılması 
derpiş edilmiş bulunduğundan hakiki emsal ki
ra bedelinin gayrisâfi iradın % 20 ve % 50 
faz!asiyle alınması, 

Malsahiplerinin usul ve furuğlarının ika
metlerine (birden fazla olmamak şartiyle) tah
sis edilen binalarla mal sahibi birlikte akraba
ların oturdukları binalar için emsal kirasınm 
aranmıyacağı kabul edilmiştir. 

Madde 58 : (Hükümetin 58 ncl maddesi) 
Fıkra 1 : 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Fıkra 2 : 
îdaro masraflarının, gayrimenkulun ehem

miyeti ile mütenasip olması kaydı konulmuştur. 
Fıkra 3 - 4 —- 6 - 8 ve 9 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 5 : 
Kiraya veren tarafından ödenmiş olmak şar

tiyle lâğım ve kaldırım masrafları da fıkraya 
ilâve edilmiştir. 

Fıkra 7 : 
Parantez içindeki «tecdit ve tezyin» kelime

leri çıkarılarak fıkraya vuzuh verilmiştir. 
Fıkra 10 : 
Mülk sahibinin ikametine tahsis ettiği bina

yı hastalık, işin veya memuriyetin nakli sebebiy
le terketmek mecburiyetinde kalması halinde ki
raya vereceği meskenin kirasından, gittiği yer
de tuttuğu mesken için ödiyeceği kirayı indir
mesi madelete uygun olacağı düşünülmüş ve bu 

maksadı teminen müstakil bir fıkra eklenmiştir. 
Fıkra son : 
Gayrimenkul iratlarından dolayı beyanname 

vermek mecburiyetinde olan mükelleflere bir 
kolaylık olmak üzere, mükelleflerin, diledikleri 
takdirde, hasılatlarından götürü masraf karşılı-
ğî olarak % 20 miktarında bir tenzilât yapma
ları kabul edilmiş ve bu fıkra bu maksadı temin 
edecek şekilde yeniden yazılmıştır. 

(Hükümetin 59 ncu maddesi) 
Usul Kanununa alınmak üzere bu madde kal

dırılmıştır. 
Madde 59 : (Hükümetin 60 rıcı maddesi) ay

nen kabul edilmişti. 
Madde 60 : (Hükümetin 61 nci maddesi) 
Esas bakımından aynen kabul edilmiş ifade

ye vuzuh maksadiyle bu madde yeniden yazıl
mıştır. 

Madde 61 : (Hükümetin 62 ci maddesi) 
Atıf madde numarası değiştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir. 
Madde 62 : (Hükümetin 63 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 63 : (Hükümetin 64 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 

(Hükümetin 69 ncu maddesi) 
Bu madde, Usul Kanununa alınmak üzere 

kaldırılmıştır. 
Madde 64 : (Hükümetin 66 -ncı maddesi) 
Tahsisat, aidat ve hakkı huzurlar yukarda 

45 nci maddenin 4 ncü fıkrasında vergi tevkifatı 
bakmıından ücretler meyanma alınmış bulundu
ğundan Hükümetin 66 ncı maddesinin 1 numa
ralı fıkrası kaldırılmıştır. 

Fıkra 1 : (Hükümetin ikinci fıkrası) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 2 : (Hükümetin üçüncü fıkrası) 
Hükümet teklifindeki « değer artışı kazanç

ları » tabiri, « gayrimenkullerin ve hakların ve 
menkul kıymetlerin satışından, iştirak hisseleri
nin devir ve temlikinden doğan kazançlar » şek
linde değiştirilmiştir. 

Fıkra 3 : 
Aynen kabul edilmiştir. 

(Hükümetin 67 nci maddesi) 
45 nci madde ile birleştirilmiştir. 
Madde 65 : (Hükümetin 68 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 66 : (Hükümetin 69 ncu maddesi) 
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Fıkra 1 : 
Hükümet teklifinde « Değer artığı kazancı » 

olarak gösterilen bu fıkranın matlabı « gayri-
menkullerin ve hakların ve menkul kıymetlerin 
satışından, hisselerin devir ve temlikinden doğan 
kazançlar » şeklinde değiştirilmiştir. 

Hastalık, ikametgâh nakli, işin tasfiyesi gibi 
sebeplerle vâki satışlardan elde edilen kazançlar, 
spekülatif mahiyette görülmediğinden, hariç bı
rakılmış üç senelik müddet mükellef lehine ola
rak iki seneye indirilmiş ve fıkra bu maksadı te
min edecek şekilde yeniden yazılmıştır. 

Fıkra 2 : 
İltibası önlemek maksadiyle Hükümet tekli

findeki « senede 2 000 lirayı aşan kazançlar iba
resi » bir takvim yılı zarfında 2 000 lirnyı aşan 
kazançlar» şeklinde değiştirilmiştir. 

Fıkra 3 : 
Hükümet teklifi esas bakımından aynen ka

bul edilmekle beraber vuzuh maksadiyle fıkra 
yeniden yazılmıştır. 

Fıkra 4 : 
Bu fıkranın hükmü : Faaliyetini durduran 

bir işletmenin satılmasına taallûk etmesi hase
biyle ifadeye vuzuh verilmiş ve satışın (faali
yetin durmasından sonra yapılmış olması) şartı 
belirtilmiştir. 

Fıkra son : 
İfadelere vuzuh verilmiştir. 
Madde 67 : (Hükümetin 70 nci maddesi) 
Fıkra 1 : 
Bu fıkranın esnaf muaflığından faydalanan

larım tatbik edilmesini, 14 madde temin etmek
te olduğundan burada tekrarına lüzum görül
memiş ve kaldırılmıştır. 

Fıkra 2 : 
Bu fıkradaki «Hava parası» ibaresi «Her tür

lü paralar ve menfaatler» şeklinde değiştiril
miştir. 

Fıkra 3 : 
Peştamallıklar için de 500 liralık bir had ka

bul edilerek fıkra, «500 lirayı geçen peştemal-
lıklar» şeklinde yazılmıştır. 

Son fıkra : 
İfadelere vuzuh verilmiş ve fıkraya dar mü

kellefiyete tâbi olanların yabancı memleketlere 
arızi olarak yaptıkları nakliyat işlerinde elde 
ettikleri kazançların 44 ncü madde delaletiyle 
Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre 
tesbit edileceği hükmü ilâve edilmiştir. 

. ( S- «ay 

Madde 68 : (Hükümetin 71 nci madde») 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 69 : (Hükümetin 72 nci maddesi) 
Fıkra 1 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 2 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 0 : 
Fıkradaki «Değer artışı kazançları» ibaresi 

66 ve 67 nci maddelerde zikredilen kazançlara 
atıf yapılmak suretiyle değiştirilmiş, temsil ve 
konser verenlerden peşinen vergi kesmek hük
mü kaldırıldığından fıkradan, bunlara ait hü
küm çıkarılmıştır. 

Madde 70 : (Hükümetin 73 ncü maddesi) 
İstisna hadleri dâhilinde kalan gelirler için 

beyanname verilip verilnıiyeceği hususunda ta
sarıda bir sarahat bulunmadığından tatbikatta 
bu bakımdan düşülebilecek tereddütleri izale 
maksadiyle bu gibi hallerde beyanname verilnıi
yeceği hükmü bir fıkra halinde maddeye ilâve 
edilmiştiı'. 

Madde 71 : (Hükümetin 74 ncü maddesi) 
Hükümetin 74 ncü maddesinin (A) bendinin 

3 numaralı fıkrasında menkul sermaye iratları 
için tanınan müsaade, Gelir Vergisinin ana pren
sipleri ve bu verginin güttüğü vergilendirme 
adaleti ile kabili telif görülmediğinden kaldırıl
mıştır. 

Maddenüı (B) bendinin 4 numaralı fıkrasın
daki «değer arlısı kazançlarından» ibaresi, 
«öayrimenkullerin. ve haklarn, ve menkul kıy 
metlerin artışından, devir ve temlikinden, elde 
edilen kazançlardan» şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin diğer fıkraları aynen kabul edil
miştir , 

Madde 72 : (İlâve madde) 
Hükümet tasarısının 73 ncü maddesinin (A) 

bendinin 3 ncü fıkrası, yukarda arzedilen se
bepler dolayısiyle kaldırılmıştır. Ancak; bunun 
neticesinde, gelirleri sadece menkul sermaye 
iratlarından ibaret olan mükelleflerin beyanna
me vermeleri icabedecek ve bu suretle hem mü
kelleflere, fazla külfet yükletilmiş olacak, hem 
de idare lüzumsuz yere fazla miktarda beyan
name aramak mecburiyetinde kalacaktı. 

Bu gibi külfetleri azaltmak maksadiyle ko
misyonumuzca yeni bir madde ilâve edilmiştir. 

Yeni hükme göre, gelirleri sadece vergi tev-
kifatma tâbi olup 2 500 lirayı aşmıyan menkul 
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sermaye iradı ile beyanname verilmesine lüzum 
görülmiyen irat ve kazançlardan ibaret olan 
mükelleflerin beyanname vermeleri ihtiyarları
na bırakılmış, bu suretle hem ilk tatbikat sene
lerinde idarenin çok miktarda beyanname ile 
karşı karşıya gelmesi ihtimali önlenmiş, hem de 
bu kabîl mükelleflerin istedikleri takdirde en az 
geçim indiriminden faydalanmaları ve tevkifat 
sırasında fazla ödemiş oldukları vergileri geri 
almaları sağlanmıştır. 

Madde 73 : (Hükümetin 75 nci maddesi) 
Atıf madde numarası değiştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir. 
Madde 74 : (Hükümetin 76 nci maddesi) 
Fıkra 1 : 
Hükümet teklifindeki 200 liralık sigorta pri

mi , aile efradının her biri için kabulü madelete 
uygun görülmüş ve fıkra, buna göre yeniden 
yazılmıştır. 

Fıkra 2 : . 
Kamu menfaatlerine hadim cemiyetlere yapı

lan teberrüler ve ianeler, gelirin elde edilmesi 
için ihtiyar olunan masraflardan olmamakla 
beraber bir yandan memleketimizin şartları, 
diğer yandan, kamu menfaatlerine hadim ce
miyetlerin bünyeleri ve yaşamak için bu gibi 
tebebrru ve ianelere ihtiyaçları göz önünde tu
tulmuş ve Kazanç Vergisi Kanununda sadece 
ticaret kazançları için tanınan bir hüküm 
umumileştirmek suretiyle kamu menfaatlerine 
hadim cemiyetlere makbuz mukabilinde yapılan 
teberru ve ianelerin gelirden indirilmesi kabul 
edilmiştir. Şukadar ki, indirilecek miktarın, ge
lirin % 5 ni aşmaması şartı hükme ilâve edil
miştir. 

Madde 75 : (Hükümetin 77 nci maddesi) 
Veraset ve İntikal Vergisinin mahiyeti icabı 

gelirden indirilmiyeceği tabiî bulunduğundan 
fıkradaki «Veraset ve İntikal Vergisi» ibaresi 
kaldırılarak fıkraya vuzuh verilmiştir. 

Madde 76 : (Hükümetin 78 nci maddesi) 
Esas bakımından aynen kabul edilmekle be

raber vuzuh maksadiyle fıklara gerekli bâzı ke
lime ve cümleler eklenmiş ve masraf bildirimine 
ait fıkra yeniden yazılmıştır. 

Madde 77 : (Hükümetin 79 ncu maddesi) 
Emtia üzerine iş yapan tacirlerle fabrika ve 

imalâthanelerin iki ay içinde bilançolarını çıkar-
malarmdaki güçlük göz önünde tutularak, Hükü
met teklifinde Şubat ayında verilmesi isteni

len beyannamenin, mart aynıda, ölüm ve mükel
lefiyetin zevalini mucip diğer hallerde ise (Hü
kümet teklifine nazaran bir ay fazlasiyle) bu 
hallerin vukuunu takibeden dört ay içinde ika
metgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine 
vermek veyo yollamak meeburiyeti konulmuştur. 

15 gün zarfında beyanname verme mecburi
yeti, yalnız memleketi terk hâdiselerine inhisar 
ettirilmiştir. 

Madde, iltibaslara mahal bırakmıyacak su
rette ve bu esaslar dairesinde yeniden yazılmış
tır. 

Madde 78 : (Hükümetin 80 nci maddesi) 
Hükümetin 80 nci maddesi olup esas bakı

mından aynen kabul edilmekle beraber vuzuh 
maksadiyle madde metninde bâzı değişiklikler 
yapılmış ve madde sonuna «Aile reisi» mevzuu 
üzerinde tatbikatta tereddüde yer vermiyecek 
surette bu tâbiri açıklıyan bir fıkra ilâve olun
muştur. 

Madde 79 : (Hükümetin 81 nci maddesi) 
Aile mükellefiyetinin tatbik edilemiyeeeği 

haller üzerinde Komisyonca hassasiyetle durul
muş ve vergi ziyamı önlemek için : 

a) Karı ile koca arasında mal ayrılığı usu
lünün cari bulunması halinde, karının evlenme
den evvel mevcut veya evlilik sırasında miras 
veya vasiyet yoliyle, 4 

b) Küçük çocukların üçüncü şahıslardan 
miras veya vasiyet yoliyle, 

c) Karı ve çocukların 1.1.1947 tarihinden 
itibaren evvel iktisap ettikleri malların iratları, 

hakkında, 78 nci madde hükmünün tatbik 
edilmiyeceği tasrih edilmiş, limitet ve koman* 
dit şirketlerden alman kâr hisselerinin-bu kabîl 
iratlara dâhil olmadığı da müstakil bir fıkra 
halinde belirtilmiştir. 

Madde 80 : (Hükümetin 82 nci maddesi) 
Madde, esas bakımından aynen kabul edil

mekle beraber tatbikatta iltibasları önlemek 
maksadiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu me-
yanda dar mükellefiyete tâbi olanların vergiye 
tâbi istihkaklarından bu madde gereğince vergi 
kesilmesi için bunların ayrıca tasrihine lüzum 
ve mahal olmadığından ve esasen maddenin muh-
lâk hükmü de bu maksadı temin ettiğinden Hü
kümet maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

Madde 81 : (Hükümetin 83 ncü maddesi) 
Birinci fıkrası aynen kabul edilmiş, ikinci 

(S . Sayısı : 147 ) 



66 
fıkrası ise 16 ncı maddeye yapılan tadilâta mü
tenazır olarak yeniden yazılmıştır. 

Madde 82 : (Hükümetin 84 ncü maddesi) 
Menkul sermaye iratlarından yapılacak ver

gi tevkif atında, vergi matrahı ile vergi tevkifa-
tının hangi esaslar dairesinde ve ne zaman ya
pılacağı yeniden tâyin edilmiş ve sermaye şirket
leri ile kazanç dağıtan kooperatif şirketlerinin 
safi kazançlarından Kurumlar Vergisinin ten
zilinden sonra kalan kârın, tevzi edilsin edilme
sin tevkifata tâbi tutulacağı açıklanmıştır. 

Madde 83 : (Hükümetin 85 nei maddesi) 
Esas bakımından aynen kabul edilmekle be

raber mevduat faizlerinin istisna dışında kalan 
kısmından yapılacak tevkif atın kayıt şekli mad
deye ilâve edilmiştir. 

Madde 84 : (Hükümetin 86 ncı maddesi) 
Hükümet teklifinde muhtasar beyannamenin 

verilme müddeti, mütaakıp ayın 15 nei günü 
olarak gösterilmiş ise de kazanç vergisi tatbi
katında bu müddetin, mütaakıp ayın 20 nei gü
nüne kadar olması ve mükelleflerin buna inti
bak etmiş bulunmaları göz önünde tutularak bu 
müddet «Mütaakıp ayın 20 nei gününe kadar> 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Hizmet erbabı sayısı ona kadar olan iş veren
lerin muhtasar beyannamelerini üç ayda bir 
vermelerinin, muamelâtı basitleştirmek ve mü
kelleflere kolaylık olmak üzere - Maliye Bakan
lığının müsaadesine bağlı olmaksızın alâkalı 
vergi dairesine evvelden haber vermek şartiy-
le ihtiyarlarına bırakıldığı açıklanmıştır. 

Madde 85 : (Hükümetin 87 nei maddesi) 
Son fıkradaki «İratlar» kelimesi «kârlar ve 

iratlar» şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 86 : (Hükümetin 88 nei maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 87 : (Hükümetin 89 ncu maddesi) 
Bu maddede geçen «Değer artışı kazancı» 

tâbiri «Gayrimenkullerin, ve hakların ve men
kul kıymetlerin satışından devir ve temlikinden 
elde ettikleri kazançlar» şeklinde değiştirilmiş 
ve hava paraları tâbiri yerine 67 nei maddedeki 
tâbire uygun ifade kullanılmıştır. 

Madde 88 : (Hükümetin 90 ncı maddesi) 
«Mükelefin adı ve soyadı» ibaresine «Varsa 

unvanı > ibaresi de ilâve edilmiştir. 
(Hükümetin 91 nei maddesi) 

Temsil ve konser verenlerden peşin vergi 

tevkifatı kaldırıldığından bu madde kaldırıl
mıştır. 

Madde 89 : (Hükümetin 92 nei maddesi) 
Umumi izahatta da belirtildiği üzere ver

ginin en mühim unsurunu teşkil eden vergi ta
rifeleri üzerinde büyük bir ehemmiyetle durul
muş ve iktisadi mülâhazalarla tarifenin % 40 
olan son dilimi kaldırılarak 100 bin liradan faz
lası için % 35 sabit bir nispet kabul olunmuş
tur. 

Madde 90 : (Hükümetin 93 ncü madesi) 
Gelir Vergisi sisteminde, daha çok gelir te

min edenlerin, daha az gelir temin edenlere na
zaran bir az daha fazla, yani vergi ödeme ta-
takatlerine göre vergi ödemeleri başlıca bir 
prensiptir. 

Bekârlar, evli mükelleflerin aile mükellefi
yeti sebebiyle karı ve kocolarmm ve evlatları
nın hal ve istikbaliyle yüklendikleri malî kül
fetlere nazaran daha müsait bir mevkide bu
lunmaktadırlar. Bu itibarla, bekâr mükellefler
den, ödeyecekleri Gelir Vergisi üzerinden mu
ayyen nispette bir «Bekârlık zammı» alınması 
komisyonumuzca prensip bakımından kabul 
edilmiştir. 

Mevzuun müzakeresi sırasında, bekârların 
hususi hallerine göre bu zammın tatbiki bakı
mından bekârlık vasıflarının tâyini istenilmiş
tir. Bekâr olmakla beraber nafaka ödemek veya 
ana ve babasına, dul kalan veya evlenmiyen 
kız kardeşlerine bakmak mecburyetinde olan
ların da evli mükellefler kadar malî külfetler 
altında bulundukları işaret edilerek bu gibiler
le henüz evlenme çağında olmıyanlarm, tahsil
de olanların ve evliliğe mâni halleri bulunan
ların, bekârlık zammından istisna edilmeleri 
lâzımgeleceği yolunda da bâzı mütalâalar ileri 
sürülmüş se de, bekârlık zammı, bekârın husu
si halini nazarı itibara almaktan ziyade mücer
ret bekârlık sıfatı dolayısiyle konulan bir ver
gidir. Kaldı ki, nafaka vermek, ana ve babaya 
bakmak, ve saire gibi bekârlar için ileri sürü
len bu mütalâa evliler için de varit olabilir. 

Bu itibarla bekârların, komisyonda ileri sü
rülen bâzı hususiyetlerinin nazarı itibara alın
masına, bekârlık zammının vaz'mdaki prensip
le telifine imkân görülememiştir. 

Ancak, Hükümetçe teklif edilen % 10 nispe
ti fazla görüldüğünden % 5 e indirilmiştir. 
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Madde 91 : (Hükümetin 94 ncü maddesi) 
Bu maddenin (b) fıkrasındaki « ücret mahi

yetindeki ödemeler » tâbiri «ücret sayılan öde
meler » şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 92 : (Hükümetin 95 nci maddesi) 
Esas bakımından aynen kabul edilmekle be

raber ifade, vergi tevkifatma ait değişikliklere 
mütenazır olarak düzeltilmiştir. 

(Hükümetin 96 ııcı maddesi) 
Temsil ve konser verenlerin peşin vergi tev

kif atı esası kaldırılmış olduğundan bu madde 
tayyedilmiştir. 

Madde 93 : (Hükümetin 97 nci maddesi) 
Gelir Vergisinin, mükellefin ikametgâhınm 

bulunduğu yerin vergi dairesince tarholunacağı 
esası kabul edilmekle beraber tatbikatta hem 
mükellefe, hem de idareye bir kolaylık olmak 
üzere Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü ah
valde mükellefe de evvelden haber verilmek şar-
tiyle, tarhiyatm iş yerinin bulunduğu mahal 
vergi dairesince de tarhedilebileceği hükmü ile, 
Hükümet teklifinde dar mükellefiyete tâbi olan
lar için gösterilmiyen tarh yerinin, bunların 
beyannamelerini vermeye mecbur oldukları ver
gi dairesi olduğu, hükmü ilâve edilmiştir. 

Madde 94 : (Hükümetin 98 nci maddesi) 
Esas bakımından aynen kabul edilmiş, ancak 

ifadeye vuzuh maksadiyle madde yeniden yazıl
mıştır. 

Madde 95 : (Hükümetin 99 ncu maddesi) 
Birinci fıkraya ifade bakımından vuzuh ve

rilmiş, diğer fıkrası aynen kabul olunmuştur. 
Madde 96 : (Hükümetin 100 ncü maddesi) 
Fıkra 1 : 
Bu fıkraya; beyanname « Başka bir vergi da

iresi vasıtasiyle gönderilmişse, tarhiyatı yapacak 
vergi dairesine geldiği tarihi takibeden üç gün 
içinde » tarhiyatm yapılacağı hükmü tasrihen 
ilâve edilmiştir. 

Fıkra 2 : 
Fıkraya vuzuh verilmiştir. 
Fıkra 3 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 97 : (Hükümetin 101 nci maddesi) 
Fıkra 1 : İndirme kelimesi, Gelir Vergisinde 

hususi bir manada alındığı cihetle bu fıkradaki 
«İndirim yapılmaz» ibaresi, ifadeye vuzuh mak
sadiyle «Tenzilât ve mükellefe iade yapılmaz» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Fıkra 2 : 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 98 : (Hükümetin 102 nci maddesi) 
Prakendecilerle, otel, lokonta, bar, gazino, 

kahvehane, kır bahçeleri, plaj ve emsali yerleri 
işletenlerin beyannamelerinde gösterecekleri gay
risâfi kârlarının, Vergi Usul Kanununa göre 
tâyin edilecek asgari kâr hadleriyle hesaplanma
sı yolundaki Hükümet teklifi üzerinde de hassa
siyetle durulmuş, bilhassa asgari kâr hadlerinin 
tâyin şeklinin mükellefler için âdil olmadığı, 
diğer taraftan, düşüklüğü muhik bir sebebe isti
nat ettiğinin mükellef tarafından izah olunması 
halinde dahi bu hadlerin tatbik edilmiyeceği hak
kında maddede bir hüküm bulunmadığı göz önün
de tutularak, asgari kâr hadlerinin Usul Kanu
nuna göre teşkil edilecek Takdir Komisyonunca 
tâyin olunacağı ve mezkûr Takdir Komisyonunca 
kazanç takdiri yoluna gidilebilmesi için: 

a) Düşüklüğün mükellef tarafından muhik 
sebeplerle izah olunamaması, 

b) Düşüklük sebeplerinin tatbikat ile mey
dana çıkarılamamış bulunması, 
nın şart olduğu tasrihhan maddeye ilâve edil
miştir. 

(Hükümetin 103 ncü maddesi) 
Düşüklüğün muhik sebeplerden ileri geldiği

nin izah keyfiyeti, 98 nci madde ile mükellefe 
bahşedilmiş bulunduğundan bu madde fuzuli gö
rülmüş ve bu sebeple tamamen kaldırılmıştır. 

Madde 99 : (Hükümetin 104 ncü maddesi) 
Masraf bildirimine mecbur tutulan serbest 

meslek erbabı ile tüccarların beyannamelerinde 
gösterecekleri safi gelirlerin yaşama seviyele
rine ve masraflarına nazaran açık bir surette 
düşük bulunması halinde, Hükümetçe teklif 
edilen gerçek ikametgâh kira bedelinin, gerçek 
kira bulunmadığı hallerde, ikametgâh gayrisâfi 
iradının 8 misli kira emsali, memleket şartları
na uygun görülmediğinden kabul edilmemiş, 
realiteye uymak ve Hazine ile mükellef hak
larını telif etmek maksadiyle Takdir Komisyo
nunca safi gelir takdiri esası cihetine gidil
miştir. 

Ancak; mezkûr komisyonca safi gelir takdir 
edilebilmesi için : 

a) Açığın servetten yapılan sarfiyatla, 
borçla veya başka bir kaynaktan kapatıldığı-
ğının mükellef tarafından izah olunmaması, 
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b) Gerçek gelirin tetkikatla tesbit edileme

miş bulunması, 
Şartı ilâve edilmiştir. 

(Hükümetin 105 nci maddesi) 
102 ve 104 ncü maddelerin komisyonca de

ğiştirilmesi sebebiyle bu madde kaldırılmıştır. 
Madde 100 : (Hükümetin 106 ncı maddesi) 
Hükümet teklifinde Şubat ve Ağustos ola

rak gösterilen taksit müddetleri, mükellefin te
diye imkânları göz önünde tutularak (Mart -
Eylül) ayları şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 101 : (Hükümetin 107 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 102 : (Hükümetin 108 nci maddesi) 
Hükümet teklifinde 15 gün olan ödeme müd

deti, 84 neü madde ile kabul edilen hükme mü
tenazır olarak 20 güne çıkarılmıştır. 

Madde 103 : (Hükümetin 109 ncu maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 

(Hükümetin 110 ncu maddesi) 
Temsil ve konser verenlerden peşin tahsilat 

yapılması hükmü kaldırıldığından bu madde 
tayyedilmiştir. 

Madde 104 : (Hükümetin 111 nci maddesi) 
Yıllık beyannameye, tâbi mükellefler, 32 nci 

maddede yazılı en az geçim indiriminden istifa
de ettikleri ve kaynakta tevkif suretiyle tahsil 
edilmiş olan vergileri de beyannamelerinde gös
terdikleri gelirler üzerinden hesaplanan Gelir 
vergisinden mahsup ve fazla alınmış olan ver
giler kendilerine iade olunmasına cevaz verildiği 
halde vergisi kaynakta tevkif suretiyle tahsil edi
len ve beyana tâbi başkaca gelirleri bulunmıyan 
mükelleflerin en az geçim indiriminden istifadele
rine imkân verilmemesi teklif adaleti ile kabili 
telif görülmediğinden, Hükümet teklifindeki 
«ancak menkul sermaye iratlarından kesilen ver-

. gilerin mahsubundan doğan haklar iade olun
maz» fıkrası kaldırılmıştır. 

Bundan başka, vergi tevkifatmın mahsubu 
yapıldıktan sonra mükellef lehine çıkan farkla
rın mükelleflere bildirilmesi ve bir sene zarfın
da mükellef müracaat etmediği takdirde bu 
hakkn sükut etmesi hükmü konulmuştur. 

Madde 105 : (Hükümetin 112 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 106 : (Hükümetin 113 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Mû4de 107 ; (Hükümetin 114 ncü maddesi) 

( Ş . Sayısı 

Binalara ait Bina, Buhran ve Müdafaa Ver
gilerinin Gelir Vergisinden mahsubuna cevaz 
verilirken iradı gelire giren arazi için ödenen 
Arazi Vergisinin mahsubunun kabul edilmemesi 
teklif adaleti ile kabili telif görülmediğinden 
bu verginin de mahsubu kabul edilmiş ve mad
de, bu maksadı temin edecek surette yeniden 
yazılmıştır. 

Bu maddenin 3 numaralı fıkrasındaki hü
küm, 58 nci maddenin 5 numaralı fıkrasına ko
nulmuş bulunduğundan buradan çıkarılmıştır. 

Yeni inşa edilen binalara Bina Vergisi Kanu
nu gereğince verilmiş olan muvakkat muaf iye 
tin Gelir Vergisi ile haleldar olmaması için bu 
muvakkat muafiyetin devamı müddetince hesap
lanacak Bina Vergisinin Gelir Vergisinden in
dirilmesi kabul edilmiş ve (4) ncü fıkra bu mak
satla ilâve olunmuştur. 

(Hükümetin 115 nci maddesi) 
İşletme Vergisi, sadece esnaf* has bir vergi 

haline ifrağ edilmiş olduğundan İşletme Vergi
sinin mahsubuna taallûk eden bu madde kaldı
rılmıştır. 

(Hükümetin 116 ncı maddesi; 
Mükerrer vergilendirme meseleleri hakkında 

diğer Devletlerle ilerde akdolunacak vergi an
laşmalarının, bu kanunun hükümleri yerine ge
çeceğine mütedair bulunan mezkûr madde, bey
nelmilel mükerrer vergilendirmeye ait muahe
delere taalûk etmek itibariyle yersiz görülmüş 
ve kaldırılmıştır. 

Madde 108 : (Hükümetin 117 nci maddesi) 
Mezkûr madde ile ilga edilmesi istenilen 

liiikümler arasında, hususi kanunlarla bahşolu-
11 an vergi muaflıkları da olduğu göz önünde 
tutularak madde, meriyette bırakılan hükümler 
hakkında tereddüde yer vermiyecek surette ye
niden yazılmıştır. 

Geçici madde 1 : (Hükümetin geçici birinci 
maddesi) 

1950 takvim yılı ücretlerinin eski hükümlere 
göre vergilendirileceği ve 2395 sayîlı Kazanç 
Vergisi Kanunu ile ek ve tâdillerinin ve, fevkal
âde zam kanunlarının, ruhsat tezkeresi ve vergi 
karnesi hakkındaki hükümlerinin 1950 yılında 
da tatbik edileceği kabul edilmiş ve madde 
bu maksadı temin edecek şekilde yazılmıştır. 

Geçici madde 2 : (Hükümetin geçici 2 nci 
maddesi) 

Atıf madde numaralan değiştirilmek sure-
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tiyle aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3 : (Hükümetin geçici 3 ncü 
maddesi) 

Ummi mütalâalar sırasında da etraflıca te
mas edildiği üzere geçici zammın mükelefler 
üzerinde yapacağı reaksiyon göz önünde tutu
larak Hükümet teklifinde iki sene olan tatbik 
süresi, bir seneye indirilmiş ve'Gelir Vergisi 
Kanununun ücretler hakkında ancak 1951 yı
lında tatbik edileceği nazara alınarak bu zam
mın ücretler hakkında ikinci tatbik yılında uy
gulanacağı maddeye dercedilmek suretiyle ilti
basa mahal bırakılmaması temin olunmuştur. 

Geçici madde 4 : — (İlâve geçici madde) 
Kolektif ve âdi komandit şirketlerinin, 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu hükümleri
ne göre ayırmış oldukları ihtiyat akçalarının, 
Kurumlar Vergisindeki hükme mktenazır ola
rak, Gelir Vergisi Kanununun yürürlüğe gir
mesini mütaakıp bir ay zarfında bağlı olduk
ları vergi dairesine bir beyanname ile bildir
meleri ve % 20 nispeti üzerinden tarhedilecek 
Gelir Vergisinin üç senede uç müsavi taksitte 
tahsil olunması hükmü müstakil bir madde ola
rak ilâve edilmiştir. 

Geçici madde 5 : (İlâve geçici madde) 
Harbden evel ve harb içinde iktisap edilen 

gayrimenkullerle bunların mütemmim cüz'tileri
nin (Sabit tesisat, makine ve saire dâhil) tefer
ruatının ve hakların, harb dolayısiyle, değer
lerinin normalin fevkinde arttığı ve harbin ise 
1945 yılında sona erdiği göz önünde tutularak, 
1945 yılı sonundan evvel iktisap edilmiş olan 
bu gibi mal ve hakların satışından hâsıl olan 
farkların Gelir Vergisi mevzuu dışında bıra

kılması, 64 ve 66 ncı maddeler gereğince vergi
ye tâbi tutulmaması kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6 : (İlâve geçici madde) 
1949 yılı içinde peşin tahsil edilen gayrimen

kul sermaye iratlarından Gelir Vergisi Kanunu
nun meriyeti zamanına taallûk edenlerinin - ver
gi ziyamı önlemek maksadiyle - ait olduğu se
nelerin hasılatı sayılacağı esası kabul edilmiş ve 
müstakil geçici bir madde ilâve olunmuştur. 

Madde 109 : (Hükümetin 118 nci maddesi) 
Bu kanunun ücretler hakkındaki hükümle

ri 1 Ocak 1951 de, diğer hükümleri 1 Ocak 1950 
de yürürlüğe girer. 

Madde 110 : (Hükümetin 119 ncu maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 

Başkan Bağkan V. Sözcü 
İzmir İzmir Kocaeli 

M. Birsel Ş. Adalan t. Büstü Aksal 
Kâtip 
Manisa Afyon K. Ankara 

K. Coşkunoğlu Muhalifim A. Çubukçu 
H. Dinçer 

Ankara Aydın Balıkesir 
M. Eriş N. Göktepe F. Tiritoğlu 
Bursa Bursa Denizli 

A. Duru C- öz Esasta mutabıkım bâzı 
maddelere muhalifim 

H. Oral 
Eskişehir Gazianteb 

Söz hakkım mahfuzdur C. Alevli 
A. Potuoğlu 

Gazianteb Gümüşane 
C. S. Barlas A. K. Varınca 

İstanbul İzmir İzmir 
F. N. Çamlıbel S. Odyak Ekrem Oran 
imzada bulunmadı 

Kastamonu Kayseri 
//. Çelen Söz hakkım mahfuzdur 

F. Apaydın 
Kayseri Kayseri 

S. A. Feyzioğlu Söz hakkım mahfuzdur 
Kâmil Gündeş 

Kayseri Kocaeli Konya 
H. Ürkün C. Aksu H. Karagülle 

Konya Manisa 
Dr. A. Perkim Yunus M. Alakant 

İmzada bulunamadı 
Manisa Samsun Siird 

//. Öztarhan E. Isıtan A. R. Esen 
Sinob Trabzon 

Bâzı noktalara muhalifim T. Göksel 
Enver Kök 

Trabzon Trabzon 
Bâzı noktalarda söz M. Yarımbıyik 

hakkım mahfuz 
A. R. Işıl 
Urfa Urfa 

V. Gerger Esat Tekeli 
Zonguldak 

A. R. Încealemdaroğlu 
imzada bulunmadı 
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HÜKÜMET 

Gelir 

BİRİNCİ KISIM 

Mükellefiyet 

Birinci Bölüm 

Verginin mevzuu 

Mevzu, 

MADDE 1. — Gerçek kişilerin gelirleri «Ge
lir Vergisine» tâbidir. Gelir, bir gerçek kişinin 
bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve irat
ların safi tutarıdır. 

Gelirin unsurları,; 

MA I'J 2. — Gelire giren kazanç ve iratlar 
şunlardır; 

1. Ticari kazançlar; 
2. ücretler; 
3. Serbest meslek kazançları; 
4. Gayrimenkul sermaye iratları, 
5. Menkul sermaye iratları; 
6. Sair kazanç ve iratlar; 
Bu kanunda aksine sarahat olmadıkça, yukarı

da yazılı kazanç ve iratlar, gelirin tesbitinde ger
çek v<> sâf'i miktarları ile nazara alınır. 

İkinci Bölüm 
Tam, mükellefiyet 

i>i ukelle f ler: 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı gerçek kişiler 
Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç 
ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler: 

1. Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişiler; 
2. Resmî daire ve kurumlara veya merkezi 

Türkiye'de bulunan teşebbüslere bağlı olup işleri 
dolayısiyle yabancı memleketlerde ikamet eden 
ve bulundukları memleketlerde benzeri bir ver
giye tâbi olmıyan Türk tabiiyetindeki gerçek 
kişi!'-" 

Türkiye'de yerleşme 

^VI^L^DE 4. —• Aşağıda yazılı kim.st.-j.cr Tür
kiye'de yerleşmiş sayılır : 

1. İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar, (ika-

ÎO — 
ÎN TEKLİFİ 

Vergisi 

: metgâhtan maksat, Kanunu Medeninin 19 ncu 
I ve mütaakıp maddelerinde yazılı olandır.) ; 
I 2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de de-
j vamlı olarak altı aydan fazla ikamet edenler, 
J geçici ayrılmalar Türkiye'deki ikamet süresini 
Ş kesmez. 
i 
j Yerleşme sayılmıyan haller 

I MADDE 5. — Belli ve geçici bir görev veya 
iş zımnında veyahut sadece seyahat, tedavi ve 
tahsil maksadiyle Türkiye'ye gelen iş, ilim ve 

j fen adamları, mütehassıslar, memurlar, basın ve 
yayın muhabirleri, talebeler, turistler gibi ya
bancılar, memlekette altı aydan fazla kalsalar 

j dahi, Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar. 
i 
j Üçüncü Bölüm 

Dar mükellefiyet 

Mükellefler ve mevzu: 

MADDE 6. — Türkiye'de yerleşmiş olmıyan 
gerçek kişiler, sadece Türkiye'de elde ettikleri 
kazanç ve iratlar üzerinden vergilendiril irler. 
Şu kadar ki, mevduat faizleri ile menkul kıymet 
değer artışından doğan kazançlar Türkiye'de el
de edilmiş olsa dahi, bunlar vergi mevzuuna alın
maz. 

I Kazanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi* 
i 

MADDE 7. - Dar mükellefiyete tâbi kimseler 
bakımından, kazanç veya iradm Türkiye'de elde 
edildiği aşağıdaki şartlara göre tâyin olunur. 

1. Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin 
Türkiye'de sabit bir işyeri bulunması veya da
imî bir mümessil bulundurması ve kazancın bu 
yerlerde veya bu mümessiller vasıtasiyle yapı
lan işlerden doğması; 

Türkiye'de satmalımın veya imal edilen 
malların ihracından doğan kazançlar, Türki 
ye'de elde edilmiş sayılmaz. 

2. Ücretlerde: Ücretin Türkiye'de ita edil
miş veya edilmekte olan hizmetler için Türki
ye'de ödenmesi veyahut yabancı memleketlerde 
ödenip veya buralardan gönderilip de Türkiye'
deki bir müessesenin masraflarına intikal etti-
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rilmesi veya karından ayrılması; 

3. Serbest meslek kazançlarında: Serbest 
meslek faaliyetinin Türkiye'de icra edilmesi ve 
değerlendirilmesi (meslekî faaliyetin Türkiye'
de değerlendirilmesinden maksat, bu faaliyetin 
Türkiye'de doğan ve Türkiye'de kalan bir işe 
taallûk etmesidir.); 

4. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gay
rimenkulun Türkiye'de bulunması veya bu 
mahiyetteki hakların Türkiye'de kullanılması; 

5. Menkul sermaye iratlarında; sermaye
nin Türkiye'de yatırılmış olması v^ya iradının 
Türkiye'de ödenmesi; 

6. Sair kazanç ve iratlarda: Bu kazanç 
veya iratları doğuran işin veya muamelenin 
Türkiye'de ifa edilmesi; Türkiye'de kâin mü
esseselerin idare meclisi reis ve azalarına, mu
rakıplarına, tasfiye memurlarına hakkı huzur, 
aidat, ikramiye, temettü hissesi vesair namlarla 
verilen paraların Türkiye'de ödenmesi; veya
hut yabancı memleketlerde ödenip veya bura
lardan gönderilip de Türkiye'deki müessesenin 
masraflarına intikal ettirilmesi veya kârından 
ayrılması. 

Sabit işyeri: 

MADDE 8. — 7 nci maddenin 1 No. lı fık
rasında yazılı sabit işyeri, Vergi Usul Kanu
nunun 145 nci maddesinde zikredilen yerlerdir. 

Daimî mümessil: 
Aynı maddede yazılı daimî mümessil, bir 

hizmet akdi veya ticari vekâlet ile temsil edi
lene bağlı olup onun hesabına ve kendi namına 
veya temsil edilen namına müddetli veya müta-
addit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan 
kimsedir. 

Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar 
aranmaksızın, temsil edilenin daimî mümessili 
sayılırlar: 

1. Ticaret Kanununa göre tüccar memuru 
ve mümessili durumunda bulunanlar; 

2. Masrafları devamlı olarak kısmen veya 
tamamen temsil edilen tarafından ödenenler. 

Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda 
temsil etmesi, daimî mümessillik vasfını değiş
tirmez. 

Yabancı mükelleflerin vergilerini af: 

MADDE 9. — Memleket menfaatleri bakı

mından faydalı ve lüzumlu görülen hallerde, 
dar mükellefiyete tâbi yabancıların Gelir Ver
gisini tamamen veya kısmen af veya vergiyi 
maktu bir meblâğ olarak tesbit etmeğe Maliye 
Bakanı yetkilidir 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Muafiyetler ve İstisnalar 

Birinci Bölüm 

Esnaf Muaflığı 

Vergiden muaf esnaf: 

MADDE 10. — Esnaf Gelir Vergisinden mu
aftır. 

Bir kimsenin bu vergi karşısında esnaf olup 
olmadığı, 11 ve 12 nci maddalerde yazılı umu
mi ve hususi şartlara göre tâyin olunur. Bu 
şartlardan herhangi birini haiz olmıyanlar, es
naf muaflığından faydalanamazlar. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 
11 nci maddede yazılı işyeri kirası ile 12 nci 
maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak 
tatbik edilir; diğer şartlar ortaklardan herbi-
rinde ayrı, ayrı aranır. 

Esnaf muaflığının umumi şartları: 

MADDE 11. — Esnaf muaflığının umumi 
şartları, şunlardır: 

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak (hastalık as
kerlik, seyahat gibi zaruri ayrılmalar dolayısiy-
le geçici olarak bilfiil iş başında bulunmamak bu 
şartı bozmaz; ölüm halinde iş sahibinin dul eşi 
veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu 
takdirde, bunların bilfiil iş başında bulunmaları
na bakılmaz.); 

2. tşyerinin senelik kirası bin iki yüz li
rayı aşmamak (Kira işyerinin gayrisâfi iradın
dan aşağı olamaz; kira bulunmıyan hallerde, 
gayrisâfi irada itibar olunur.) 

3. Ayrıca ticari kazancı dolayısiyle Gelir 
Vergisine tâbi olmamak. 

2 ve 3 numaralı f ıkraların hükümleri takvim 
yılı başındaki, yeniden işe başlıyanlar için işe 
başlama tarihindeki duruma göre tatbik olunur. 
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Esnaf muaflığının hususi §artlaii: ] 

MADDE 12. — Esnaf muaflığının, işin nevi 
ve mahiyetine göre değişen hususi şartları şunlar
dır: I 

I - Küçük ticaret, işlerinde: i 
1. Toptan ticaretle uğraşmamak (Satın alı

nan emtianın ekseriyeti itibariyle ticaret ve sa- j 
nayi erbabına satılması toptan ticaret sayılır.); 

2. Bir yıl içinde tüccardan satın aldığı em- i 
tianın tutarı 30 000 lirayı aşmamak; | 

II - Küçük sanat işlerinde: I 
1. Satın alman iptidaî madde ve yardımcı 

mlazemenin senelik tutarı 20 000 lirayı aşmamak; 
2. Gelir Vergisine tâbi tüccara, kurumlara ı 

ve âmme idare ve müesseselerine ücretle yapılan 
işler mukabilinde alman ücretlerin bir yıl için
deki tutarı 10 000 lirayı aşmamak; 

3. Hem kendi hesabına imalât, hem de 2 nu
maralı fıkrada yazılı olanlara ücretle iş yapıl
ması halinde, bir yıl içinde alınan ücretlerin iki 
katı ile satın alman iptidai madde ve yardımcı 
malzeme tutarının yekûnu 20 000 lirayı aşma
mak; • J 

I I I - Taşıma işlerinde: j 
1. Kara nakliyatında, iş sahibinin beşten 

fazla otomobil, kamyon veya ondan fazla araba
sı olmamak; 

2. Su üzerindeki nakliyatta, iş sahibinin iş
lettiği nakil ve cer vasıtalarının rüsum tonilâto 
tutarı 300 tondan fazla olmamak; 

3. Tüccarlara veya kurumlara veyahut âm
me idare ve müesseselerine yapılan hizmetler mu
kabilinde alman bedelin bir yıl içinde tutarı 
20 000 lirayı aşmamak. 

IV - Tavassut işlerinde: 
1. Devamlı olarak ticari muamelâta tavas

sutta bulunmamak; 
2. Tavassut işlerinden alman paraların bir 

yıl içindeki tutarı 10 000 lirayı geçmemek. 

Hususi şartları gösterümiyen işler; 

MADDE 13. — Esnaf muaflığının hususi 
şartları gösterümiyen işlerle uğraşanlar, yalnız 
11 nci maddede yazılı umumi şartlara göre es
naf muaflığından faydalanırlar. 

Esnaf muaflığının kalkması . 

MADDE 14. — 11 ve 12 nci mddelerde yazılı 
şartlardan herhangi birini takvim yılı içinde 
kaybedenlerin esnaf muaflığı ertesi tekvim yılı
nın başında kalkmış olur. 

Bu suretle muaflıktan çıkanlar, işlerine de
vam ettikleri müddetçe; enaz iki yıl Gelir Ver
gisine tâbi olurlar. Şu kadar ki, ilk mükellefi
yet yılı içinde devamlı sebeplerden dolayı iş 
durumlarında evvelki seneye nazaran ehemmi
yetli bir değişiklik vukuagelen mükelleflerin 
müracaatı üzerine, mahallin en büyük malme-
muru bunların ikinci yıldan itibaren esnaf mu
aflığından faydalanmalarına karar verebilir. 

Esnaf muaflığının hududu t 

MADDE 15. — Esnaf muaflığından fayda
lananlar, varsa diğer kazanç ve iratları bakımın
dan umumî hükümler dairesinde vergiye tâbi 
olurlar. 

İkinci Bölüm 

Diplomat muaflığı 

Diplomat imtiyazından faydalananlar : 

MADDE 16. — Yabancı Devletlerin Türki
ye'de bulunan ve temsil ettikleri memleketin tâ
biiyetini ve diplomat imtiyazını haiz olan elçi
leri, maslahatgüzarları ve konsalosları (fahri 
konsoloslar hariç), aynı vasıflardaki elçilik ve 
konsolosluk memurları, Türkiye'de resmî bir 
vazifeye memur edilenler bu sıfatlarından dolayı 
ve mütekabiliyet şartiyle, Gelir Vergisinden 
muaftırlar. 

Bu muaflığın, menkul sermaye iradı üzerin-
den tevkif suretiyle alman vergiye şümulü yok
tur. 

Diplomat imtiyazından faydalanmıyanlar : 

MADDE 17. — Yabancı elçilik ve konsolos
luklarda çalışan ve diplomat imtiyazından fay-
dalanmıyan memur ve müstahdemlerin yalnız bu 
sıfatlarından dolayı aldıkları ücretler, müteka
biliyet şartiyle Gelir Vergisinden istisna edi
lir. 

( S . Sayısı ; 147) 



üottnoü Bölüm 

Telif kazançtan istisnası 

Serbest meslek faaliyetinde istisna : 

MADDE 18. — Yazı, nota ve resim halinde 
telif ve tercüme yapmağı devamlı olarak mutat 
meslek edinmiş olmıyanlarm, bu işlerden elde 
ettikleri serbest meslek kazançları, Gelir Ver
gisinden istisna edilmiştir. 

Serbest meslek erbabında istisna: 

MADDE 19. — 18 nci maddede sözü geçen 
işleri bir yere bağlı olmaksızın devamlı olarak 
mûtad meslek edinmiş olanların, bu işlerden elde 
ettikleri ve bir yılda 3 000 lirayı (dâhil) aşmıyan 
kazançları, Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Yukarıki fıkrada yazılı kazançlar yılda 3 000 
liradan 5 000 liraya kadar olduğu takdirde, bun
lardan, aşağıda yazılı miktarlarda indirim ya
pılır: 

a) 3 000 liradan 4 000 liraya kadar olan ka
zançlarda 2 000 lira; 

b) 4 000 liradan 5 000 liraya kadar olan ka
zançlarda 1 000 lira; 

Ressam ve heykeltraş kazançları istisnası: 

MADDE 20. — Meslek faaliyetlerini ticari 
bir muamele halinde ifa etmemek sartiyle ressam
lar ve heykeltraşların elde ettikleri meslekî ka
zançlar, 19 ncu madde hükmüne bakılmaksızın, 
Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Dördüncü Bölüm 

Zirai kazançlar istisnası 

Zirai faaliyet kazançları: 

MADDE 21. — Zirai faaliyetim elde edilen 
kazançlar, Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Zirai faaliyet, arazide eldim, dikim, bakım ve 
yetiştirme yolları ile nebat, hayvan ve hayvan 
mahsulleri istihsalini, muhafazasını, naklini ve 
bunların dükkân, mağaza, yazıhane gibi yerler 
açılmaksızın satılmasını ifade eder. 

Zirai mahsullerin, imalâthane açılmaksızın, 
yetiştiricileri tarafından işlendikten sonra satıl
ması da, zirai faaliyete dâhildir. 

ı s -
1 Ticari faaliyete giren işler: 

MADDE 22. — Zirai mahsullerin, yetiştirici
lerine ait dükkân, mağaza, yazıhane, imalâthane 
gibi yerlerde olduğu gibi veya işlendikten sonra 

l satılması, ticari faaliyettir. Şu kadar ki, mah
suller buralara gelinciye kadar geçen safhalar 
zirai faaliyet içinde sayılır. 

Avcılık ve balıkçılık kazançları: 

MADDE 23. — Dükkân, mağaza, yazıhane, 
imalâthane açmaksızın yapılan avcılık ve balık
çılık işlerinden elde edilen kazançlar, Gelir Ver
gisinden müstesnadır. 

Beşinci Bölüm 

I Sermaye iratlarında istisnalar 

Gayrimenkullerde ve menkul sermayede: 

MADDE 24. — Gayrimenkullerin kiralanma
sından elde edilen ve bir takvim yılında yekûnen 
1 800 lirayı aşmıyan kiralar Gelir Vergisinden 
müstesnadır. 

Menkul kıymetler: 

MADDE 25. — İhraç kanunlarına veya Dev
letle aktedilmiş mukavelelere göre mevcut ve çı
kacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan 
menkul kıymetlerin faiz, temettü ve ikramiyeleri 
Gelir Vergisinden müstesnadır. 

İstisnanın şümulü: 

I MADDE 26. —: 24 ncü maddede yazılı istisna
nın, Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak 
mecburiyetinde olan Gelir Vergisi mükellefleri 
ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek kimse-

I lerin iratlarına; şümulü yoktur. 

Altıncı Bölüm 

I Müteferrik istisnalar 

Ücretlerde: 

MADDE 27. — Aşağıda yazılı ücretler Gelir 
Vergisinden istisna edilmiştir: 

1. tki gözü kör, dilsiz, mefluç, el ve ayakları
nın birinden mahrum olan hizmet erbabının üc-

I retleri; 
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2. Ziraat işçilerinin ücretleri (rençper, ço

ban, bahçıvan, makinist gibi ziraat işlerinde bilfiil 
çalışan işçiler, ziraat işçileridir.); 

3. Avcılık ve balıkçılık işçilerinin ücretleri 
(bu işçiler, balıkçı tayfalariyle deniz, göl ve kara 
avcılık işlerinde çalıştırılan diğer kin^elerjjir.); 

4. Esnaf muaflığından faydalananlar yanın
da çalışan ve 18 yaşını doldurmamış veya 60 ya
şını doldurmuş olan hizmet erbabiyle iş sahibi
nin eşinin ücretleri; 

5. Hizmetçilerin ücretleri (hizmetçiler hu
susi fertler tarafından evlerde, bahçelerde, 
apartmanlarda ve ticaret mahallî olmıyan sair 
yerlerde orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, 
dadılık, mürebbiyelik, bahçıvanlık, kapıcılık 
gibi hususi hizmetlerde çalıştırılanlardır.); 

6. Sanat okullariyle bu mahiyetteki ensti
tülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezele
rin atelyelerinde çalışan öğlencilere, malikim 
ve mevkuflara ve düşkünlere venlen ücreti»,r; 

7. Hizmet erbabına işyerinde bedava yemek 
vermek suretiyle remin oluna?, menfaatler (Hu 
yemeklerin işyerinde hazırlanması şartiyle.); 

8. Hususi kanunlarına göre barındırılması 
gereken memurlarla müstahdemlere ve alel-
ûmum maden işletmelerinde ve fabrikalarda, 
çalışan işçilere mesken tedariki ve buraların 
tenviri, teshini ve suyunun temini suretiyle 
sağlanan meııfatler; 

9. Hizmet erbabının toplu olarak işyerleri
ne gidip gelmelerini sağlamak maksadiyle işve
renler tarafından yapılan taşıma masrafları. 

Masraf karşılıklarında: 

MADDE 28. — Masraf karşılığı olarak yapı
lan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden 
istisna edilmiştir: 

1. Kamu tüzelkişileri, âmme müesseseleri, 
âmme menfaatlerine hadim cemiyetler ve ikti
sadi Devlet Teşekkülleri ve 3659 sayılı Kanu
na tâbi müesseseler tarafından verilen harcı
rahlar, zaruri yol masrafları (yevmiyeler dâ
hil .) ; 

2. Yukarıdaki fıkrada sayılanların dışında 
kalan müesseseler tarafından idare meclisi reis 
ve âzalariyle murakıplara, tasfiye memur
larına ve hizmet erbabına verilen gerçek yol 
masraflarının tamamı ile yemek ve yatmak 
masraflarına karşılık olmak üzere verilen yev

miyeler (bu yevmiyeler aynı aylık seviyesindeki 
devlet memurlarına verilen yevmiyelerden fazla 
ise veya Devletçe verilen yvmiyelerin en yüksek 
haddini aşarsa aradaki fark ücret olarak vergiye 
tâbi tutulur.); 

3. Kazaî veya idari kararlara dayanarak 
şahitlere ve vukuf ehline verilen ücretler; 

4. öenel, katma ve özel bütçelerle belediye 
bütçelerinden, âmme menfaatlerine hadim cemi-
3retler ve 3659 sayılı kanuna tâbi müesseseler ta
rafından ödenen mesken bedelleri ve muvakkat 
tazminatlarla hususi kanunlarına göre verilen ya
kıt bedelleri; 

5. Hususi kanunlarla kurulan komisyon
ların memur olmıyan âzlarına bu görevleri dola-
yısiylo yapılan ödemeler; 

Tazminat ve yardımlarda: 

MADDE 29. —• Aşağıdaki yazılı tazminat ve 
yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır. 

1. ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik se
bepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 

2. Muhtaç olanlara muayyen bir müddet 
iein veya kaydıhayatla bağlanarak yapılan yar
dımlar (Asker ailelerine yapılan yardımlarla ha
yır cemiyetlerinin yardımları mutlak olarak bu 
istisnaya girerler.); 

3. Genel, katma ve özel bütçeli daire ve mü
esseselerle belediyelerden veya kanunla kurulan 
tekaüt sandıklarından (veya bu mahiyetteki ku
rumlardan) kendilerine zat maaşı bağlananlara 
maaş dışında verilen tekaüt, dul ve yetim ikrami
yeleri; 

4. Evlenme ve doğum münasebetiyle hiz
met erbabına yapılan yardımlar, (bu istisna hiz
met erbabının iki aylığına veya buna tekabül 
eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yal
dım kısmına tatbik olunur.) 

5. Sosyal sigorta kurumları -tarafından si
gortalılara yapılan ödemeler; 

6. îşten çıkma tazminatı (işten çıkan veya 
çıkarılanlara verilen tazminatlardır; şu kadar ki 
bu suretle verilen tazminatının miktarı işten çıkan 
veya çıkarılanın 12 aylığını ve her halde 4 200 
lirayı aştığı takdirde fazlası ücret olarak ver
giye tâbi tutulur) . (Hizmet ifa edilmeksizin 
ödenen ücretler tazminat sayılmaz). 

7. Alelûmum nafakalar. 
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Teşvik, ikramiye ve mükâfatlarında: Vatan hizmetleri yardımlarında : 

MADDE 30. — Aşağıda yazılı vatan hizmet
leri yardımları Gelir Vergisinden müstesnadır: 

1. Askerî malûllere verilen terfih zamları; 
2. Harb malûllerine teffiz edilen arazinin 

değeri; 
3. Harb malûllerine ve şehit yetimlerine 

verilen inhisar beyiyeleri; 
4. Şehit yetimlerine verilen paralar (harb, 

eşkiya müsademesi, sanıkların takibi, manevra 
ve talim esnasında vazife başında veya vazife
den mütevellit olarak ölenlerin yetimlerine ya
pılan yardımlar bu istisnaya dâhildir); 

5. Vatani hizmetler tertibinden bağlanan 
maaşlar. 

Teçhizat vo tayın bedellerinden : 

MADDE 31. — Aşağıda yazılı teçhizat vo ta
yın bedelleri Gelir Vergisinden müstesnadır : 

1. Hususi kanunlara dayanarak verilen ye
mek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette 
yapılan ödemeler; 

2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (res
mî ve hususi daire ve müesseselerce hizmet er
babına işin icabı olarak verilen ve bunların işten 
ayrılmaları halinde geri alman giyim eşyası); 

3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim 
masrafları; 

Tahsil ve tatbikat ödemelerinde : 

MADDE 32. — Tahsil ve tatbikat masrafla
rı karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı öde
meler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir : 

1. Resmî ve hususi müesseseler hesabına 
yabancı memleektlerde tfciısilde veya stajda bu
lunan talebe ve memurlara masraf karşılığı 
olarak verilen paralar (hususi müesseseler ta-
tarafmdan yapılan ödemeler, benzeri Devlet ta
lebe ve memurlarına verilen miktardan fazla ol
duğu takdirde, aradaki fark ücret olarak vergi
ye tâbi tutulur.) (Asli vazife veya memuriyet 
dolayısiyle alman ücretler bu istisnaya dâhil de
ğildir.); 

2. Resmî ve hususi müesseseler hesabına 
Türkiye'de tahsilde bulunan talebeye iaşe, ibate 
ve tahsil masrafı olarak ödenen paralar; 

3. Talebelere tatbikat dolayısiyle verilen pa
ralar. 

( S . Saj 

MADDE 33. — Teşvik gayesiyle verilen aşa
ğıda yazılı ikramiye ve mükâfatlar Gelir Ver
gisinden müstesnadır: 

1. Ziraatı, hayvan yetiştirmesini, güzel sa
natları ve memleket bakımından faydalı olan di
ğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadiyle 
Devlet, hususi idare, belediye ve âmme menfaat
lerine hadim cemiyetler tarafından verilen ik
ramiyeler ve mükâfatlar; 

2. Subay ve erlere uçuş, dalış gibi hizmet
leri dolaysiyle verilen yevmiyeler, ikramiyeler 
ve zamlar; 

3. Spor müsabaka] ama iştirak edenlere ve
rilen ikramiye ve mükâfatlar; 

4. Spor kulüplrinin kendi mnsuplarına mas
raf karşılığı veya yardım olmak üzere yaptık
ları ödemeler, ve maç hakemlerine verilen pa
ralar, 

Yedinci Bölüm 

Ennz (fecim için indirim 

İndirim hadleri: 

MADDE 34. — Aşağıda yazılı hadleri aşmı-
yan gelirler vergiye tâbi tutulmaz. 

I. - Bekâr mükellefler için; günde 1,5 lira ay
da 37,5 lira, senede 450 lira; 

II. - Çocuksuz evli mükellefler için; günde 2 
lira, ayda 50 lira, senede 600 lira; 

I II . - Çocuklu evli mükellefler için; günde 
2,5 lira, ayda 62,5 lira, senede 750 lira; 

Vergiye tâbi gelirler yukarıda yazılı hadle
ri aştığı takdirde, gelirin bu kısımlarından ver
gi alınmaz. 

Medeni hal esası: 

MADDE 35. — 34 ncü maddede yazılı indi
rim hadlerinin tâyininde mükellefin, gelirin 
elde edildiği takvim yılı başındaki medeni ha
li ve aile durumu esastır. Şu kadar ki, tak
vim yılı içinde bu durumda mükellef lehine vu
kua gelen değişiklikler ayrıca nazara alınır. 

Mükellefin medeni halinin ve aile durumu
nun tesbitinde; 

1. Her ne suretle olursa olsun evlilik bağı 
kalkmış olan çocuksuz kimseler, bekâr sayılır; 

2. Dul kalmış veya boşanmış olup da bir 
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çocuğu olanlar, çocuksuz evlilere, birden faz
la çocuğu olanlar, çocuklu evlilere kıyas edilir; 

3. Boşanmış eşlerden her ikisi de mükellef 
olduğu takdirde, yalnız çocuğun veya çocukla
rın nafakasını temin eden taraf evlilere, diğer 
taraf bekârlara benzetilir. Çocuklardan bir kıs
mı anaya, diğerleri babaya tevdi edilmişse, 
ana ve babadan herbiri hakkında kendilerine 
tevdi olunan çocuk sayısına göre 2 numaralı 
fıkranın hükmü tatbik olunur. 

Çacuk tâbiri, mükellefle birlikte oturan 
veya mükellef tarafından bakılan (nafaka veril
mek suretiyle bakılanlar dâhil) 18 yaşını veya 
tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan evlât
ları (evlâtlık dâhil) ifade eder. 

Aile reisi esasi: 

MADDE 36. — İndirim yalnız aile reisi sı-
fatiyle vergiye tâbi tutulan mükellefler hak
kında tatbik olunur. 

Vergi karnesi esası: 

MADDE 37. — İndirimden faydalanmak is-
tiyenler, Vergi Usul Kanununun esasları dahi
linde vergi karnesi almak ve muhafaza etmek 
mecburiyetindedirler. 

Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan mu
af tutulmuş olanlardan karne aranmaz. 

İndirimin tatbik edilmiyeceği gelirler: 

MADDE 38. — Muhtelif yerlerden ücret alan 
hizmet erbabı için, indirim bunlardan yalnız 
en yüksek olanına tatbik olunur. Hizmet erba
bının vergi karnesi varsa, indirimin tatbik edi
leceği ücret bu karneyi muhafaza eden işveren
den aldığı ücrettir. 

Enaz geçim için indirim, dar mükellefiyete 
tâbi kimselere şâmil değildir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gelir unsurlarının tesbiti 

Birinci Bölüm 

Ticari Kazanç 

Ticari kazancın tarifi: 

MADDE 39. — Her türlü ticari ve smai fa

aliyetlerden doğan kazançlar, ticari kazançtır. • 
Maden ve taşocaklarmm işletilmesinden, eo-

berlik ve gümrük komisyonculuğu işlerinden 
mütevellit kazançlar da, bu kanunun tatbikm-
da ticari kazanç sayılır. 

Kollektif şirketlerde ortakların, âdi ve es-
hamlı komandit şirketlerde komanditelerin şir
ket kârından aldıkları hisseler, şahsi ticari ka
zanç hükmündedir. 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanununun hü
kümlerine ve bilanço veya işletme hesabı esas
larına göre tesbit olunur. 

Bilanço esasında ticari kazancın tesbiti: 

MADDE 40. —- Bilanço esasına göre ticari 
kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dev
resi sonunda ve başındaki kıymetleri arasın
daki müspet farktır. Bu devre zarfında sahip 
veya sahiplerce: 

1. İşletmeye ilâve olunan kıymetler bu fark
tan indirilir; 

2. İşletmeden çekilen kıymetler ise farka 
ilâve olunur. 

Ticari kazancın bu suretle tesbit edilmesi sı
rasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye 
ait hükümleri ile bu kanunun 42 ve 43 ncü mad
deleri hükümlerine riayet olunur. 

İratları vergiden müstesna menkul kıymet
ler bilançoya dâhil bulunduğu takdirde, bun
ların iradı ticari kazançtan indirilir. 

İşletme hesabı esnasında ticari kazancın tes
biti : 

MADDE 41. — İşletme hesabı esnasına göre 
ticari kazanç, bir hesap devresi içinde peşin ve 
veresiye muamelelerden elde edilen hasılat ile iş
letme için yapılan ve 42 nci maddede sayılan 
masraflar arasındaki müspet farktır. 

Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari 
kazancın bulunması için hesap devresi sonun
daki emtia mevcudunun değeri hasılata, devre 
başındaki emtia mevcudunun değeri ise masraf
lara ilâve olunur. 

Safi kazanç : 

MADDE 42. — Safi kazancın tesbit edilmesi 
için, aşağıdaki masraf indirmelerinin yapılması 
kabul edilir : 

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame 
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ettirilmesi için yapılması zaruri olan umumi mas- ! 
raflar; 

2. Müstahdem ve işçilerin işyerinde iaşe ve 
ibate masrafları, müstahdem ve işçiler için öde
nen sigorta primleri; tüzelkişiliği haiz tekaüt 
ve yardım sandıklarına istirdat edilememek 
kaydiyle ödenen aidat (bu sandıkların Türki
ye'de bulunması şartiyle); ve 31 nci maddede 
yazılı giyim masrafları; 

3. Mukavelenameye veya ilâma veya kanu
ni bir emre istinaden ödenen zarar, ziyan ve 
tazminatlar (sermaye bağlantısı mahiyetinde ol
mamak şartiyle); 

4. Münhasıran işle alâkalı ve yapılan işin 
ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip olan se
yahat masrafları; 

5. Işde kullanılan taşıtların masrafları; 
6. işletme ile alâkalı olmak şartiyle : işlet

me, Bina, Arazi, Muamele, İstihlâk Vergieril, 
Damga ve Beeldiye resimleri, sair harç ve kaydi
yeler gibi reel vergi, resim ve harçlar (îşletme 
Vergisi, Gelir Vergisine mahsup edildiği müd
detçe, masraf olarak indirilmez); 

7. Vergi Usul Kanununun hükümleri daire
sinde ayrılan amortismanlar (işletmede kulla
nılan ve kıymeti 50 liraya kadar olan âlelter 
vo demirbaşlar amortismana tâbi tutulmıyarak 
doğrudan doğruya masraf kaydolunabilir. 

Masraf kabul edilmiyen ödemeler: 

MADDE 43. — Aşağıda yazılı ödemelerin 
masraf olarak indirilmesi kabul olunmaz. 

1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocukları
nın işletmeden çektikleri paralar veya aynen al
dıkları sair kıymetler (aynen alman kıymetler 
emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin 
çektiklerine ilâve olunur.); 

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, kü
çük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, üc
retler, ikramiyeler, komüsyonlar ve tazminatlar; 

3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu 
sermaye için yürütülecek faizler; 

4. Teşebbüs sahibinin eşinin, ve küçük ço
cuklarının, işletmede cari hesap veya diğer şe-
killerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faiz
ler; 

5. Teberrular ve ianeler; 
6. Her türlü para ve vergi eezalan. 
Bu maddenin tatbikinde, kollektif şirketlerin | 

! ortakları ile âdi ve eshamlı komandit şirketlerin 
I hudutsuz mesuliyetli ortakları teşebbüs sahibi 

sayılır. 

İnşaat işleri kararlarının dağıtılması: 

MADDE 44. — Bir takvim yılı içinde bit-
I miyen büyük inşaat, tamirat ve nakliyat işleri

nin hitamında bu işlerden elde edilen ticari ka
zanç, bunların devam ettiği seneler zarfında ya
pılan işçilik ve malzeme sarfiyatının yekûnları 
nispetinde o senelere dağıtılır, ve evvelce veril
miş olan beyannamelerdeki ticari kazançlar bu 
suretle bulunan miktarlara göre düzeltilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak düzelt
melerde, zamanaşımı kayıtlarına bakılmaz. 

ikinci Bölüm 

Ücretler 

Ücretin tarifi: 

MADDE 45. — Ücret, işverene tâbi ve muay. 
yen bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet 
mukabili verilen para ve ayınlar ile bunlara te
min olunan ve para ile temsil edilebilen menfa
atlerdir. 

Tekaüt, dul ve yetim maaşları ve evvelce ya
pılmış hizmetler mukabilinde verilen para ve 
ayınlarla temin olunan menfaatler, muayyen bir 
müddet için veya kaydıhayatla bağlanan iratlar 
da, ücret sayılır. 

işverenin tarifi: 

MADDE 46. — işverenler, hizmet erbabını 
işe alan, emir ve talimatları dâhilinde çalıştıran 
gerçek ve tüzelkişilerdir. 

45 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı öde
meleri, yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri ye
rine getirmek bakımından, işveren hükmündedir. 

Gerçek ücretler: 

MADDE 47. — Ücretin gerçek safi değeri, 
işveren tarafından verilen para ve ayınlarla te
min olunan menfaatlar toplamından aşağıdaki 
indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır. 

1. Tekaüt ve sosyal sigorta aidat ve primleri 
(Tekaüt Sandığının Türkiye'de olması şartiyle); 

2. Tekaüt ve sosyal sigorta aidatı kesilmi-
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>eri. haİİerde, ücretin % 5 şını geçmemek şartiyle, 
hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık ve işsizlik 
gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı tarafından 
doğrudan doğruya veya vasıta ile ödenen primler 
(sigortanın Türkiye'de kâin veya Türkiye'de tem
sil edilen bir şirket nezdinde aktedilmiş olması 
şartiyle). 

Ücretin gerçek değerinin tâyininde, Gelir ve 
Yol. Vergileri gibi şahsi vergiler ücretten indiril
mez. 

Yabancı parasiyle ödenen ücretler ödeme gü
nünün borsa rayiciyle Türk parasına çevrilir. 

Hizmet erbabına verilen ayniyat verildiği 
gün ve yerdeki ortalaıaa perakende fiyatlarına 
göre; mesken tedariki ve sair suretle temin olu
nan menfaatlar, meskenin emsal kirasına veya 
menfaatin emsal bedeline göre değerlenir. 

Götürü usul: 

MADDE 48. — Aşağıda yazılı hizmet erbabı
nın ücretleri götürü olarak tesbit edilir. 

\. Esnaf muaflığından faydalananların ya
nında çalışanlar; 

2. Hususi hizmetlerde çalışan şoförler; 
3. Hususi inşaatta işçi olarak çalışanlar; 
4. Bekçiler; 
5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olma

ması sebebiyle Maliye Bakam tarafından gö
türü ücret usulüne almanlar. 

Üçüncü Bölüm 

Serbest meslek kazançları 

»Serbest meslek kazançlarının tarifi: 

MADDE 49. — Her türlü serbest meslek fa
aliyetlerinden doğan kazançlar, serbest meslek 
kazancıdır. 

Bir yere bağlı olmıyarak yapılan, daha ziya
de şahsi mesaiye, ilmî veya mesleki bilgiye ve
ya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan 
işlerin ifası serbest meslek faaliyetidir. 

Bir yere bağlı olmıyarak faaliyette bulunul
ması, iş görenin şahsi mesuliyeti altında ve ken
di nam ve hesabına çalışmasını ifade eder. 

Serbest meslek erbabı: 

MADDE 50. — serbest meslek faaliyetini de 
vamlı olarak mûtat meslek halinde ifa edenler, 

? serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faali-
I yetinin yanında ayrıca başka bir iş veya vazife 

ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiş
ti rmez. 

Mûtat işleri serbest meslek faaliyetinden ol
mıyan gerçek kişiler, serbest meslek faaliyetinde 
bulunsalar dahi, serbest meslek erbabından sa
yılma/l ar. 

Serbest meslek kazancının tesbiti : 

MADDE 51. — Serbest meslek erbabı meslekî 
kazançlarını Vergi Usul Kanunun hükümleri
ne göre tuttukları « serbest meslek kazanç def
teri » üzerinden tesbit ederler. 53 ncü madde 
hükmü mahfuzdur. 

Serbest meslek kazancı, bir hesap devrfesi 
içinde meslekî faaliyet mukabili tahsil olunan 
paralarla fiilen ödenen masraflar arasındaki 
müspet farktır. Serbest meslek erbabının hesa
bına geçirilmek veya namlarına bankaya yatırıl
mak suretiyle emirlerine hazır bulundurulan 
paralar, t alışıl edilmiş hükmündedir. 

Safi kazanç ve meslekî masraflar : 

MADDE 52. — Serbest meslek kazancında 
safi kazanem tesbit edilmesi için, aşağıda ya
zılı masrafların indirilmesi kabul edilir t 

1. Meslekî kazancın elde edilmesi ve ida
me ettirilmesi için yapılması zaruri olan işyeri 
kirası, tenvir, teshin, telefon muhabere mas
rafları, müstahdem ücretleri gibi masraflar; 

2. Meslekî neşriyat için yapılan masraflar; 
M. Meslekî faaliyetle doğrudan doğruya 

alâkalı yol ve seyahat masrafları; 
4. Meslekin ifasına lüzumlu âletlerin, ecza

ların vesair maddelerin tedariki için yapılan 
masraflar; 

5. Meslekî faaliyette kullanılan tesisat ve 
demirbaş masrafları (Bunlardan bir seneden 
fazla kullanılanların bedelleri ya bir defada in
dirilir veya tamamen ita edilinciye kadar her 
yıl amortismana tâbi tut lur) . 

Sebebi ne olursa olsun, para ve vergi ce
zaları masraf olarak indirilmez. 

Serbest meslek erbabı, diledikleri takdirde, 
yukarıda yazılı indirmelere karşılık olmak üze
re hasılatlarından % 20 kadar bir miktar götü
rü olarak indirebilirler. Götürü masraf usulü-
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nü kabul edenler, enaa üç sen* bu usulü tatbik | 
etmeğe mecburdurlar. 

Götürü usul: 

MADDE 53. — Borsa acenteleri hazır olmak 
üzere durumları serbest meslek erbabının kazanç
ları götürü olarak tesbit edilir: 

1. Mesleğin ifası yüksek tahsili icabettir-
mezse; . | 

2. Ticari kazanç, gayrimenkul ve menkul I 
sermaye iratları dolayısiyle Gelir Vergisine tâbi ı 
değilse (vergisi tevkif yolİyle alınan menkul ser
maye iradına sahip olmak bu şartı bozmaz.); 

3. İkametgâhının senelik gerçek kirası 1 200 
lirayı aşmazsa (gerçek kira ikametgâhın gayrisâ
fi iradından aşağı olamaz; gerçek kiranın bulun
madığı hallerde gayrisâfi irada bakılır.) (ika
metgâh kirası veya gayrisâfi iradı gelirin edinil-
diği takvim yılı başındaki vaziyete göre tesbit 
olunur.) 

Dördüncü Bölüm 

Gayrimenkul sermaye iradı 

Tarifi: 

MADDE 54. — Aşağıda yazılı gayrimenkul-
lerin ve hakların sahip, müteneffi veya kiracıları 
tarafından kiralanmasından elde edilen iratlar, 

gayrimenkul sermaye iradıdır: 
1. Arazi, bina, taşoeakları ve maden suları 

ve bunların mütemmim cüzüleri ile teferruatı; 
2. Mefruş ev ve apartmanlar; 
3. Voli mahalleri ve dalyanlar; 
4. Bilûmum tesissat ve bunların mütemmim 

cüzüleri ile teferruatı (Otel, kahvehane, gazino, 
lokanta, sinema, tiyatro gibi yerlerde demirbaş 
olarak kullanılan mefruşat bu hükümdedir.) 

5. Gayrimenkul olarak tescil olunan hak
lar; 

6. Sair bilûmum haklar (imtiyaz, ihtira, 
telif işletme, istihsal hakları ile ticaret unvanı, 
alâmeti farika gibi.) 

Yukarıda yazılı gayriınenkuller ve haklar ti
cari bir işletmenin bilançosuna dâhil bulunduğu 
takdirde, bunların iratları ticari kazanca girer. i 

Safi irat: 

MADDE 55. — Gayrimenkul sermaye iradın- I 

| da safi irat, gayrisâfi hasılattan iradın teinin T« 
idamesi için yapılan masraflar indirildikten ion-
ra kalan müspet farktır. 

Gayrisâfi hasılat: 

MADDE 56. — Gayrimenkul sermaye iratla
rında gayrisâfi hasılat, 54 ncü maddede yazılı 
mal ve hakların kiralanmasından bir takvim yılı 

I içinde, o seneye veya geçmiş senelere ait olarak, 
tahsil edilen kira bedellerinin yekûnudur. 

i işlememiş senelerin peşinen tahsil olunan ki
raları, taallûk ettikleri yılların hasilatı sayılır. 

Kira bedelinin, kiralıyan namına banka veya 
notere yatırılmak veya hesabına geçirilmek sure
tiyle emre hazır bulundurulması, kiralıyan bakı
mından tahsil edilmiş hükmündedir. 

Emsal kira bedeli: 

MADDE 5.7. — Emsaline göre düşük bedelle 
kiraya verilen, veya bedelsiz olarak başkalarının 
intifama bırakılan, mal ve hakların gayrisâfi ha
sılatı yerine emsal kira bedellerine itibar olunur. 
Binalarda emsal kira bedeli bina vergisine mat
rah olan gayrisâfi irattan aşağı olamaz. 

Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları 
maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikameti
ne bırakılması halinde yukarıki hüküm tatbik 
olunmaz. 

Masraflar: 

MADDE 58. — Safi iradın bulunması için, 
gayrisâfi hasılattan aşağıda yazılı masraflar indi
rilir : 

1. Kiralıyan tarafından ödenen tenvir, tes
hin, su ve asansör masrafları; 

2. Kiralanan malların idaresi için yapılan' 
masraflar; 

3. Kiralanan mal ve haklara mütaallik sigor
ta masrafları; 

4. Kiralanan mal ve haklar dolayısiyle yapı
lan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri; 

o. Kiralanan mal ve haklar için ödenen, 
vergi, resim ve harçlar (Şerefiyeler dâhil) (Bi
nalardan alman vergiler, Gelir Vergisine mah
sup edildiği müddetçe, masraf olarak indiril
mez) ; 

6. Kiralan mal ve haklar için ayrılan anıor-
I tismanlar; 
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7. Tamir masrafları (Emlâkin iktisadi kıy

metini artıracak surtte tevsii, tecdidi, veya tez
yini için yapılan masraflar, tamir masrafı sa
yılmaz) ; 

8. Kiralanan mal ve haklarla ilgili diğer 
bakım ve idame masrafları; 

9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya ve
renlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek mas
raflar. 

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal 
ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, 
yukarıda yazılı masraflardan yalnız bu kısma 
isabet edenler hasılattan indirilebilir. 

Bu madde hükmünün tatbikında, para ve 
vergi cezaları hasılattan masraf olarak indirile
mez. 

Kayıt : 

MADDE 59. — Vergi Usul Kanununa göre 
defter tutmağa mecbur olanlar, 54 ncü madde
de yazılı mal ve hakları, bunlardan elde ettik
leri iratları ve 58 nci maddede yazılı masraf
ları, ya mecburi defterlerinin ayrı bir yerinde, 
ya ayrı bir deftede veya bir cetvel üzerinde 
tutacakları bir hesapta göstermeğe mecburdur
lar. 

Şu kadar ki, bu hesap mükellefin diğer ka
zançlarını tesbit etmek için tuttuğu hesaplarla 
karıştırılmaz ve gayrimenkul sermaye iradı bu 
kazançlarla birleştirilmez. 

Beşinci Bölüm 

Menkul sermaye iradı 

3. İştirak hisselerinden doğan kazançlar 
flimited şirket ortaklariyle komanditerlerin kâı* 
hisseleri, kooperatif şirketlerin sermaye üzerin
den dağıttıkları kazançlar bu zümreve dâhildir); 

4. Her nevi alacak faizleri (âdi, imtiyazlı, 
rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacakla
rından doSan faizdir. Hazine tahvil ve bono
ları da dâhil olmak üzere kamu tüzel kısıl erince 
borçlanılan ve senede ba&l anmış olan meblâğlar 
için verilen faizler dâhildir); 

5. Mevduat faizleri (bankalara, tasarruf 
sandıklarına tevdiat kabul eden diğer müesse
selere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen 
faizler); 

trat sayılan ve sayılmıyan haller: 

MADDE 61. — Menkul kıymetlerle iştirak 
hisselerinin vâdesi gelmemiş veya sahibi namı
na henüz tahakkuk etmemiş olan her türlü fa
iz, temettü ve kâr hisselerinin satılması, devir 
ve temliki; senetlerin Iskonto edilmesi muka
bilinde alman iskonto bedelleri de, menkul ser
maye iradı sayılır. 

Menkul kıymetlerin kuponlu veva knponsuz 
olarak satılması, iştirak hisselerinin devir ve 
temliki, bunların kısmen veya tamamen itfa 
olunması mukabilinde alman paralarla itfa do-
layısivle verilen ikramiyeler menkul sermaye 
iradı sayılmaz. 

Ticari kazanca alman iratlar: 

MADDE 62. — 60 ncı maddenin 1 - 5 numa
ralarında yazılı iratlar, bunları temin eden ser
maye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulundu
ğu takdirde, yalnız ticari kazancın tesbitinde 
nazara alınır. 

Safi i ra t : 

MADDE. 63. — Safi iradın bulunması için 
menkul sermaye iradından aşağıdaki masraflar 
indirilir: 

1. Komüsyon, kürtaj, depo etme ve sigor
ta ücretleri gibi menkul kıymetlerin satmalm-
ması ve muhafazası için yapılan masraflar; 

2. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil mas
rafları; (şirket toplantılarına bizzat veya bil-
vekâle iştirak gibi sermayenin idaresi için yapı
lan masraflar irattan indirilmez) 

Tarifi : 

MADDE 60. — Sahibinin ticari veya mes
lekî faaliyeti dışında, nakdî sermaye veya pa
ra ile temsil edilen değerlerden müteşekkil ser
maye dolayısiyle elde ettiği temettü, faiz kira 
veya benzeri iratlar, menkul sermaye iradıdır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı irat
lar, menkul sermaye iradı sayılır: 

1. Her nevi hisse senetlerinin temettüler! 
(müessis ve intifa hisseleri dâhil) ; 

2. Her nevi tahvilât faizleri (senelik ödeme 
faizle birlikte tahvilin itfa akçesini de ihtiva et
tiği takdirde, itfa akçesine tekabül eden kısım 
irat sayılmaz.); 
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ö. Menkul kıymetler ve bunların iratları 

için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar 
(Gelir Vergisi irattan indirilmez.), 

Yabancı parasiyle alman faiz ve temettüler: 

MADDE 64. — Yabancı parasiyle alınan 
menkul sermaye iratları, Türkiye'de sahipleri
ne ödendiği günün, borsa rayiçleri üzerinden 
Türk parasına çevrilir, 

Kayıt: 

MADDE 65. — Vergi Usul Kanununa göre 
defter tutmağa mecbur olanlar, 60 ncı madde
de yazılı kıymetleri ve bunlardan elde ettikleri 
menkul sermaye iratlarını ve 63 ncü maddede 
yazılı masrafları, ya mecburi defterlerinin ay
rı bir yerinde, ya ayrı bir defterde veya bir 
cetvel üzerinde tutacakları bir hesapta göster
meğe mecburdurlar. 

Şukadar ki, bu hesap mükellefin diğer ka
zançlarını tesbit etmek için tuttuğu hesaplarla 
karıştırılmaz ve menkul sernîtye iradı bu ka
zançlarla birleştirilmez. 

Altıncı Bölüm 

Sair kazanç ve iratlar 

Gelire giren sair kazanç ve iratlar: 

MADDE 66. — Aşağıda yazılı olup geçen 
fasılların dışında kalan kazanç ve iratlar ver
giye tâbi, gelire dâhüdir. 

1. Tahsisat, aidat ve hakkı huzurlar; 
2. Hususi hastane ve mektep ve bunlara 

benzer ticari olmıyan müesseselerin işletilmesin
den elde edilen kazançlar; 

3. Değer artışı kazançları; 
4. Arızi kazançlar. 

Tahsisat, aidat ve hakkı huzur: 

MADDE 67. — Tahsiat, aidat ve huzur hak
ları, Milletvekillerine, il umumi meclis ve be
lediye âzalarma, kurumların idare meclisi reis 
ve azalarına, murakıplarına, tasfiye memurları
na ve bunlara benziyen diğer kimselere bu sıfat
ları dolayısiyle ve muhtelif adlarla verilen pa
raları ifade eder. 

îdare meclisi reis ve âzalariyle murakıplara 

maktu aylık olarak yapılan Ödemelerin, ücret 
mahiyetinde olduğu Maliye Bakanlığınca kabul 
edilebilir. 

Tahsisat, aidat, hakkı huzur ve sairenin ver
giye tâbi gelire giren safi miktarı, bu adlarla 
yapılan ödemelerin tutarıdır. Masraf karşılığı 
istisnası hakkındaki hüküm mahfuzdur. 

özel, hastane ve mektep kazançlarının tes-
biti: 

MADDE 68. — Hususi hastane, mektep ve 
emsali yerlerin işletilmesi gibi faaliyetlerinden 
elde edilen kazançların gerçek ve safi miktarla
rının tesbiti hususunda, Vergi Usul Kanununun 
tüccarlara mütaallik hükümleriyle bu kanunun 
ticari kazançlar hakkındaki hükümleri tatbik 
olunur. 

Hususi hastane ve mektep gibi müessesele
ri işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek 
kazançlarını işlettikleri müessesenin kayıtlarına 
geçirebilir. 

Değer artışı kazançları: 

MADDE 69. — Aşağıda yazüı kazançlar, de
ğer artışından doğan kazançlardır: 

1. Satınalma veya inşa edilen gayrimen-
kullerin iktisap tarihinden itibaren üç sene 
içinde satılmaları halinde elde edilen ve senede' 
5 000 lirayı aşan kazançlar; 

2. Satınalınan menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden itibaren bir sene içinde veya iktisap 
tarihinden evvel satılmaları halinde elde edilen 
ve senede 2 000 lirayı aşan kazançlar; 

3. Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki hak
ların satılmasından, devir ve temlik edilmesin
den elde edilen ve senede 5 000 lirayı aşan ka
zançlar ; 

4. Bir iştirak hissesinin veya ticari kazan
cı bilanço esasına göre tesbit edilen bir işletme
nin tamamen veya kısmen satılmasından veya 
devredilmesinden temin olunan kazançlar. 

Gayrimenkul ve menkul kıymet satışı ile de
vamlı olarak uğraşanların bu işlerden dolayı 
elde ettikleri kazançlar ile ticari bir işletmenin 
bilançosuna dâhil gayrim enkullerin, menkul 
kıymetlerin ve gayrimenkul sermaye mahiyetin
deki hakların satılmasından elde edilen kazanç
lar, yukarıki fıkralarda yazılı hallerle mukay
yet, olmaksızın, ticari kazançlar 
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Değer artışı kazançlarının safi miktarları-

mn tesbiti için, satılan veya devredilen gayri-
menkullerin, menkul kıymetlerin, mal ve hak 
I arın, satış veya devir bedellerinden bunların 
maliyet kıymetleri ile satış veya devir dolayı-
siyle yapılan ve satıcının uhdesinde kalnn mas
raflar indirilir. 

Maliyet kıymeti biliıımiyen veya hesaplanıra 
yan gayrimenkıüler için, bu kıymet yerine ver 
gi.değeri esas alınır. 

Ticari kazancı bilanço esasına göre tesbit 
edilen bir işletmenin tamamen veya kısmen sa
tılması halinde, maliyet bedeli yerine son bilan
çoda yaıılı değerler esas tutlur 

Arızi kazançlar. 

MADDE 70. — Aşağıda yazılı kazançlar- bu 
kanunun tatbikmda arızi kazanç sayılır-

1. Ârizi olarak ticari işlerin icrasından veya 
ticari işlere tavassuttan elde edilen ve her bir 
muamelede beş yüz lirayı aşan kazançlar (Bu 
hüküm esnaf muaflığından faydalananlara da 
tatbik olunur). 

2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alınan havaparaları; 

3. Peştemallıklar. 
Arızi olarak ticari işlerin icrasından veya 

ticari işlere tavassuttan elde edilen kazançla
rın safi miktarı : 

1. Alım, satım işlerinde satılan malın satity 
bedeli ile maliyet bedeli arasındaki farktan, 

2. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerinde, 
tavassut veya hizmet mukabili alman paralar-. 
dan. 

Bu işler dolayısiyle yapılan masraflar indi
rilmek suretiyle bulunur. 

Havaparası ve peştemallıkların safi mik
tarı bu namlarla veya bu mahiyette olarak alı
nan paraların tutarıdır. 

DÖRDÜOÜ KISIM 

Verginin tarhı 

Birinci Bölüm 

Beyan esası 

Beyan esası : 

MADDE 71. Hilâfına sarahat olmadıkça, 

j Uelir Vergisi mükellefin veya vergi Huıumiu.şu 
I nun vergi beyanı üzerine tarholunur 
! 
i 
; Beyanname çeşitleri 
i MADDE 72. ~ Gelir Vergisi beyanları 
I 1 Yıllık; 
I 2. Muhtasar -. 
İ 3. Münferit; 
j Beyanname ile yapıiır. 

1. Yıllık beyanname» muhtelif kaynaklar 
I dan bir takvim yılı içinde elde edilen kaazıie 
I ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve 

bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine 
bildirilmesine mahsustur, 

i Gelirin takvim yılının muayyen bir devresine 
j taallûk etmesi, beyannamenin yıllık vasfını de-
! £ ist irme/. 

2. Muhtasar beyanname, işverenler veya ver 
j gi tovkifatı yapan diğer kimseler tarafından ke 
1 silen vergilerin, matrahları ile birlikte, toplu obı-

rak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. 
; ?>. M(mıerit*^eyanname. dar mükellefiyete1 

j tabi olanların değer artısı kazançlar iyle arızi ka 
j zauçlarmın vergilendirilmesine ve temsil ve kon 
; -ser verenlerin peşin vergilerine mahsustur 

İkinci Bölüm 
; Getirin toplanmam ve yıllık beyanname 

Gelirin toplanması: 

MADDE 73. Mükellefler. 2 nci maddede 
i yazılı kaynaklardan bir takvim yıl i içinde; elde 
I ettikleri kazanç ve iratları bir araya getirerek. 
\ yıllık beyannamelerinde toplamağa mecburdur 
İ lar. 
î Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve 
I iratlar: 

l. Mükellefin bunlun Türkiye'de hesap 
i hırına intikal ettirdiği yılda; 

2 Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmiyen 
hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği 

; vılda, elde edilmiş sayılır. 

Topbıına yapılmıyan haller: 

MADDİM 74. - Aşağıda vazıh hallerde gelir 
I toplanmaz: 
i rı) Tam mükellefiyette, \ ergiye lâbi gelir 
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sadece; 
1 Ücretlerden, 
2. Götürü olarak tesbit edilen şerbet meslek 

kazancından-, 
3. Limited şirket ortaklarının ve komandit 

şirketlerde komanditerin temettü hisseleri hariç 
olmak üzere vergisi tevkif yoliyle alınan mfnkul 
sermaye iratlarından; 

Veya bunların birkaçından ibaret ise: 
b) Dar mükelefiyette, vergiye tâbi gelir sa

dece: 
1. Ücretlerden, 
2. Serbest meslek kazancından, 
o. Menkul sermaye iradından. 
4. Değer artışı kazançlarından. 
5. Arızi kazançlardan. 
Veya bunların, birkaçından ibaret ise, 

Zararların kavlarla takas ve mahsubu .-

MADDE 75.' Gelir toplanmasında, gelir 
kaynaklarının bir kısmında hâsıl olan zararlar 
(69 neu maddenin 1 ve 2 numaralarında-yazılı 
muamelelerden doğanlar hariç) diğer kaynakla
rın kazanç vo iratlavı ile mahsup edilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatıîmıyan zarar 
kısmı ertesi senenin gelirinden, bu da yetmediği 
takdirde daha ertesi senenin gelirinden indirilir. 
tki sene arka arkaya yapılan mahsuplardan sonr« 
kalan /arar bakiyesi müteakip yıllara naklolun 
rrıaz. 

Sigorta primi indirimi: 

MADDE 76. - Yıllık beyanname ile bildiri
len gelirden, şahıs sigortalarına ait primlerin 
200 liraya kadar (dâhiD. aşağıdaki «artlar dâhi
linde indirilebilir. 

a) Mükellef tam mükellefiyete tâbi olma
lıdır; 

b) İndirilecek primler hayat, sakatlık, 
hastalık, analık, doğum, tahsil gibi sigortalının 
hayatı, sıhhati ve is kabiliyeti ile ilgili sigorta
lara ait olmalıdır. 

e) Sigorta mükellefin kendisine veya aile re
isi sıfatiyle eşine ve çocuklarına ait olmalıdır. 

d) İndirilecek primler gelirin taallûk ettiği 
takvim yılı içinde bilfiil ödenmiş olmalıdır. 

e) Bu primler beyannameye alman ücretle
rin safi miktarının hesaplanması dolayısiyle 
ücretlerden indirilmiş olmamalıdır 

83 -
Matrahtan indîrilmiyecek paralar 

MADDE 77. — Gelir, Yol, Veraset ve İntikal 
vergileri gibi şahsi vergilerle her ne şekilde okura 

j olsun vergi ve para cezaları Gelir Vergisinin mat 
| rakından ve gelir unsurlarından indirilemez. 

Yıllık beyannamenin şekil ve muhteviyatı 

MADDE 78. - • Yıllık beyannameye aşağıda 
'; ki malûmat yazılır: 

A) Mükellefin şahsi durumu: 
1. Adı ve soyadı; 
2. İkametgâh adresi; 

! 3. İş veya mesleği; 
j 1. îş adresi; 
s 5, Aile vaziyeti (Bekâr, evli, çocuklu oldu-
; ğuna göre); 

6. Mükellefiyet şekli; 
7. Vergi karnesinin tarih ve numarası v* 

| nereden alındığı. 
i B) Gelir bildirimi: 

1. Türkiye içinde ve dışındaki gelir kaynak 
I lan ve bunlardan ayrı ayrı elde edilen kazanç 
I ve iratların gayrisâfi miktarları; 
l 2. Kazanç ve iratların safi miktarlarına br-
! saplanması için indirilen masraflar; 
j -1. Kazanç, ve iratların safi miktarları; 
j 4. Kazanç ve iratların toplamı; 
| 5. Matrahın bulunması için gelirden yapılan 
j diğer indirmeler; 
! C Vergiye tâbi gelir; 
\ 7. Gelir üzerinden hesaplanan vergi; 
i 8. Gelir Vergisine mahsuben tevkif yolu üe 
j veya peşinen ödenen vergilerin nevi ve miktarı; 
I 9. Yukarıki vergilerin mahsubundan sonra 
! kalan Gelir Vergisi miktarı. 
'' O) Masraf bildirimi: 
i 1. ikametgâh kirası: 
| 2. Yazlık kirası; 
I 3, Hizmetçi sayısı ve bunların takribi senelik 
I masrafları; 
I 4. Hususi otomobil ve sair kara ve deniz va 

sıtaları ile bunların takribi senelik masrafları. 
i Masarif bildirimi ihtiyaridir. Yalnız tam mü

kellefiyete tâbi tüccar ve serbest meslek erbabı 
bu bildirimi yapmağa mecburdurlar. 

Kazançlarını blânço esasına göre tesbit eden 
mükellefler, beyannamelerine bilanço ve kâr ve 
zarar cetveli, kazançlarını işletme hesabı veya 

I hasılat ve masraf esasına göre teabit edenler, bu 
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— 84 ~ 
hesapların muvazenelerini muhtevi bir hesap 
hulâsasını, bağlamağa mecburdurlar, 

Kollektif şirket ortakları ile âdi ve eskamlı 
komandit şirketlerde komanditerler beyannamele
rine şirketin bilançosunu ve kâr zarar cetvelini 
veya işletme hesabı hulâsasını bağlarlar, şirket 
mukavelenamesine göre sermaye ve şirket kâ
rındaki hisselrini de beyannamelerinde ayrı
ca gösterirler, 

Yıllık beyannamenin verilmesi; 

MADDE 79. — Mükellefler, bir takvim yılı
na ait yıllık gelir beyannamelerini mütaakip 
»Şubat aynıda ikametgâhlarının blunduğu yerin 
vergi dairesine tevdi etmeğe mecburdurlar. An
cak mükellefiyetin takvim yılı içinde zail olması 
halinde beyanname onbeş gün ve ölüm halinde 
üç ay içinde vergi dairesine tevdi olunur. 

Mütaaddit vergi dairesi kurulan yerlerde, be
yannamenin verileceği vergi dairesinin tâyini 
için, ikametgâh yerine işyerini esas almağa Ma* 
liye Bakanı mezundur. Bu takdirde, birden faz
la işyeri bulunan mükellefler beyannamelerini 
esas işyerinin bulunduğu yer'm vergi dairesine 
verirler 

Aile reisi beyanı 

MADDE 80. — Tanı mükellefiyette, birlikte 
yaşıyan eşlerin ve velayet altındaki küçük ço-
cukların yıllık beyanname ile bildirilmesi icabe-
den gelirleri, aşağıdaki esaslar dairesinde, aile 
reisi tarafından tek beyanname ile bildirilir: 

1. Eşlerin ve çocuklardan herbirinin geliri 
beyannamede ayrı ayrı gösterilir; 

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca im
zalarlar; 

3. Beyannamede gösterlen bütün gelirler 
brileştirilmek suretiyle toptan yapılır ve bu 
toplam üzerinden vergi aile reisi namına tarh-
olunur. 

Eşlerden herbiri yalnız kendi gelirine isabet 
eden vergi kısmından sorumlu olur. Verginin 
eşlere isabet eden kısımları bunların gelir için
deki hisselerine göre hesaplanır, 

Ayrı yaşama halis 

MADDE 81. — Medeni Kanunun cevaz ver
diği hallere münhasır olmak üzere, ayrı yas> 

| yan karı koca veya koca hakkında 80 nei madde 
hükmü tatbik olunmaz. 

Üçüncü Bolüm 

^Vergi tevkif atı ve muhtasar beyanname 

j Vergi tevkif atı ve vergi kesenler 

j MADDE 82. — Aşağıda pazılı ödemeleri ya 
j pan gerçek ve tüzelkişiler bu ödemelerden istih-
| kak sahiplerinin Gelir Vergisine mahsuben tev

kif at yapmağa mecburdurlar; 
1. — Esnaf muaflığından faydalananların 

dışında kalan işverenlerin: 
a) Hizmet erbabına ödedikleri ücretler; 
b) Ücret sayılan diğer Ödemeler; 
e) Yatırdıkları serbest meslek işleri dola-

yisiyle ödedikleri paralar, (18, 19, 20 ve 53 ncü 
maddelerde yazılı istihkak sahiplerine serbest 
meslek faaliyetlerinden dolayı ödenen paralar
dan tevkif at yapılmaz) j 

2. Milletvekillerine, il umumi meclisi aza
larına ve bunlara benzetilen diğer kimselere bu 
sıfatları dolayısiyle tahsisat, aidat vesair ad
larla verilen paralar (bu İstihkaklar ücretler gi
bi tevkifata tâbi tu tu lur) ; 

3. İdare meclisi reis ve azalarına, mura
kıplara ve tasfiye memurlarına hakkı huzur. 
aidat, ikramiye, kârdan hisse ve emsali nam
larla bu işleri dolayısiyle yapılan Ödemeler (üc
ret hükmünde olanlardan 1 mim araya göre tev
kif at yapılır.) 

I Yukarıki ödemelerden yergi kesilmesi bakı-
I mından istihkak sahibinin tam veya dar mükel

lefiyete tâbi olmasında fark yoktur 

j Tevkifata tabî olmrvan ücretler: 

I MADDE 83, — Aşağıda yazılı hizmet erba-
I bınm ücretleri hakkında vergi tevkif usulü câri 

olmaz. 
I 1. ücretlerini yabancı bir memleketteki iş-
I verenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, 
I 2. 17 nei maddede yazılı diplomat muaflı

ğından faydalanmıyan yabancı elçilik ve kon
solosluk memur ve müstahdemleri 

I Bunlar gelirlerini bu kısmın 2 nei faslın-
daki hükümler dâhilinde* yıllık beyanname ile 
bildirirler, 
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Menkul sermaye iratlarında vergi tevkifatı: 

MADDE 84. — Esham ve tahvilât temettü 
ve faizleri ile limited şirket ortaklarının koman
dit şirketlerde komanditerlerin kâr hisseleri, 
kooperatif şirketlerin sermaye üzerinden dağıt
tıkları kazançlar ve bilûmum mevduat fazileri 
aşağıdaki esaslar dairesinde vergi tevkifatma 
tâbidir. 

1, Türkiye'de doğan iratların vergisi, bun
ları borçlanan kurumlar tarfaından faiz veya 
temettüün tahakkuk ettiği tarihte kesilir. Da
ğıtılacak faiz veya temettüün borçlunun zim
metine terettübettiği tarih, tahakkuk tarihidir. 

2. Yabancı memleketlerde doğan ve Tür
kiye'de ödenen faiz ve temettülerin vergisi bun
ların yabancı kurum hesabına Türkiye'de ödi-
yenler tarafından ödeme tarihinde kesilir. 

Yukarıda yazılı menkul sermaye iratları üze
rinden vergi kesilirken, istihkak sahiplerinin 
gerçek veya tüzelkişi olmalarına bakılmaz. Bun
ların vergiden muaf veya tüzelkişi olmaları ha
sebiyle, Gelir Vergisine tâbi bulunmamaları 
halinde, yapılan tevkifat müstakil bir vergi gi
bi alınır. 

Vergi tevkifatuun gösterilmesi 

MADDE 85. — işverenler hizmet erbabına 
ödedikleri ücretlerden 82 nci madde mucibince 
yaptıkları vergi tevkifatını Vergi Usul Kanu
nunda yazılı ücret bordrosunda veya bordro 
yerine geçen diğer kayıtlarda göstermeğe mec
burdurlar. 

82 nci maddede yazılı diğer ödemelerden ve 
84 ncü maddede yazılı iratlardan yapılan vergi 
tevkifatı vergi kesenin kayıt ve hesaplarında 
ayrıca gösterilir. 

Muhtasar beyanname; 
a) Verilme zamanı . 

MADDE 36. — 82 ve 84 ncü maddeler gere
ğince vergi tevkifatı yapmağa mecbur olanlar, 
bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahak
kuk ettirdikleri iratlar ile bunlardan tevkif et
tikleri vergileri, ertesi aynı 15 nci günü 
akşamına kadar, ödemelerin yapıldığı yerin bağ
lı olduğu vergi dairesine bildirmeğe mecbur
durlar. 

Şu kadar ki, aynı belediye hudutları içinde 

muhtelif yerlerde yapılan ödemelerin ve bunlara 
ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir. 

Çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı ona 
kadar olan işverenlerin müracaatları üzerine 
muhtasar beyannamenin her ay yerine üç ayda 
bir vermelerini kabul etmeğe Maliye Bakanı 
mezundur. Maliye Bakanı bu salâhiyetini ta
mamen veya kısmen defterdarlara devredebilir. 

Muhtasar beyanname; 

b) Muhteviyatı 

MADDE 87. — Muhtasar beyannamede aşa
ğıdaki malûmatın gösterilmesi lâzımdır: 

a) Tevkifatı yapanın adı ve soyadı - veya 
unvanı - ile aderesi; 

b) Muhtasar beyannamenin taallûk ettiği 
ay veya aylar; 

c) Aylık ücret bordrolarının icmali : 
1. Hizmet erbabının sayısı; 
2. Hizmet erbabına verilen ücretler yekûnu: 
3. Ücretlerden yapılan vergi tevkifatmm 

yekûnu (üç aylık muhtasar beyannamelerde hel
aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir); 

d) Vergi tevkifatma tâbi diğer ödemeler; 
1. İstihkak sahibinin adı ve soyadı ile iş ad

resi \ 
2. ödemenin nev'i; 
3. ödemenin miktarı; 
4. ödemeden yapılan vergi tevkifatı; 
e) Muhtasar beyannamenin tanzim tarihi ve 

salahiyetli imza. 
84 ncü maddede yazılı iratlar ve bunlardan 

yapılan vergi tevkifatı nevi itibariyle icmalen 
ayrı bir muhtasar beyannameye alınır, 

Muhtasar beyanname verilmiyecek haller; 

MADDE 88. — Umumi bütçeye dâhil idare 
ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için be
yanname vermezler. 

Dördüncü Bölüm 

Hususi haller ve münferit beyanname 

Değer artışı kazançları ile arızi kazançlarda t 

MADDE 89. — Yıllık beyanname vermeğe 
mecbur olmıyan dar mükellefiyete tâbi mükellef
lerden değer artışı kazancı veya arızi bir kazanç 
iktisap edenler, bunları iktisap talihinden itiba-
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ren 15 gün içinde aşağıda yazılı ? w dasreierûö \ 
bildirmeğe mecburdurlar: j 

1. Gayrimenkul salısından ekle ed un ka j 
/aııçiar: Gayrimenkulun bulum! tğn yerin baş!t | 
olduğu vergi dairesine; j 

2. Gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan i 
Itakların .satılmasındaı:ı, devir ve temlikinden elde ; 
edilen kazançlar: Bu gibi hakların Türkiye'de ; 
kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi dairesine. ! 

;>. Bir iştirak hissesinin, ticari bir imletmenin | 
t.amameıı veya kısmen satılmasından, devrinden I 
temin ol iman kazançlar, ticari bir faaliyet in dur i 
durulması için alman hava paraları, peştamallık ! 
lar: İşletmenin bulunduğu yenn bağlı olduğu j 
vergi dairesine: j 

}. Arızi olaraic ticari işlerin icrasından veya I 
îiv.ari ışkr»ı tavassuttan elde edilen kazançlar; j 
ticari işin veya tavassutun yapıldığı yerin bağlı j 
olduğu vergi dairesine \ 

Münferit beyannamenin muhteviyatı; j 

MADDE 90. — Münferit beyannamede aşağı j 
ela yazılı malumatın gösterilmesi lâzımdır 

1, Mükellefin ad), soyadı (veya unvanı') ib.' 
adresi, j 

2. Beyanname mükellef adına Tuı&ıye/de 
başka bir kimse tarafından verilmişse, beyanna- f 
meyi verenin adı ve soyadı (veya unvanı) ile ad
resi, 

3 Muamelenin yapıldığı tarih veya tarih
ler, 

4. Elde edilen kazançların nevi, 
). Elde edilen kazançların tutan. 

Temsil ve konser verenler 

MADDE 91, — Yalnız başına veya toplu hal
de temsil ve konser verenler, temsil veya konse
rin verildiği yeri ve zamanı en geç oyun zama
nından evvel gelen iş gününde o yerin bağlı oldu
ğu vergi dairesine bir ihbarname ile bildirmeğe 
ve gayrisâfi oyun hasılatını gösteren münferit 
bir beyannameyi; 

a) Bir haftadan az süren her nevi konser, 
müsamere, temsil ve oyunlar için bunların bittiği 
tarihi. 

b) Bir haftadan fazla sürenler için her hat* 
tanın sonunu, takip eden 3 ncü günün akşamına 
kadar aynı vergi dairesine vermeğe mecburdurlar, 

Beşinci Bölüm 

Verginin nispeti 

Esas tarife. 

MADDE 92. - - Gelir Vergisi aşağıdaki nis
petlerde alınır s 

Gelir parçaları 

2 500 
5 000 

10 000 
20 000 
20 000 
20 000 
22 500 
50 000 

150 000 

lira 
>.• 
:» 
;•; 
';• 
A> 

» 
î> 

•'. '• 

için 
» 
» 
» 

<; 

i; 

Vergi 
nispeti 

fÂ 

t:* 
20 
2* 
>0 

40 
•l;> 

")H 

40 
150 000 lira ve daha fazla olan matrahlara 

en yüksek fiilî nispet olan % 40 nispeti tatbik 
olunur. 

dekarlık zanmı* : 

MADDE 98. - 92 nci maddede yazılı esas 
tarife nispetlerine bekâr mükellefler için % 10 
zam yapılır. 

Bu ^mn dar mükellefiyete tâbi mükelleflere 
şâmil değildir. 

Bekârlık durumu, 35 nci madde hükmüne 
göre îesbit olunur. 

Vergi cetvelleri : 

MADDE 94. — Geiir Vergisinin hesaplanma 
&mdp, 92 ve 93 ncü maddelerde yazılı esas ta 
rifeler yerine vasati meblâğ esasına dayanan 
bağlı vergi cetvelleri tatbik olunur. 

Tarifelerin bu suretle tatbikında : 
a) Gelirlerini yıllık ve münferit beyanna» 

me ile bildirmeğe mecbur olan mükelleflerin 
vergileri (1) numaralı cetvelde: 

b) ücertlerden ve bu mahiyette olan diğer 
ödemelerden alınacak vergiler : 

1. Aylıklar için (2) No. lu cetvele 
2. Haftalıklar için (3) » » 
3. Gündelikler için (4) * » 
Göre hesaplanır 
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E&nai muaflığının kalkması; 
Muhtelif ücret ödemelerinde, vergi cevelleri 

her ödeme ayrı ayrı nazarı dikkate alınmak sure-
tiyle tatbik olunur. 

Yıllık verginin hesaplanmasında, 50 kuruşa 
kadar olan kesirler indirilir, 50 kuruş ve daha 
fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Aylık vergilerin hesaplanmasında. 5 kuruştan 
aşağı kesirler nazara alınmaz. 

Haftalık ve gündelik vergilerin hesaplanma
sında, 50 santimden aşağı kesirler indirilir, 50 
santim ve daha fazla olan kesirler kurusa çıkarı
lır. 

Vergi tevkifatı nispetleri: 

MADDE 95. — 82 nci maddede yazılı vergi 
t evkifatına tâbi ödemelerden ücret mahiyetinde 
almıyanlardan ve 84 ncü maddede yazılı menkul 
sermaye iratlanndan yapılacak olan tevkifatın 
nispeti % 15 dır 

Peşin tahsilatta nispet: 

MADDE 96. — Yalnız başına veya toplu hal* 
de temsil, konser ve bu mahiyette oyunlar ve-
renlerin Gelir Vergilerine mahsup edilmek üzere 
peşinen yapılacak tahsilatın nispeti cayma fi 
oyun hasılatı üzerinden % 5 dir. 

Altıncı Bölüm 

Tarh muamelesi 

Teklif yeri: 

MADDE 97. — Gelir Vergisi, beyannamenin 
verildiği vergi dairesince tarholunur. 

Ücret veya kazançları götürü olarak tesbit 
edilen mükellefler için tarh yeri, bunların ika
metgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesi-
dir. 

Tarhiyatm muhatabı: 

MADDE 98. — Gelir Vergisi, bu vergi ile 
mükellef olan gerçek kişiler namına tarhedilir. 
Şukadar ki, tarhiyat; 

1. Küçüklerle kısıtlılarda. I »unlara izafet -
).e kanuni temsilci namına; 

2. Verginin tevkif yolu ile alınması halin
de, tevkifatı yapmaca mecbur olanlar namına; 

yapılır. 

8'7 
İ Vergilendirme dev reisi 
I 
! MADDE 99 — • Gelir Vergisinde vergilen ı " I dirme devresi geçmiş takvim anlıdır Şukadaı 

kl: 
1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde zail 

olması halinde, vergilendirme devresi, takvim 
yılının gecen müddetine inhisar eder. 

2. Götürü ücretlerde vergilendirme devre-
si, gelirin elde edildiği cari yılın altışar aylık 
devreleridir, 

•K Tevkif yolu ile ödenen vergilerde istin-
kak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeğe 
mecbur değillerse, tevkifatın taallûk ettiği dev 
reler, vergilendirme devresi sayılır ve kesilen 
veya kesilmesi îeabeden vergiler yıllık verginin 
yerine geçer; 

4. Münferit beyanname ile bildirilmesi ge
reken kazançların vergilendirilmesinde, vergi
lendirme devresi yerine kazancın iktisap tarihi 
esas tutulur. 

Tarh zamanı: 

MADDE 100 - Gelir Vergisi aşağıda yazılı 
zn m anla r da tarhedilir : 

1. Beyanname ile bildirilen gelirlerin ver 
gisi: 

Beyannamenin verildiği günde, beyanna
me posta ile gönderilmişse engeq üç gün içinde; 

2. ücretleri götürü olarak tesbit edilen hiz
met erbabının Gelir Vergisi: her yıl peşinnen 
Ocak ve Temmuz aylarında: 

ii. Kazançları götürü olarak tesbit edilen 
serbest meslek erbabının Gelir Vergisi: Her yıl 
Ocak ayında. 

Götürü kazanç ve ücretlerde verginin he 
«abı : 

MADDE 101. Götürü kazanç ve ücretler 
üzerinden verginin hesaplanmasında aşağıdaki 
esaslara riayet olunur: 

1. Götürü ücretleri üzerinden vergiye tâbi 
hizmet erbabı Ocak veya Temmuz aylarından 
sonra işe başladıkları takdirde, vergi, işe baş 
lama ayı tarn sayılmak suretiyle, mütarıkıp 
vergilendirme devresine kadar olan müddet için 
aylık esas üzerinden hesaplanır. Vergilendirme 
devresi içinde işin bırakılması halinde, altı ay 
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için tarhoiunan vergiden indirim yapılmaz. I 

2. Götürü kazançları üzerinden vergiye tâ
bi serbest meslek erbabı takvim y;.u iyinle ı̂ e bpş 
İadıkları veya işi bıraktıkları taküirde, vergi, 
işe başlama veya işi bırakma aylan tam sayıl-
mak suretiyle, aylık esası üzerinden hesaplanır» 

Yedinei Bölüm 

isgan kâr hadleri ve kira emsaline göre tarhiyai j 

Asgarî kâr haddi esası 

MADDE 102, — Yapılan vergi tetkiklerinde, 
parakende ticaret erbabı ile otel, lokanta, bar7 
gozino, kahvehane, kır bahçesi, plaj ve emsali 
eğlenee ve istirahat yeri işletenlerin beyanname
lerinde gösterdikleri gayrisâfi ticari kazançlar, 
Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesinde tes-
bit edilen asgari kâr hadlerine göre hesaplanacak 
miktardan düşük bulunduğu takdirde, mükellef
lerin bildirdikleri kazançlar yerine asgari kâr 
hadlerine göre hesaplanacak miktarlar alınır ! 

Asgari kâr hadleri, perakendicileı için artır; 
lan emtianın maliyetine, eğlence ve istirahat yer 
ieri işletenler için işletme masraflarına tatbik j 
olunur 

Asgari kâr haddi esasın m tatbik edilraiyeceç * 
haller; 

MADDE 103, - Ticari kasançkı-daki düşük-
iüğün işe yeni başlanmış olmasından veya fev
kalâde iktisadi hallerden veyahut mücbir sebep- j 
İerden ileri geldiği anlaşılırsa Maliye Bakanı as
gari kâr haddinin tatbik edilmesine karar vere
bilir, 

Kira emsali • 

MADDE 104. Yapılan vergi tetkiklerinde j 
78 nci maddeye göre masraf bildirimi yapmak 
mecburiyetinde olan tüccarlarla serbest meslek 
erbabının beyan ettikleri gelirler, bunların ve 
bunlarla birlikte yaşıyan kimselerin yaşama se
viyelerine ve masraflarına nazaran, açık bir su
rette düşük bulunur ve bunun servetten yapılan 
sarfiyatla, veya borçla, veyahut yardımla kapatıl
dığı izah olunamazsa, beyan olunan gelir yerine 
ikametgâh kiralarının, gerçek kira yoksa, gayri
sâfi iradının sekiz misli alınır. ! 

I îkmaien carh 

MADDE 105. — Mükelleflerin beyan ettik
leri gelirler, asgari kâr haddi veya kira emsali 
esaslarının tatbiki hallerinde; bu esaslara göre 
hesaplanacak miktarlara iblâğ olunur 

Bu suretle hesaplanan gelir ile beyan olunan 
gelir arasındaki farktan doğan vergi ikmalen 
tarhedilir 

BEŞÎHCİ KISIM 

Verginin Ödenmesi 

Birmei Bölüm 

Taksitler 

Yıllık beyanname ve götürü kazançta taksit
ler; 

MADDİ] 106, — Yıllık beyanname ve serbest 
1 meslert erbabının götürü kazançları üzerinden ta-
] hakkuk ettirilen Odîr Vergisi bîri Şubat, diğeri 

Ağustos avmda olmak üzer s ik Yniisnvi T^ksî te 
ödenir 

j Götürü ücretlerde ödeme. 

MADDE 107= — Götürü ücretleri üzerinden 
vergiye tâbi hizmet erbabı: 

1. Birinci altı aylık vergilendirme devresine 
ait vergiyi Ocak ayında? 

2. îkincî altı aylık vergilendirme devresine 
ait vergiyi Temmuz ayında, 

3. Vergilndirme devreleri içinde işe başla
dıkları takdirde, bu devreye ait vergiyi işe başla-

1 dıklan tarihten itibare bir ay zarfında, ödemeğe 
I mecburdurlar. 

Vergi tevkif atının yatırılması: 

| MADDE 108, — 82 ve 84 ncü maddeler gere-̂  
ğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler ta 
rafından tevkif at m yapml^i takibeder. ayıa 
15 nci günü akşamına kadar bulundukları yerin 
bağlı olduğu vergi dairesine yatırılır, 

Münferit beyanname ile bildirilen kazançların 
vergisi; 

I MADDE 109, — Münferit beyanname üe bil-
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dirileri kazançların vergisi, beyanname verme 
müddeti içinde vergi dairesine ödenir. 

Peşin tahsilat: 

MADDE 110. — Oyun, temsil ve konser ve
renlerden yapılacak peşin tahsilat, buna ait be
yannamenin vergi dairesine verildiği günde alınır. 

İkinci Bölüm 

Mahsuplar 

Vergi tevkif atının ve peşin tahsilatın mah
subu: 

MADDE 111. — Yıllık beyannamede göste
rilen gelirin taallûk ettiği yıl içinde yıl içinde 
bu gelire dâhil kazanç ve iratlardan bu kanuna 
göre kesilmiş veya alınmış olan vergiler, beyan
name üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mah
sup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden 
fazla olduğu takdirde, aradaki fark, mükellefin 
zamanaşımı müddeti içinde müracaatı üzerine 
iade olunur. Ancak menkul sermaye iratlarından 
kesilen vergilerin mahsubundan doğan farklar 
iade olunmaz. 

Götürü ücret vergisinin mahsubu: 

MADDE 112. — Ücretleri götürü olarak tes-
bit edilen hizmet erbabı muhtasar beyanameye 
tâbi işverenler nezdinde çalışmağa başladıkları 
takdirde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak 
üzere peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek üc
retleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup 
edilir; ve mahsubu yapılan miktar hizmet erba
bının vergi karnesine işveren tarafından kaydo
lunur. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin 
mahsubu: 

MADDE 113. — Tam mükellefiyete tâbi mü
kelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikle
ri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri 
benzeri vergiler, Türkiye'de tarhedilen Gelir 
Vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen 
kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indiri
lir. 

Birinci fıkra hükmünce indirilecek miktar 
Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde edi

len kazanç ve iratlara isabet eden kısmından 
fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alın
maz. 

Gelir Vergisinin yabancı memlekette elde edi
len kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bun
ların gelire olan nispeti üzerinden hesaplanır. 

Birinci fıkrada yazılı vergi indiriminin ya
pılması için: 

1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin ge
lir üzerinden alman şahsi bir vergi olması; 

2. Yabancı memlekette vergi ödendiğini yet
kili makamlardan alman ve mahiUindeki Türk 
elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk 
menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahi
yetteki temsilcilikleri tarafından tasdik olunan 
vesikalarla tevsik edilmesi; 

Şarttır. 
2 numarada yazılı vesikalar taksit zamanına 

kadar gelmemiş olursa, yabancı memlekette el
de edilen kazanç ve iratlara isabet eden vergi 
kısmı bir sene müddetle tecil olunur. 

Aranan vesikalar bu müddet zarfında vergi 
dairesine ibraz edildiği takdirde vergi tenzil 
edilir; Müddet geçtikten sonra tecil hükmü 
kalkar ve vesikalar ibraz edilse bile nazara 
alınmaz. Vergi Usul Kanununda yazılı mücbir 
sebeplere ait hükümler mahfuzdur. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilere ta
allûk ettikleri kazanç ve iratlar mükellef ta
rafından hangi yılın gelirine ithal edilmişse, 
bu vergiler de o gelire ait vergiden indirilir. 

Bu madde mucibince yapılan vergi indiri
minde yapancı para ile ödenen vergilere, bun
ların taallûk ettiği kazanç, ve iratlara tatbik 
olunan kambiyo rayici tatbik olunur. 

Bina Vergisinin mahsubu : 

MADDE 114. — Gerçek kişilerin sahip ol
dukları binalar için ödedikleri Bina, Buhran ve 
Müdafaa Vergileri aşağıdaki esaslar dairesinde, 
bunların Gelir Vergilerine mahsup edilir: 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina iradı
na isabet eden kısmından indirilir; indirilecek 
miktar bu kısımdan fazla ise aradaki fark na
zara alınmaz. 

2. İndirilecek vergiler hangi yılda ödnemiş-
se, mahsup ta o yılın geliri ,üzerinden hesaplana
cak olan Gelir Vergisinden yapılır. 

3. Mahsubu yapılacak olan Bina, Buhran 
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m 
ve Müdafaa Vergfleri bina iradının safi mikta
rı hesaplanırken kiradan indirilemez. 

4. Gelir Vergisinin bina iradına isabet eden 
kısmı bina iradının gelire olun nispeti üzerin
den hesaplanır. 

îşletme Vergisinin mahsubu : 

MADDE 115. — Tüccarların ödedikleri iş
letme Vergisi aşağıdaki esaslar dâhilinde, bun
ların Gelir Vergisine mahsup edilir: 

1. işletme Vergisi, Gelir Vergisinin ticari 
kazanca isabet eden kısmından indirilir; indiri
lecek miktar bu kısımdan fazla ise aradaki fark 
nazara alınmaz. 

2. işletme Vergisi aynı yılın Gelir Vergisi
ne mahsup edilir. 

3. Mahsubu yapılan işletme Vergisi ticari 
kazancın hesabında masraf olarak indirilmez. 

4. Gelir Vergisinin ticari kazanca isabet 
eden kısmı bu kazancın gelire olan nispeti üze
rinden hesaplanır. 

Son hükümler 

Mükerrer vergilendirme : 

MADDE 116. — Mükerrer vergilendirme 
meseleleri hakkında diğer Devletlerle akdoluna-
cak vergi anlaşmaları, yabancıların vergilendi
rilmesinde, bu kanun hükümleri yerine geçer, 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 117. — Aşağıda yazılı kanunlarla 
kanun hükümleri ve bu kanuna uymıyan diğer 
hükümler kaldırılmıştır. 

Tarih No. 

Tarih 

22. 3.1934 
5. 7.1934 

23. 5.1935 
30. 5.1935 
24. 4.1936 
12. 6.1937 
20. 6.1938 
24. 5.1940 

1. 6.1942 
4. 1.1943 

10. 1.1944 

No. 

2395 
2574 
2729 
2751 
2957 
3258 
3470 
3940 
4215 
2350 
4508 

Kazanç Vergisi Kanunu 
Kanununa ek KÎ 

31.11.1931 
26. 4.1934 

23. 5.1935 
26. 5.1932 
26. 4.1934 
25. 5.1938 
26. 1.1939 
25.1.2.1935 

1890 
2416 

2728 
1980 
2417 
3408 
3588 
2882 

17. 5.1940 3828 

29. 5.1941 4040 

7. 6.1943 
17. 5.1944 

5. 4.1341 
10. 6.1926 
15. 6.1927 
17. 8.1938 

16. 6.1P39 
16.12.1942 
26. 61944 

6.1945 
7.1945 

25. 
4. 

4437 
4565 
601 
927 
1065 
3460 

3645 
4325 
4004 
4768 
4782 

İktisadi Buhran Vergisi Kanunu 
» » » Kanununa 

ek kanım 
» » » » 

Muvazene Yergisi Kanunu 
» » Kanununa ek Ka. 
» » » » 
» » » » 

Hava Kuvvetlerine Yardım Ver
gisi Kanunu 
Fevkalâde Zam Kanununun 2 
nci, 3 ncü, 14 neü maddeleri; 
Kanunun 21 nci, 22 nci, 29 wn 
maddeleri; 
Kanun 
Kanunun L- 6 neı maddeleri 
Kanunun ikinci maddesi 
Beşinci maddesi 
Kanun 
Kanunun 46 neı ve 47 nci mad
deleri 
12 ncİ maddesi 
26 nci » 
17 nci » 
Birinci ve ikinci maddeleri 
Geçici maddenin fıkrası: 

Eski senelere ait vergiler 

MIÎVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdili tarihten evvelki zamlarda vu-
kubulan faaliyetlere ait olup henüz tarhiyatı ya
pılmamış veya katileşmemiş olan kazanç (asga
ri mükellefiyet dâhil) Buhran, Muvazene, hava 
kuvvetlerine yardım ve fevkalâde zam vergileri 
eski hükümler dairesinde tarh ve tahakkuk ettiri
lir. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan 
vergiler Gelir Vergisinin matrahından veya mat
rah unsurlarından indirilmez. 2416 No :1u ka
nun gereğince alman Buhran Vergisi ile asgari 
mükellefiyet tarhiyatı bu hükümden hariçtir. 

Taahhüt işleri vergileri: 

MUVAKKAT MADDE 2. --- Kaldırılan 2395 
No :1ı Kazanç Vergisi Kanununun değişik 8 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı kimselerin 
bu kanunun meriyetinden evvel girişmiş oldukla-
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il taahhüt işlerinin kârı veya zararı Gelir Vergisi 
matrahının tâyininde hesaba alınmaz. 

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte yapıl
ması halinde, umumi masraflar sene içinde tah
sil olunan taahhüt bedelleri ile diğer işlerin nis
peti dâhilinde bunlar arasında dağıtılır. 

Birinci fıkrada yazılı taahhüt işleri için, is
ter avans, ister katî mihiyette bulunsun, yapılan 
ödemelerden % 3, 30 nispetinde vergi kesilmeğe 
devam olunur. Bu suretle yapılan tevkifat hak
kında 87 nci ve 109 ncu maddelerin hükümleri 
cari olur. 

Muvakkat zam-. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
tatbik edildiği ilk iki takvim yılı içinde elde edi
len gelirler yüzde yirmi beş zam ile alınır. 

Yürürlük: 

MADDE 118. — Bu kanun ücret ve aynı ma
hiyetteki gelirler için 1 Ocak 1949 ve diğer gelir 
ler için 1 Ocak 1948 de yürürlüğe girer. 

Yetki: 

MADDE 119. ~ Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
R- Peker Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
il/. A. Rcnda Ş. Devrin 

Millî »Savunma Bakam İçişleri Bakanı 
C. C. Toy demir Ş. Sökmensüer 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
H. Saka, H. N. Keşmir 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Reşat Ş. Sirer C. K. Incedayı 

Ekonomi Bakanı Sa. ve So. Y. Bakam 
T. B. Balta Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Coşkan F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
S. Koçak A. tnrnı 

Çalışırın Bakam 
Dr. S. Irmak 

i S. Şansı • İ4? 1 



Hükümetin teklifine bağU 

CETVELLER 

Vergi cetveli No. 1 

(Yıllık ve münferit beyanname ile bildirilen gbmiere mahsus) 

V e r g i 

ö e 1 i r İndirimli indirimsiz 

Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekâr evli evli Umumi Bekâr 
No. Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

3 -
10 -
17 -
24 -
37 -
54 -
67 -
91 -
111 -
131 -
151 -
171 -
191 -
211 -
231 -
251 -
271 -
291 -
311 -
331 -
351 -
371 -
391 -
411 -
431 -
451 -
471 -
491 -
511 -
561 -
601 -
641 -
681 -
721 -

9 
16 
23 
36 
53 
66 
90 
110 
130 
150 
170 
190 
210 
230 
250 
270 
290 
310 
330 
350 
370 
390 
410 
430 
450 
470 
490 
510 
560 
600 
640 
680 
720 
760 

6 
13 
20 
30 
45 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
540 
580 
620 
660 
700 
740 
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2 
5 
8 
15 
21 
28 
35 
41 
48 

: 147^ 

__ 
_, 
_ 
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—. 
_.-,. 
— 
-..-, 
-_. 

_._. 

.... 

— 
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—. 
3 
9 
15 
21 

1 
2 
3 
5 
7 
9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
57 
60 
63 
66 
69 
72 
75 
81 
87 
93 
99 
105 
111 

1 
2 
3 
6 
8 
10 
13 
17 
20 
23 
26 
30 
33 
36 
40 
43 
46 
50 
53 
56 
59 
63 
66 
69 
73 
76 
79 
83 
89 
96 
102 
109 
116 
122 



V e r g i 

G e l i r İndirimli indirimsiz 

Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekâr evli evli Umumi Bekâr 
No. Lir» Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 • 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
'50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

761 -
801 -
841 -
881 -
921 -
961 -s 

1 001 -
1 041 -
1 081 -
1 121 -
1 161 -
1201-
1 241 -
1 281 -
1 321 -
1 361 -
1 401 -
1 441 -
1 481 -
1 521 -
1 561 -
1 601 -
1 641 -
1 681 -
1 721 -
1 761 -
1 801 -
1 841 -
1 881 -
1 921 -
1 961 -
2 001 -
2 041 -
2 081 -
2 121 -
2 161 -
2 201 -
2 241 -
2 281 -
2 321 -
2 361 -
2 401 -

800 
840 
880 
920 
960 

1 000 
1 040 
1 080 
1 120 
1 160 
1 200 
1 240 
1 280 
1 320 
1 360 
1 400 
1 440 
1 480 
1 520 
1 560 
1 600 
1 640 
1 680 
1 720 
1 760 
1 800 
1 840 
1 880 
1 920 
1 960 
2 000 
2 040 
2 080 
2 120 
2 160 
2 200 
2 240 
2 280 
2 320 
2 360 
2 400 
2 440 

780 
820 
860 
900 
940 
980 

1 020 
1 060 
1 100 
1 140 
1 180 
1 220 
1 260 
1 300 
1 340 
1 380 
1 420 
1 460 
1 500 
1 540 
1 580 
1 620 
1 660 
1 700 
1 740 
1 780 
1 820 
1 860 
1 900 
1 940 
1 980 
2 020 
2 060 
2 100 
2 140 
2 180 
2 220 
2 260 
2 300 
2 340 
2 380 
2 420 

54 
61 
68 
74 
81 
87 
94 
101 
107 
114 
120 
127 
134 
140 
147 
153 
160 
167 
173 
180 
186 
193 
200 
206 
213 
219 
226 
233 
239 
246 
252 
259 
266 
272 
279 
285 
292 
299 
305 
312 
318 
325 

( S. Sayısı : 147 ) 

2? 
33 
39 
45 
51 
57 
63 
69 
75 
81 
87 
93 
99 
105 
111 
117 
123 
129 
135 
141 
147 
153 
159 
165 
171 
177 
183 
189 
195 
201 
207 
213 
219 
225 
231 
237 
243 
249 
255 
261 
267 
273 

0 
11 
17 
23 
29 
35 
41 
47 
53 
59 
65 
71 
77 
83 
89-
95 
101 
107 
113 
119 
125 
131 
137 
143 
149 
155 
161 
167 
173 
179 
185 
191 
197 
203 
209 
215 
221 
227 
233 
239 
245 
251 

117 
123 
129 
135 
141 
147 
153 
159 
165 
171 
177 
183 
189 
195 
201 
207 
213 
219 
225 
231 
237 
243 
249 
255 
261 
267 
273 
279 
285 
291 
297 
303 
309 
316 
321 
327 
333 
339 
345 
351 
357 
363 

129 
135 
142 
149 
155 
162 
168 
175 
182 
188 
195 
201 
209 
215 
221 
228 
234 
241 
248 
254 
261 
267 
274 
281 
287 
294 
300 
307 
314 
320 
328 
333 
340 
347 
353 
360 
366 
373 
380 
386 
393 
399 



_ M _ 
V e r g i 

Q l l i l İndirimli tndirimsiz 

Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekâr evli . evli Umumi Bekâr 
\To. Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

77 
78 
79 
80 
81 
82 ' 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
UT 
118 

2 441 -
2 481 -
2 521 -
2 651 -
2 751 -
2 851 -
2 951 -
3 051 -
3 151 -
3 251 -
3 351 -
3 451 -
3 551 -
3 651 -
3 751 -
3 851 -
3 951 -
4 051 -
4 151 -
4 251 -
4 351 -
4 451 -
4 551 -
4 651 -
4 751 -
4 851 -
4 951 -
5 051 -
5 151 -
5 251 -
5 351 -
5 451 -
5 551 -
5 651 -
5 751 -
5 851 -
5 951 -
6 051 -
6 151 -
6 251 -
6 351 • 
6 451 . 

2 480 
2 520 
2 650 
2 750 
2 850 
2 950 
3 050 
3. 150 
3 250 
3 350 
3 450 
3 550 
3 650 
3 750 
3 850 
3 950 

' 4 050 
4 150 
4 250 
4 350 
4 450 
4 550 
4 650 
4 750 
4 850 
4 950 
5 050 
5 150 
5 250 
5 350 
5 450 
5 550 
5 650 
5 750 
5 850 
5 950 
6 050 ' 
6 150 
6 250 
6 350 
6 450 
6 550 

2 460 
2 500 
2 600 
2 700" 
2 800 
2 900 
3 000 
3 100 
3 200 
3 300 
3 400 
3 500 
3 600 
3 700 
3 800 
3 900 
4 000 
4 100 
4 200 
4 300 
4 400 
4 500 
4 600 
4 700 
4 800 
4 900 
5 000 
5 100 
5 200 
5 300 
5 400 
5 500 
5 600 
5 700 
5 800 
5 900 
6 000 
6 100 
6 200 
6 300 
6 400 
6 500 

332 
338 
360 
382 
404 
426 
448 
470 
492 
514 
536 
558 
580 
602 
624 
646 
668 
690 
712 
734 
756 
778 
800 
822 
844 
866 
888 
910 
932 
954 
976 
998 

1 020 
1 042 
1 064 
1 086 
1 108 
1 130 
1 152 
1 1T4 
1 196 
1 218 

279 
285 
305 
325 
345 
365 
385 
405 
425 
445 
465 
485 
505 
525 
545 
565 
585 
605 
625 
645 
665 
685 
705 
725 
745 
765 
785 
805 
825 
845 
865 
885 
905 
925 
945 
965 
985 

1 005 
1 025 
1 045 
1 065 
1 085 

257 
263 
283 
303 
323 

s343 
363 
383 
403 
423 
443 
463 
483 
503 
523 
543 
563 
583 
603 
623 
643 
663 
683 
703 
723 
743 
763 
783 
803 
823 
843 
863 
883 
903 
923 
943 
963 
983 

1 003 
1 023 
1 043 
1 063 

369 
375 
395 
415 
435 
455 
475 
495 
515 
535 
555 
575 
595 
615 
635 
655 
675 
695 
715 
735 
755 
775 
795 
815 
835 
855 
875 
895 
915 
935 
955 
975 
995 

1 015 
1 035 
1 055 
1 075 
1 095 
1 115 
1 135 
1 155 
1 175 

406 
413 
435 
457 
479 
501 
523 
545 
567 
589 
611 
633 
655 
677 
699 
721 
743 
765 
787 
809 
831 
853 
875 
897 
919 
941 
963 
985 

1 007 
1 029 
1 051 
1 073 
1 095 
1 117 
1 139 
1 161 
1 183 
1 205 
1 227 
1 249 
1 271 
1 293 

(S. Sayısı t HT ) 
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O ol i r 

Vasati 
Sıra Kademeler meblâğ 
No. Lira Lira 

119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

6 551 -
6 651 -
6 751 -
6 851 -
6 951 -
7 051 -
7 151 -
7 251 . 
7 351 -
7 451 -
7 551 -
7 876 -
8 126 -
8 376 -
8 626 -
8 876 -
9 126 -
9 376 -
9 626 -
9 876 -
10 126 -
10 376 -
10 626 . 
10 876 -
11 126 -
11 376 -
11 626 -
11 876 -
12 126 -
12 376 -
12 626 -
12 876 -
13 126 . 
13 376 -
13 626 -
13 876 -
14 126 -
14 376 -
14 626 -
14 876 -
15 126 -
15 376 -

6 650 
6 750 
6 850 
6 950 
7 050 
7 150 
7 250 
7 350 
7 450 
7 550 
7 875 
8 125 
8 375 
8 625 
8 875 
9 125 
9 375 
9 625 
9 875 
10 125 
10 375 
10 625 
10 875 
11 125 
11 375 
11 625 
11 875 
12 125 
12 375 
12 625 
12 875 
13 125 
13 375 
13 625 
13 875 
14 125 
14 375 
14 625 
14 875 
15 125 
15 375 
15 625 

6 600 
6 700 
6 &)0 
6 900 
7 000 
7 100 
7 200 
7 300 
7 400 
7 500 
7 750 
8 000 
8 250 
8 500 
8 750 
9 000 
9 250 
9 500 
9 750 
10 000 
10 250 
10 500 
10 750 
11 000 
11 250 
11 500 
11 750 
12 000 
12 250 
12 500 
12 750 
13 000 
13 250 
13 500 
13 750 
14 000 
14 250 
14 500 
14 750 
15 000 
15 250 
15 500 

V e r g i 

İndirimli İndirimsiz 

Çocuksum Çocuklu 
Bekâr evli evli Umumi Bekâr 

Lira Lira Lira Lira Lira 

1 240 
l 262 
1 284 
1 396 
1 328 
1 350 
1 372 
1 394 
1 416 
1 438 
1 507 
1 575 
1 644 
1 713 
1 782 
1 S50 
1 919 
1 988 
2 057 
2 125 
2 194 
2 263 
2 332 
2 400 
2 469 
2 538 
2 607 
2 675 
2 744 
2 813 
2 882 
2 950 
3 019 
3 088 
3 147 
3 225 
3 294 
3 363 
3 432 
3 500 
3 569 
3 638 

1 105 
1 125 
1 145 
1 165 
1 185 
1 205 
1 225 
1 245 
1 265 
1 285 
1 348 
1 410 
1 473 
1 535 
1 598 
t 660 
i 723 
1 795 
1. 848 
1 910 
1 973 
2 035 
2 008 
2 160 
2 223 
2 285 
2 348 
2 410 
2 473 
2 535 
2 598 
2 660 
2 723 
2 785 
2 848 
2 910 
2 973 
3 035 
3 098 
3 160 
3 223 
3 285 

1 083 
1 103 
1 123 
1 143 
1 163 
1 183 
1 203 
1 223 
1 243 
1 263 
1 326 
1 388 
1 451 
1 513 
1 576 
1 638 
1 701 
1 763 
1 826 
1 888 
1 951 
2 013 
2 076 
2 138 
2 201 
2 263 
2 326 
2 388 
2 451 
2 513 
2 576 
2 638 
2 701 
2 763 
2 826 
2 888 
2 951 
3 013 
3 076 
3 138 
3 201 
3 263 

1 195 
1 215 
1 235 
1 255 
1 275 
1 295 
1 315 
1 335 
1 355 
1 375 
1 438 
1 500 
1 563 
1 625 
1 688 
1 750 
1 813 
1 875 
1 938 
2 000 
2 063 
2 125 
2 188 
2 250 
2 313 
2 375 
2 438 
2 500 
2 563 
2 625 
2 688 
2 750 
2 813 
2 875 
2 938 
3 000 
3 063 
3 125 
3 188 
3 250 
3 313 
3 375 

1 315 
1 337 
1 359 
1 381 
1 403 
1 425 
1 447 
1 469 
1 491 
1 513 
1. 582 
1 650 
1 719 
1 788 
1 857 
1 925 
1 994 
2 063 
2 132 
2 200 
2 269 
2 338 
2 407 
2 475 
2 544 
2 613 
2 682 
2 750 
2 819 
2 888 
2 957 
3 025 
3 094 
3 163 
3 232 
3 300 
3 369 
3 438 
3 507 
3 575 
3 644 
3 713 

( 8. Sayısı : 147 ) 
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V e r g i 

G e l i r İndirimli İndirimsiz 

Vasatı Çocuksuz Çocuklu 
Sırtı Kademeler meblâğ Bekâr evli evli Umumi Bekâr 
No. Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 

15 626 -
15 876 -
16 126 -
16 376 -
16 626 -
16 876 -
17 126 -' 
17 376 -
17 626 -
18 251 -
18 751 -
19 251 -
19 751 -
20 251 -
20 751 -
21 251 -
21 751 -
22 251 -
22 751 -

. 23 251 -
23 751 -
24 251 -
24 751 -
25 251 -
25 751 -
26 251 -
26 751 -
27 251 -
27 751 -
28 251 -
28 751 -
29 251 -
29 751 -
30 251 -
30 751 -
31 251 -
31 751 -
32 251 -
32 751 -
33 251 -
33 751 -
34 251 -

15 875 
16 125 
16 375 
16 625 
16 875 
17 125 
17 375 
17 625 
18 250 
18 750 
19 250 
19 750 
20 250 
20 750 
21 250 
21 750 
22 250 
22 750 
23 250 
23 750 
24 250 
24 750 
25 250 
25 750 
26 250 
26 750 
27 250 
27 750 
28 250 
28 750 
29 250 
29 750 
30 250 
30 750 
31 250 
31 750 
32 250 
32 750 
32 250 
33 750 
34 250 
34 750 

15 750 
16 000 
16 250 
16 500 
16 750 
17 000 
17 250 
17 500 
18 000 
18 500 
19 000 
19 500 
20 000 
20 500 
21. 000 
21 500 
22 000 
22 500 
23 000 
23 500 
24 000 
24 500 
25 000 
25 500 
26 000 
26 500 
27 000 
27 500 
28 000 
28 500 
29 000 
29 500 
30 000 
30 500 
31 000 
31 500 
32 000 
32 500 
33 000 
33 500 
34 000 
34 500 

3 707 
3 775 
3 344 
3 913 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
t 

7 
8 
8 
8 
8 

982 
050 
119 
188 
353 
518 
683 
848 
013 
178 
343 
508 
673 
838 
003 
168 
333 
498 
663 
828 
993 
158 
323 
488 
653 
818 
983 
148 
313 
478 
643 

8 808 
8 973 
9 
9 
9 
9 

138 
303 
468 
633 

9 798 
( S. Sayısı : 147 ) 

3 348 
3 410 
O 
3 
3 
o 
3 
* • » < > 

473 
535 
598 
660 
723 
785 

3 935 
4 085 
4 
4 
235 
385 

4 535 
4 685 
4 835 
4 985 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 

135 
285 
435 
585 
735 
885 
035 
185 
335 
485 
635 
785 
935 
085 
235 
385 
535 
685 
835 
985 
135 
285 

8 435 
8 
8 
8 

585 
735 
885 

3 326 
3 388 
3 451 
3 513 
3 576 
3 638 
3 701 
3 763 
3 913 
4 063 
4 213 
4 363 
4 513 
4 663 
4 813 
4 963 
5 113 
5 263 
5 413 
5 563 
5 713 
6 863 
6 013 
6 163 
6 313 
(i 463 
6 613 
6 763 
6 913 
7 063 
7 213 
7 363 
7 513 
7 663 
7 813 
7 963 
8 113 
8 263 
8 413 
8 563 
8 713 
8 863 

/ 

3 438 
3 
3 
3 
3 

500 
563 
625 
688 

3 750 
3 813 
3 875 
4 025 
4 
4 
175 
325 

4 475 
4 625 
4 775 
4 925 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 

075 
225 
375 
525 
675 
825 
975 
125 
275 
425 
575 
725 
875 
025 
175 

7 325 
7 
7 
7 
7 
8 
8 

475 
625 
775 
925 
075 
225 

8 375 
8 
8 
8 
8 

525 
675 
825 
975 

3 782 
3 850 
3 919 
3 988 
4 057 
4 125 
4 194 
4 263 
4 428 
4 593 
4 758 
4 923 
5 088 
5 253 
5 418 
5 583 
5 748 
5 913 
6 078 
6 243 
6 408 
6 573 
6 738 
6 903 
7 068 
7 233 
7 398 
7 563 
7 728 
7 893 
8 058 
8 223 
8 388 
8 553 
8 718 
8 883 
9 048 
9 213 
9 378 
9 543 
9 708 
9 873 
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Sıra Kademeler 
No. Lira 

245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 

61 501 . 
62 501 . 
63 501 . 
64 501 -
65 501 -
66 501 * 
67 501 -
68 501 -
69 501 -
70 501 -
71 501 -
72 501 -
73 501 -
74 501 -
75 501 -
76 501 -
77 501 -
78 501 -
79 501 -
80 501 -
81 501 -
82 501 -
83 501 -
84 501 -
85 501 -
86 501 -
87 501 -
88 501 -
89 501 -
90 501 -
91 501 -
92 501 -
93 501 -
94 501 -
95 501 -
96 501 -
97 501 -
98 501 -
99 501 -

100 501 -
103 001 -
105 001 -

62 500 
63 500 
64 500 
65 500 
66 500 
67 500 
68 500 
69 500 
70 500 
71 500 
72 500 
73 500 
74 500 
75 500 
76 500 
77 500 
78 500 
79 500 
80 500 
81 500 
82 500 
83 500 
84 500 
85 500 
86 500 
87 500 
88 500 
89 500 
90 500 
91 500 
92 500 
93 500 
94 500 
95 500 
96 500 
97 500 
98 500 
99 500 
100 500 
103 000 
105 000 
107 000 

/—,u ' 
İndirimli 

Vasati Çocuksu*: 
meblâğ Bekâr evli 
Lira lira Lira 

62 000 20 495 18 610 
63 000 20 935 19 010 
64 000 21 37/ 19 410 
65 000 21 815 19 810 
66 000 22 255 20 210 
67 00ü 22 695 20 610 
68 000 23 135 21 010 
69 000 23 575 21 410 
70 000 24 015 21 810 
71 000 24 455 22 210 
72 000 24 895 22 610 
73 000 25 335 23 010 
74 000 25 775 23 410 
75 000 26 215 23 810 
76 000 26 655 24 210 
77 000 27 095 24 610 
78 000 27 535 25 010 
79 000 28 030 25 460 
80 000 28 525 25 910 
81 000 29 020 26 860 
82 000 29 515 26 810 
83 000 30 010 27 260 
84 000 30 505 27 710 
85 000 31 000 28 160 
86 000 31 495 28 610 
87 000 31 990 29 060 
88 000 32 485 29 510 
89 000 32 980 29 960 
90 000 33 475 30 410 
91 000 33 970 30 860 
92 000 34 465 31 310 
93 000 34 960 31 760 
94 000 35 455 32 210 
95 000 35 950 32 660 
96 000 36 445 83 110 
97 000 36 940 33 560 
98 000 37 435 34 010 
99 000 37 930 34 460 
100 000 38 425 34 910 
102 000 39 525 35 910 
104 000 40 625 86 910 
106 000 41 725 37 910 

T « r g i 

indirimsiz 

Çocuklu 
evli Umumi Bekâr 
Lira Lira Lira 

18 588 18 700 20 570 
18 988 19 100 21 010 
19 388 19 500 21 450 
19 788 19 900 21 890 
20 188 20 300 22 330 
20 588 20 70ü 22 770 
20 988 21 100 23 210 
21 388 21 500 23 650 
21 788 21 900 24 090 
22 188 22 300 24 530 
22 588 22 700 24 970 
22 988 23 100 25 410 
23 388 23 500 25 850 
23 788 23 900 26 290 
24 188 24 300 26 730 
24 588 24 700 27 170 
24 988 25 100 27 610 
25 438 25 550 28 105 
25 888 26 000 28 600 
26 338 26 450 29 095 
26 788 26 900 29 590 
27 238 27 350 30 085 
27 688 27 800 30 580 
28 138 28 250 31 075 
28 588 28 700 31 570 
29 038 29 150 32 065 
29 488 29 600 32 560 
29 938 30 050 33 055 
30 388 30 500 33 550 
30 838 30 950 34 045 
31 288 31 400 34 540 
31 738 31 850 35 035 
32 188 32 300 35 530 
32 638 32 750 36 025 
33 088 33 200 36 520 
33 538 33 650 37 015 
33 988 34 100 37 510 
34 438 34 550 38 005 
34 888 35 000 38 500 
35 888 36 000 39 600 
36 888 37 000 40 700 
37 888 38 000 41 800 

( S. 8»yus.ı : 1.47 ) 
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ö • 1 i r İndirimli İndirimsiz 
ı ^— \ / * > t * 

Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekir evli evli Umumi Bekâr 
No. Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
S07 
308 

107 001 • 
109 001 • 
111 001 -
113 001 -
115 001 -
117 001 -
119 001 -
121 001 -
123 001 -
125 001 -
127 001 -
129 001 -
131 001 -
133 001 -
135 001 -
137 001 -
139 001 -
141 001 -
143 001 -
145 001 -
147 001 -
140 001 -

• 109 000 
• 111 000 
113 000 
115 000 
117 000 
119 000 
121 000 
123 000 
125 000 
127 000 
129 000 
131 000 
133 000 
135 000 
137 000 
139 000 
141 000 
143 000 
145 000 
147 000 
149 000 
151 000 

108 000 
110 000 
112 000 
1İ4 000 
116 000 
118 000 
120 000 
122 000 
124 000 
126 000 
128 000 
130 000 
132 000 
134 000 
136 000 
138 000 
140 000 
142 000 
144 000 
146 000 
148 000 
150 000 

42 825 
43 925 
45 025 
46 125 
47 225 
48 325 
49 425 
50 525 
51 625 
52 725 
53 825 
54 925 
56 025 
57 125 
58 225 
59 325 
60 425 
61 525 
62 625 
63 725 
64 825 
65 025 

38 910 
39 910 
40 910 
41 910 
42 910 
43 910 
40 910 
45 910 
46 910 
47 910 
48 910 
49 910 
50 910 
51 910 
52 910 
53 910 
54 910 
55 910 
56 910 
57 910 
58 910 
50 910 

38 888 
39 888 
40 888 
41 888 
42 888 
43 888 
44 888 
45 888 
46 888 
47 888 
48 888 
49 888 
50 888 
51 888 
52 888 
53 888 

. 54 888 
55 888 
56 888 
57 888 
58 888 
69 888 

39.000 
40 000 
41 000 
42 000 
43 000 
44 000 
45 000 
46 000 
47 000 
48 000 
49 000 
50 000 
51 000 
52 000 
53 000 
54 000 
u5 000 
5§ 000 
57 000 
58 000 
59 000 
60 000 

42 900 
44 000 
45 100 
46 200 
47 300 
48 400 
49 500 
50 600 
51 700 
52 800 
53 900 
55 000 
56 100 
57 200 
58 300 
59 400 
60 500 
61 600 
62 700 
63 800 
64 900 
66 000 

151 000 liradan fazla olan gelirlerin vergileri şu suretle hesaplanır : 
1. Gelirin 1 000 lira kesirleri nazara alınmaz; 
2. Bu matraha sabit % 40 nispeti tatbik olunur; 
3. Bulunan miktardan maktuan : 
a) Bekârlar için 75 lira 
b) Çocuksuz evliler için 90 » 
c) Çocuklu evliler için 112 \» indirilir. 

( & Bayisi : U7) 
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Vergi Cetveli No. 2 

(Aylık ücretlerden yapılacak tevkif ata mahsus) 

V e r g i 

G e 1 i r İndirimli İndirimsiz 

Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekâr evli evli Umumi Bekâr 
No. Lira Lira LiraK. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

1 -
4 -
7 -

10 -
13 -
16 -
19 -
22 -
25 -
28 -
31 -
34 -
37 -
40 -
43 -
46 -
49 -
52 -
55 -
58 . 
61 -
64 -
67 -
70 -
73 -
76 -
79 -
82 -
85 -
88 -
91 -
94 -
97 -

100 -
103 -
106 -
109 -
112 -

3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
57 
60 
63 
66 
69 
72 
75 
78 
81 
84 
87 
90 
93 
96 
99 
102 
105 
108 
111 
114 

2 
5 
8 
11 
14 
17 
20 
23 
26 
29 
32 
35 
38 
41 
44 
47 
50 
53 
56 
59 
62 
65 
68 
71 
74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 
101 
104 
107 
110 
113 

— 
— 
— 
_-
— 
—. 
— 
— 
— 
_ 
— 
— . 
— 

0.55 
1.05 
1.55 
2.05 
2.50 
3.— 
3.50 
4.— 
4.50 
5.— 
5.50 
6.— 
6.50 
7.— 
7.45 
7.95 
8.45 
8.95 
9.45 
9.95 

10.45 
10.95 
11.45 
11.95 
12.40 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— i 

— 
— 
—. 
— 
— 
— 
—, 
—. 
—. 
— 

0.45 
0.90 
1.35 
1.80 
2.25 
2.70 
3.15 
3.60 
4.05 
4.50 
4.95 
5.40 
5.85 
6.30 
6.75 
7.20 
7.85 
8.10 
8.55 
9.— 
9.46 

_. 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_— 

0.35 
0.80 
1.25 
1.70 
2.15 
2.60 
3.05 
3.50 
3.95 
4.40 
4.85 
5.30 
5.75 
6.20 
6.65 
7.10 
7.55 

0.30 
0.75 
1.20 
1.65 
2.10 
2.55 
3.-~ 
3.45 
8.90 
4.35 
4.80 
5.25 
5.70 
6.15 
6.60 
7.05 
7.50 
7.95 
8.40 
8.85 
9.30 
9.75 
10.20 
10.65 
11.10 
11.55 
12.— 
12.45 
12.90 
13.35 
13.80 
14.25 
14.70 
15.15 
15.60 
16.05 
16.50 
16.95 

0.30 
0.80 
1.30 
1.80 
2.30 
2.80 
3.30 
3.75 
4.25 
4.75 
5.25 
5.75 
6.25 
6.75 
7.25 
7.75 
8.25 
8.70 
9.20 
9.70 
10.20 
10.70 
11.20 
11.70 
12.20 
12.70 
13.20 
13.65 
14.15 
14.65 
1515 
15.65 
16.15 
16.65 
17.15 
17.65 
18.15 
18.60 

( 3. Sayısı : 147 ) 
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V e r g i 

f-. * s 

G e l i r indirimli İndirimsiz 
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Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekâr evli evli Umumi Bekâr 
No. Lira Lira LiraK. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

115 -
118 -
121 -
124 -
127 -
130 -
133 -
136 -
139 -
142 -
145 -
148 -
151 -
154 -
157 -
160 -
163 -
166 -
169 -
172 . 
175 . 
178 -
181 -
184-
187 . 
190 -
193 -
196 -
199 -
202 -
216 -
226 -
236 -
246 -
256 -
266 -
276 -
286 . 
296 -
306 -
316 * 
326 -

117 
120 
123 
126 
129 
132 
135 
138 
141 
144 
147 
150 
153 
156 
159 
162 
165 
168 
171 
174 
177 
180 
183 
186 
189 
192 
195 
198 
201 
215 
225 
235 
245 
255 
265 
275 
285 
295 
305 
315 
325 
335 

116 
119 
122 
125 
128 
131 
134 
137 
140 
143 
146 
149 
152 
155 
158 
161 
164 
167 
170 
173 
176 
179 
182 
185 
188 
191 
194 
197 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 

12.90 
13.40 
13.90 
14İ0 
14.90 
15.40 
15.90 
16.40 
16.90 
17.35 
17.85 
18.35 
18.85 
19.35 
19.85 
20.35 
20.85 
21.35 
21.85 
22.30 
22.80 
23.30 
23.80 
24.30 
24.80 
25.30 
25.80 
26.30 
26.80 
29.— 
31.20 
33.40 
35.60 
37.80 
4 0 — 
42.20 
44.40 
46.60 
48.80 
51.— 
53.20 
55.40 

;9.90 
10.35 
10.80 
11.25 
11.70 
12.15 
12.60 
13.05 
13.50 
13.95 
14.40 
14.85 
15.30 
15.75 
16.20 
16.65 
17.10 
17.55 
1 8 — 
18.45 
18.90 
19.35 
19.80 
20.25 
20.70 
21.15 
21.60 
22.05 
22.50 
24.50 
26.50 
28.50 
30.50 
32.50 
34.50 
36.50 
38.50 
40.50 
42.50 
44.50 
46.50 
48.50 

8— 
8.45 
8.90 
9.35 
9.80 
10.25 
10.70 
11.15 
11.60 
12.05 
12.50 
12.95 
13.40 
13.85 
14.30 
14.75 
15.20 
15.65 
16.10 
16.55 
1 7 — 
17.45 
17.90 
18.35 
18.80 
19.25 
19.70 
20.15 
20.60 
22.60 
24.60 
26.60 
28.60 
30.60 
32.60 
34.60 
36.60 
38.60 
40.60 
42.60 
44.60 
46.60 

17.40 
17.85 
18.30 
18.75 
19.20 
19.69 
20.10 
20.55 
2 1 — 
21.45 
21.90 
22.35 
22.80 
23.25 
23.70 
24.15 
24.60 
25.05 
25.50 
25.95 
26.40 
26.85 
27.30 
27.75 
28.20 
28.65 
29.10 
29.55 
3 0 — 
32.00 
3 4 — 
3 6 — 
3 8 — 
4 0 — 
4 2 — 
4 4 — 
4 6 — 
4 8 — 
5 0 — 
5 2 — 
5 4 — 
56.— 

19.10 
19.60 
20.10 
20.60 
21.10 
21.60 
22.10 
22.60 
23.10 
23.55 
24.05 
24.55 
25.05 
25.55 
26.05 
26.55 
27.05 
27.55 
28.05 
28.50 
29.00 
29.50 
3 0 — 
30.50 
3 1 — 
31.50 
3 2 — 
32.50 
3 3 — 
35.20 
37.40 
39.60 
41.80 
4 4 — 
46.20 
48.40 
50.60 
52.80 
65.— 
57.20 
59.40 
61*60 

.(S. Sayısı: H7) 
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ö e 1 i r İndirimli indirimsiz 

Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekâr evli evli Umumi Bekâr 
No. Lira Lira Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

8L 
82 
88 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
98 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
108 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

336 -
346 -
356 -
366 -
376 -
386 -
396 -
406 -
416 -
426 -
436 -
446 -
456 -
466 -
476 -
486 -
496 -
506 -
516 -
526 -
536 -
546 -
566 -
566 -
576 -
586 -
596 -
606 -
631 -
651 -
671 -
691 -
7 l -
7bi -
751 -
771 -
791 -
811 -
831 -
851. -

345 
355 
365 
375 
385 
395 
405 
415 
425 
435 
445 
455 
465 
475 
485 
495 
505 
515 
525 
535 
545 
555 
565 
575 
585 
595 
605 
630 
650 
670 
690 
710 
730 
750 
770 
790 
810 
830 
850 
870 

340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
800 
820 
840 
860 

57.60 
59.80 
62.— 
64.20 
66.40 
68.60 
70.80 
73.— 
75.20 
77.40 
79.60 
81.80 
84.— 
86.20 
88.40 
90.60 
92.80 
95.— 
97.20 
99.40 

101.60 
103.80 
106.— 
108.20 
110.40 
112.60 
114.80 
119.20 
124.70 
130.20 
135.70 
141.20 
146.70 
152.20 
157.70 
163.20 
168.70 
174.20 
179.70 
185.20 

50.50 
52.50 
54.50 
56.50 
58.50 
60.50 
62.50 
64.50 
66.50 
68.50 
70.50 
72.50 
74.50 
76.50 
78.50 
80.50 
82.50 
84.50 
86.50 
88.50 
90.50 
92.50 
94.50 
96.50 
98.50 
100.50 
102.50 
106.50 
111.50 
116.50 
121.50 
126.50 
131.50 
136.50 
141.50 
146.50 
151.50 
156.50 
161.50 
166.50 

48.60 
50.60 
52.60 
54.60 
56.60 
58.60 
60.60 
62.60 
64.60 
66.60 
68.60 
70.60 
72.60 
74.60 
76.60 
78.60 
80.60 
82.60 
84.60 
86.60 
88.60 
90.60 
92.60 
94.60 
96.60 
98.60 
100.60 
104.60 
109.60 
114.60 
119.60 
124.60 
129.60 
134.60 
139.60 
144.60 
149.60 
154.60 
159.60 
164.60 

58.— 
60.— 
62.— 
64.— 
66.— 
68.— 
70.— 
72.— 
74.-
76.— 
78.— 
80.— 
82.— 
84.— 
86.— 
88.— 
90.— 
92.— 
94.— 
96. 
98.— 

100.— 
102.— 
104.— 
106.— 
108.— 
110.— 
114.— 
119.— 
124.— 
1.29.— 
134.— 
139.— 
144.— 
149.— 
154.— 
159.— 
164.— 
169, 
174. 

63.80 
66.— 
68.20 
70.40 
72.60 
74.80 
77.— 
79.20 
' 81.40 
83.60 
85.80 
88.— 
90.20 
92.40 
94.60 
96.80 
99.— 
101.20 
103.40 
105.60 
107.80 
110.-
112.20 
114.40 
116.60 
118.80 
121.— 
125.40 
130.90 
136.40 
141.90 
147.40 
152.90 
158.40 
163.90 
169.40 
174.90 
180.40 
185.90 
191.40 

( y, Savısı : 147 ). 
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V • r x i 

Of e 1 i r İndirimli indirimsiz 

Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekâr evli evli Umumi Bekâr 
No. Lira Lira Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
349 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

871 -
891 -
911 ̂  
931* 
951 -
971 -' 
991 -

1 011 -
t 031 -
1 051 -
1 071 -
1 091 -
1 111 -
1 131 -
1 151 -
1 171 -

. 1 191 -
1 211 -
1 231 -
1 251 -
1 271 -
1 291 -
1 311 -
1 331 -
1 351 -
1 371 -
1 393 -
1 413 -
1 431 -
l 451 -
1 471 -
1 491 -
3 511 -
1 576 -
1 626 -
t 676 -
1 726 -
1 776 -
1 826 -
1 876 -

890 
910 
930 
950 
970 
990 

1 010 
1 030 
1 050 
1 070 
1 090 
1 110 
1 130 
1 150 
1 170 
1 190 
1 210 
1 230 
1 250 
1 270 
1 290 
1 310 
1 330 
1 350 
1 370 
1 390 
1 410 
1 430 
1 450 
1 470 
1 490 
1 510 
1 575 
1 625 
1 675 
1 725 
1 775 
1 825 
1 875 
1 925 

880 
900 
920 
940 
960 
980 

1 000 
1 020 
1 040 
1 060 
1 080 
1 100 
1 120 
1 140 
1 160 
1 180 
1 200 
1 220 
1 240 
1 260 
1 280 
1 300 
3 320 
1 340 
1 360 
1 380 
1 400 
1 420 
1 440 
1 460 
1 480 
1 500 
3 550 
3 600 
1 650 
1 700 
1 750 
1 800 
1 850 
1 900 

190.70 
196.20 
201.70 
207.20 
212.70 
218.20 
223.70 
229.20 
234.70 
240.20 
245.70 
251.20 
256.70 
262.20 
267.70 
273.20 
278.70 
284.20 
289.70 
295.20 
300.70 
306.20 
311.70 
317.20 
322.70 
328.20 
333.70 
339.20 
344.70 
350.20 
355.70 
362.30 
378.80 
395.30 
411.80 
428.30 
444.80 
461.30 
477.80 
494.30 

171.50 
176.50 
181.50 
186.50 
191.50 
196.50 
201.50 
206.50 
211.50 
216.50 
221.50 
226.50 
231.50 
236.50 
241.50 
246.50 
251.50 
256.50 
261.50 
266.50 
271.50 
276.50 
281.50 
286.50 
291.50 
296.50 
301.50 
306.50 
311.50 
316.50 
321.50 
327.50 
342.50 
357.50 
372.50 
387.50 
402.50 
417.50 
432.50 
447.50 

169.60 
174.60 
179.60 
384.60 
189.60 
194.60 
199.60 
204.60 
209.60 
214.60 
219.60 
224.60 
229.60 
234.60 
239.60 
244.60 
249.60 
254.60 
259.60 
264.60 
269.60 
274.60 
279.60 
284.60 
289.60 
294.60 
299.60 
304.60 
309.60 . 
314.60 
319.60 
325.60 
340.60 
355.60 
370.60 
385.60 
400.60 
415.60 
430.60 
445.60 

179.— 
184.— 
189.— 
194.— 
199.— 
204.— 
209.— 
214.— 
219.— 
224.— 
229.— 
234.— 
239.— 
244.— 
249.— 
254.— 
259.— 
264.— 
269.— 
274.— 
279.— 
284.— 
289.— 
294.— 
299.— 
304.— 
309.— 
314.— 
319.— 
324.— 
329.— 
335.— 
350.— 
365.— 
380.— 
395.— 
410.— 
425.— 
440.— 
455.— 

196.90 
202.40 
207.90 
213.40 
218.90 
224.40 
229.90 
235.40 
240.90 
246.40 
251.90 
257.40 
262.90 
268.40 
273.90 
279.40 
284.90 
290.40 
295.90 
301.40 
306.90 
312.40 
317.90 
323.40 
328.90 
334.40 
339.90 
345.40 
350.90 
356.40 
361.90 
368.50 
385.— 
401.50 
418.— 
434.50 
451.— 
467.50 
484.— 
500.50 
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r* 

Sıra 
No. 

161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 

0 • 

Kademeler 
Lira 

1 926 -
1 976 -
2 026 -
2 076 -
2 126 -
2 176 -
2 226 -
2 276 -
2 326 -
2 376 -
2 426 -
2 476 -

l i r 
A 

1 975 
2 025 
2 075 
2 125 
2 175 
2 225 
2 275 
2 325 
2 375 
2 425 
2 475 
2 525 

Vasati 
meblâğ 
Lira 

1 950 
2 000 
2 050 
2 100 
2 150 
2 200 
2 250 
2 300 
2 350 
2 400 
2 450 
2 500 

^ 

Bekâr 
Lira K. 

510.80 
527.30 
543.80 
560.30 
576.80 
593.30 
609.80 
626.30 
642.80 
659.30 
675.80 
692.30. 

İndirimli 
A 

Çocuksuz 
evli 

Lira K. 

462.50 
477.50 
492.50 
507.50 
522.50 
537.50 
552.50 
567.50 
582.50 
597.50 
612.50 
627.50 

V • r g : 
, - A 

1 

Çocuklu 
evli 

Lira K. 

460.60 
475.60 
490.60 
505.60 
520.60 
535:60 
550.60 
565.60 
580.60 
595.60 
610.60 
625.60 

i 
" " " • ' ' ' ' " • - - * 

İndirimsiz 
A 

t 

Umumi 
Lira K. 

470.— 
485.— 
500.— 
515.— 
530.— 
545.— 
560.— 
575.— 
590.— 
605.— 
620.— 
635— 

^ 

Bekâr 
Lira K. 

517.— 
533.50 
550.— 
566.50 
583.— 
599.50 
616.— 
632.50 
649.— 
665.50 
682.— 
698.50 

Not : 2 525 lirayı aşan ücretlerin vergileri : 
1. Ücretin 12 misli hesaplanıp; 
2. Bulunan miktarın 1 numaralı cetvelde dâhil olduğu kademeye tekabül eden verginin 12 de 

biri alınmak suretiyle hesaplanır. 
Bu suretle bulunan .vergilerde 5 kuruş kesirleri nazara alınmaz. 
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Vergi Cetveli No : 3 

(Haftalık ücretlerden yapılan tevkif ata mahsus) 

V e r g i 

Sıra 
No. 

1 
o 

3 
4 
r> 
6 

s 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
\S 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Oe 

Kademeler 
Lira K. 

0.41 -
0.81 
1.21 
1.61 • 
2.01 
2.41 
2.81 -
3.21 -
3.61 
4.01 
4.41 
4.81 -
5.21 
5.61 
6.01 
6.41 
6.81 
7.21 
7.61 
8.01 
8.41 • 
8.81 -
9.21 -

10.21 -
11.01 
11.81 -
12.61 
13.41 -
14.21 
15.01 -
15.81 -
16.61 -
17.41 -
18.21 •• 
19.01 -
19.81 

l i r 

Lira K. 

0.80 
1.20 
1.60 
2.— 
2.40 
2.80 
3.20 
3.60 
4 . -
4.40 
4.80 
5.20 
5.60 
6.— 
6.40 
6.80 
7.20 
7.60 
8.— 
8.40 
8.80 
9.20 

10.20 
11.— 
11.80 
12.60 
13.40 
14.20 
1 5 . -
15.80 
16.60 
17.40 

' 18.20 
19.— 
19.80 
20.60 

Vasati 
meblâğ 
Lira K. 

0.60 
1.— 
1.40 
1.80 
2.20 
2.60 
3.— 
3.40 
3.80 
4.20 
460 
5 . -
5.40 
5.80 
6.20 
6.60 
7.— 
7.40 
7.80 
8.20 
8.60 
9.— 
9.80 

10.60 
11.40 
12.20 
13.— 
13.80 
14.60 
15.40 
16.20 
17.— 
17.80 
18.60 
19.40 
20.20 

r 

f ' 

Bekâr 
Lira K. 

— 
— 
..._ 
„ . . . 

— 

— 
— 
— 
— • 

— 

._. 
— 
— 

.._. 

— 
—-

0.13 
0.26 
0.40 
0.53 
0.66 
0.79 
0.92 
1.06 
1.19 
1.32 
1.45 
1.58 
1.7.2 
1.85 

İndirimli 
A 

Çocuksuz 
evli 

Lira K. 

--

— 
--
_~ 
— 

__ 

• • • — 

. „ 

..._ 

—-
..... 
— 

---
... 
— 
— 
— 
0.03 
0.15 
0.27 
0.39 
0.51 
0.63 
0.75 
0.87 
0.99 
1.11 
1.23 

Çocuklu 
evli 

Lira K. 

— 
__ 
— 
— 
— 

.... 

..._ 

_.... 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
_. 
— 
0.06 
0.18 
0.30 
0.42 
0.54 
0.66 
0.78 

İndirimsiz 
, * . 

Umumi 
Lira K. 

0.09 
0.15 
0.21 
0.27 
0.33 
0.39 
0.45 
0.51 
0.57 
0.63 
0.69 
0.75 
0.81 
0.87 
0.93 
0.99 
1.05 
1.11 
1.17 
1.23 
1.29 
1.35 
1.47 
1.59 
1.71 
1.83 
1.95 
2.07 
2.19 
2.31 
2.43 
2.55 
2.67 
2.79 
2.91 
3.03 

Bekâr 
Lira K 

0.10 
0.17 
0.23 
0.30 
0.36 
0.43 
0.50 
0.56 
0.63 
0.69 
0.76 
0.83 
0.89 
0.95 
1.02 
1.09 
1.16 
1.22 
1.29 
1.35 
1.42 
1.49 
1.62 
1.75 
1.88 
2.01 
2.15 
2.28 
2.41 
2.54 
2.67 
2.81 
2.94 
3.07 
3.20 
3.33 
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G e l i r 

Vasati 
Kademeler meblâğ Bekâr 
Lira K, Lira K Lira K. l.iraK. 

20.61 -
21.41 -
22.21 -
2a,oı -
23.81 -
24.61 -
25.41 -
28.01 
30.01 
32.01 -
34.01 -
36.01 -
38.01 -
40.01 -
42.01 ^ 
44.01 -
46.01 -
48.01 
50.01 -
52.01 -
54.01 
56.01 -
58.01 -
60.01 -
62.01 -
64.01 -
66.01 -
68.01 -
70.01 -
72.01 -
74.01 -
76.01 -
82.51 . 
87.51 -
92.51 -
97.51 -

102.51 -
107.51 . 
112.51 . 
117.51 . 
122.51 . 
127.51 . 

21.40 
22.20 
23.— 
23.80 
24.60 
25.40 
28.— 
30.— 
32.— 
34— 
36— 
38.— 
40— 
42.— 
44.— 
46— 
48.— 
50— 
52.— 
54.— 
56.— 
58.— 
60— 
62— 
64— 
66— 
6 8 — 
70— 
72— 
74— 
76— 
82.50 
87.50 
92.50 
97.50 

102.50 
107.50 
112.50 
117.50 
122.50 
127.50 
132.50 

21.— 
21.80 
22.60 
23.40 
24.20 
2 5 — 
27— 
29— 
3 1 — 
3 3 — 
35— 
37— 
39— 
4 1 — 
4 3 — 
45— 
47— 
49— 
5 1 — 
5 3 — 
55— 
57— 
59— 
6 1 — 
6 3 — 
65— 
67— 
69— 
7 1 — 
7 3 — 
7 5 — 
80— 
8 5 — 
90— 
9 5 — 

. 100— 
105— 
110— 
115— 
120— 
125— 
130— 

1.98 
2.11 
2,24 
2,38 
2.51 
2.64 
2,97 
3.30 
3.63 
3.96 
4.29 
4.62 
4.95 
5.28 
5.61 
5.94 
6.27 
6.60 
6.99 
7.43 
7.87 
8.31 
8.75 
9.19 
9.63 

10.07 
10.51 
10.95 
11.39 
11.83 
12.27 
13.37 
14.47 
15.57 
16.67 
17.77 
18.87 
19.97 
21.07 
22.17 
23.27 
24.37 

V e t g İ 

İndirimli İndirimsiz 

Çocuksuz Çocuklu 
evli evli Umumi Bekâr 

Lira K. Lira K. Lira K. Lira K 

1.35 
1.47 
1.59 
1.71 
1.83 
1.95 
2.25 
2.55 
2.85 
3.15 
3.45 
3.75 
4.05 
4.35 
4.65 
4.95 
5.25 
5.55 
5.90 
6.30 
6.70 
7.10 
7.50 
7.90 
8.30 

8 70 
9.10 
9.50 
9.90 

10 30 
10.70 
11.70 
12.70 
13.70 
14.70 
15.70 
16.70 
17.70 
18.70 
19.70 
20.70 
21.70 

0.90 
.1.02 
114 
L.26 
L3S 
L.50 
L.80 
2.10 
2.40 
2.70 
n 

3.30 
3.60 
3.90 
4.20 
4.50 
4.80 
5.10 
5.45 
5.85 
6.25 
6.65 
7.05 
7.45 
7»85 
8.25 
8.65 
9.05 
9.45 
9.85 

10.25 
11.25 
12.25 
13.25 
14.25 

. 15.25 
16.25 
17.25 
18.25 
19.25 
20.25 
21.25 

3.15 
3.27 
3.39 
3.51 
3.63 
3.75 
4.05 
4.35 
4.65 
4.95 
5.25 
5.55 
5.85 , 
6.15 
6.45 
6.75 
7.05 
7.35 
7.70 
8.10 
8.50 
8,90 
9.30 
9.70 

10.10 
10.50 
10.90 
11.30 
11.70 
12.10 
12.50 
13.50 
14.50 
15.50 
16.50 
17.50 
18.50 
19.50 
20.50 
21.50 , 
22.50 
28.50 

3.47 
3.60 
3.73 
3.86 
3.99 
4.13 
4.46 
4.79 
5.12 
5.45 
5.78 
6.11 
6.44 
6.77 
7.10 
7,43 
7.76 
8.09 
8.47 
8.91 
9.35 
9.79 

10.23 
10.67 
11.11 
11.55 
11.99 
12.43 
12.87 
13.31 
13.75 
14.85 
15.95 
17.05 
18.15 
19.25 
20.35 
21.45 
22.55 
23.65 
24.75 
25.85 
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Sıra 
No. 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

Not 

ö e 
t '• 

Kademeleı 
Lira K. 

132.51 -
137.51 -
142.51 -
147.51 -

, . 152.51 -
157.51 -
162.51 -
167.51 -
172.51.-
177.51 -
182.51 -
187.51 -
192.51 -
197.51 -
202.51 -
207.51 -
212.51 . 
217.51 -
222.51 -
227.51 -
232.51 -
237.51 -
242.51 -
247.51 -
252.51 -
257.51 -
262.51 -
267.51 -
272.51 -
277.51 -
282.51 -
287.51 -
292.51 -
297.51 -

: 302.50 lirayı aşar 

ı l i r 
A 

* 
Lira K. 

137.50 
142.50 
147.50 
152.50 
157.50 
162,50 
167.50 
172.50 
177.50 
182.50 
187.50 
192.50 
197.50 
202.50 
207.50 
212.50 
217.50 
222.50 
227.50 
232.50 
237.50 
242.50 
247.50 
252.50 
257.50 
262.50 
267.50 
272.50 
277.50 
282.50 
287.50 
292.50 
297.50 
302.50 

— 107 — 

> 
Vasati meblâğ 
Lira K. 

135— 
140— 
145.— 
150— 
155.— 
160— 
165.-
170.— 
175— 
180— 
185— 
190— 
195— 
200— 
205— 
210— 
215— 
220— 
225— 
230— 
235— 
240— 
245— 
250— 
255.— 
260— 
265— 
270— 
275— 
280— 
285— 
290— 
295— 
300— 

ı haftalıkların vergisi, 

r ı ı ı • f 

1 

Bekâr 
LiraK. 

25.47 
26.57 
27.67 
28.77 
30.15 
31.52 
32.90 
34.27 
35.65 
37.02 
38.40 
39.77 
41.15 
42.52 
43.90 
45.27 
46.65 
48.02 
49.40 
50.77 
52.15 
53.52 
54.90 
56.27 
57.65 
59.02 
60.40 
61.77 
63.15 
64.52 
65.90 
67.27 
68.65 
70.02 

haftalığı 

İndirimli 
^j, 

Çocuksuz 
evli 

Lira K. 

22.70 
23.70 
24.70 
25.70 
26.95 
28 20 
29.45 
30.70 
31.95 
33.20 
34.45 
35.70' 
36.95 
38.20 
39.45 
40.70 
41.95 
43.20 
44.45 
45.70 
46.95 
48.20 
49.45 
50.70 
51.95 
53.20 
54.45 
55.70 
56.95 
58.20 
59.45 
60.70 
61.95 
63.20 

V e r g i 
A 

\ 
Çocuklu evli 
Lira K. 

22.25, 
23.25 
24.25 
25.25 
26.50 
27.75 
29— 
30.25 
31.50 
32.75 
34— 
35.25 
36.50 
37.75 
39— 
40.25 
41.50 
42.75 
44— 
45.25 
46.50 
47.75 
49— 
50.25 
51.50 
52.75 
54.— 
55.25 
56.50 
57.75 
59— 
60.25 
61.55 
62.75 

İndirimsiz 
A 

/ ^ 

Umumi 
Lira E. 

24.50 
25.50 
26.50 
27.50 
28.75 
30— 
31.25 
32.50 
33.75 
35— 
36.25 
37.50 
38.75 
40— 
41:25 
42.50 
43.75 
45— 
46.25 
47.50 
48.75 
50— 
51.25 
52.50 
53.75 
55— 
56.25 
57.50 
58.75 
60— 
61.25 
62.50 
63.75 
65— 

Bekâr 
Lira K. 

26.95 
28.05 
29.15 
30.25 
31.63 
33— 
34.38 
35.75 
37.13 
38.50 
39.88 
41.25 
42.63 
44— 
45.38 
46.75 
48.13 
49.50 
50.88 
52.25 
53.63 
55— 
56.38 
57.75 
59.13 
60.50 
61.88 
63.25 
64.63 
66.— 
67.38 
68.75 
70.13 
71.50 

n 50 mislinin 1 numaralı cetvelde dâhil 
bulunduğu kademeye tekabül eden verginin 50 de biri alınmak suretiyle hesaplanır. 
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109 — 
V e î g i 

t 

Sıra 
No. 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

Cte 

Kademeler 
Lira K. 

4.51 -
4.71 -
4.91 -
5.11 -

5.76 -
6.26 -
6.76 -
7.26 -
7.76 -
6.26 -
8.76 -
9.26 -
9.76 -

10.26 • 
10.76 -
11.26 . 
11.76 . 
12.26 -
12.76 -
13.26 -
13.76 -
14.26 -
14.76 -
15.26 -
16.51 -
17.51 -
18.51 -
19.51 -
20.51 -
21.51 -
22.51 -
23.51 -
24.51 -
25.51 -
26.51 -
27.51 
28.51 . 
29.51 -
30.51 . 
31.51 -

l i r 

Lira K. 

4.70 
4.90 
5.10 
5.75 
6.25 
6.75 
7.25 
7.75 
8.25 
8.75 
9.25 
9.75 

10.25 
10.75 
11.25 
11.75 
12.25 
12.75 
13.25 
13.75 
14.25 
14.75 
15.25 
16.50 
17.50 
18.50 
19.50 
20.50 
21.50 
22.50 
23.50 
24.50 
25.50 
26.50 
27.50 
28.50 
29.50 
30.50 
31.50 
32.50 

Vasati 
meblâğ 
Lira K. 

4.60 
4.80 
5.— 
5.50 
6.— 
6.50 
7.— 
7.50 
8.— 
8.50 
9.— 
9.50 

10.— 
10.50 
11.— 
11.50 
12.— 
12.50 
13.— 
13.50 
14.— 
14.50 
15.— 
16.— 
17.— 
18.— 
19.— 
20.— 
21.— 
22.— 
23.— 
24.— 
25.— 
26.— 
27.— 
28.— 
29.— 
30.— 
31.— 
32.— 

i 

t 

Bekâr 
Lira K. 

0.51 
0.54 
0.58 
0.66 
0.74 
0.83 
0.91 
0.99 
1.07 
1.18 
1.29 
1.40 
1.51 
1.62 
1.73 
1.84 
1.95 
2.06 
2.17 
2.28 
2.39 
2^50 
2.61 
2.83 
3.05 
3.27 
3.49 
3.71 
3.93 
4.15 
4.37 
4.59 
4.81 
5.09 
5.36 
5.64 
5.91 
6.19 
6.46 
6.74 

indirimli 
A 

Çocuksuz 
evli 

Lira K. 

0.39 
0.42 
0.45 
0.53 
0.60 
0.68 
0.75 
0.83 
0.90 
1.— 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
1.70 
1.80 
1.90 
2.— 
2.10 
2.20 
2.30 
2.50 
2.70 
2.90 
3.10 
3.30 
3.50 
3.70 
3.90 
4.10 
4.30 
4.55 
4.80 
5.05 
5.30 
5.55 
5.80 
6.05 

Çocuklu 
evli 

Lira K. 

0.32 
0.35 
0.38 
0.45 
0.53 
0.60 
0.68 
0.75 
0.83 
0.93 
1.03 
1.13 
1.23 
1.33 
1.43 
1.53 
1.63 
1.73 
1.83 
1.93 
2.03 
2.13 
2.23 
2.43 
2.63 
2.83 
3.03 
3.23 
3.43 
3.63 
3.83 
4.03 
4.23 
4.48 
4.73 
4.98 
5.23 
5.48 
5.73 
5.98 

İndirimsiz 
f ^~ 

Umumi 
Lira E . 

0.69 
0.72 
0.75 
0.83 
0.90 
0.98 
1.05 
1.13 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 

. 1.60 
1.70 
1.80 
1.90 
2.— 
2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
2.60 
2.80 
3.— 
3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.— 
4.20 
4.40 
4.60 
4.85 
5.10 
5.35 
5.60 
5.85 
6.10 
6.35 

Bekâr 
Lira K 

0.76 
0.79 
0.83 
0.91 
0.99 
1.07 
1.16 
1.24 
1.32 
1.43 
1.54 
1.65 
1.76 
1.87 
1.98 
2.09 
2.20 
2.31 
2.42 
2.53 
2.64 
2.75 
2.80 
3.08 
3.30 
3.52 
3.74 
3.96 
4.18 
4.40 
4.62 
4.84 
5.08 
5.34 
5.61 
5.89 
6.16 
6.44 
6.71 
6.99 
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V e r g i 

0 e l i r İndirimli İndirimsin 

Vasati Çocuksuz Çocuklu 
Sıra 
No. 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

Kademeler 
Lira K. 

32.51 -
33.51 
34.51 * 
35.51 
36.51 
37.51 
38.51 
39.51 . 
40.51 
41.51 -
42.51 -
43.51 
44.51 -
45.51 -
46.51 = 
47.51 -
48.51 -
49.51 -

Lira K, 

33.50 
34.50 
35.50 
36.50 
37.50 
38.50 
39.50 
40.50 
41.50 
42.50 
43.50 
44.50 
45.50 
46.50 
47.50 
48.50 
49.50 
50.50 

Meblâğ 
Lira K. 

33.— 
34.— 
35.— 
36.— 
37.— 
38.— 
39.— 
40.— 
41.— 
42.— 
43.— 
44.— 
45.— 
46.— 
47.— 
48.— 
49.— 
50.— 

Bekâr 
Lira K. 

7.01 
7,29 
7.56 
7.84 
8.11 
8.39 
8.66 
8.94 
9.21 
9.49 
9.76 

10.04 
10.31 
10.59 
10.86 
11.14 
11.41 
11.69 

evli 
Lira K, 

6.30 
6.55 
6.80 
7.05 
7.30 
7.55 
7.80 
8.05 
8.30 
8.55 
8.80 
9.05 
9.30 
9.55 
9.80 

10.05 
10.30 
10.55 

evli 
Lira K. 

6.23 
6.48 
6.73 
6.98 
7.23 
7.48 
7.73 
7.98 
8.23 
8.48 
8.73 
8.98 
9.23 
9.48 
9.73 
9.98 

10.23 
10.48 

Umumi 
Lira K 

6.60 
6.85 
7.10 
7.35 
7.60 
7.85 
8.1Û 
8.35 
8.60 
8.85 
9.10 
9.35 
9.60 
9.85 

10.10 
10.35 
10.60 
10.85 

Bekâr 
Lira İL 

7.2G 
7,54 
7.81 
8.09 
8.36 
8.64 
8.91 
9.19 
9.46 
9.74 

10.01 
10.29 
10.56 
10.84 
11.11 
11.39 
11.66 
11.94 

NOT t 1) 50. 50 lirayı aşan gündeliklerin vergisi, gündeliğin 300 mislinin 1 numaralı cetvelde 
dâhil bulunduğu kademeye tekabül eden verginin 300 de biri alınmak suretiyle hesaplanır. 

2) Bir hafta içinde 1 - 5 gün çalışmış olanların vergileri, bu cetveldeki rakamlar ücret sahibi
nin çalıştığı gün sayısı ile çarpılmak suretiyle bulunur. 

Haftada 5 günden fazla çalışanlara 3 numaralı cetvel tatbik edilir. 
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GEÇÎCI KOMİSYONUN DEGÎŞTÎRÎŞl 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısı 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Mükellefiyet 

Birinci Bölüm 
Verginin mevzuu 

BÎRÎNCÎ MADDE — Gerçek kişilerin gelirleri (Gelir Ver
gisine) tâbidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde el
de ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. 

(Hükümetin 1 nci maddesi aynen). 

Mevzu 

dır 
ÎKÎNCÎ MADDE — Gelire giren kazanç ve iratlar şunlar- Gelirin unsurları 

1. Ticari kazançlar; 
2. Ücretler: 
3. Serbest meslek kazançları; 
4. Gayrimenkul sermaye iratları; 
5. Menkul sermaye iratları; 
6. Sair kazanç ve iratlar. 
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarda yazılı kazanç 

ve iratlar gelirin tesbitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara 
alınır. 

İkinci Bölüm 
Tam mükellefiyet 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye 
içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üze
rinden vergilendirilirler : 

1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar; 
2. Resmî daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de 

bulunan teşebbüslere bağlı olup işleri dolayısiyle yabancı mem
leketlerde ikamet eden ve bulundukları memleketlerde benzeri 
bir vergiye tâbi olmıyan Türk vatandaşları. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'
de yerleşmiş sayılır: 

1. İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar (İkametgâh, Kanunu 
Medeninin 19 ncu ve mütaakıp maddelerinde yazılı olan yerler
dir) ; 

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı ay
dan fazla ikamet edenler (Geçici ayrılmalar Türkiye'de ikamet 
süresini kesmez), 

Mükellefler 

Türkiye'de 
yerleşme 
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BEŞÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı yabancılar memle

kette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de yerleşmiş sa
yılmazlar : 

.1. Belli ve geçici bir görev veya iş veyahut sadece seyahat 
ve tahsil maksadiyle Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, 
uzmanlar, memurlar basın ve yayın muhabirleri, talebeler, tu
ristler ve durumları bunlara benziyen diğer kimselerle tedavi 
maksadıyla Türkiye'ye gelenler; 

2. Mevkufmk, mahkûmluk veya hastalık gibi elde olmıyan 
sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Dar mükellefiyet 

Mükellefler ve ALTINCI MADDE — Türkiye'de yerleşmiş olmıyan ger-
mevzu çek kişiler, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar 

üzerinden vergilendirilirler. Şu kadar ki, mevduat faizleri ile 
menkul kıymet satışından doğan kazançlar Türkiye'de elde edil
miş olsa dahi, bunlar vergi mevzuuna alınmaz. 

Kazanç veya ira- YEDlNCÎ MADDE — Dar mükellefiyete tâbi kimseler ba
dın Türkiye'de el- kımmdan kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki 

de edilmesi şartlara göre tâyin olunur : 
1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin Türkiye'de sabit 

bir iş yeri bulunması veya daimî bir mümessil bulundurması 
ve kazancın bu yerlerde veya bu mümessiller vasıtasiyle yapılan 
işlerden doğması (bu şartları haiz olsalar dahi, ihraç edilmek 
üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri mallan 
Türkiye'de satmaksızm yabancı memleketlere sevk ve irsal 
edenlerin bu işten doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sa
yılmaz); 

2. Ücretlerde : 
a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya edilmekte olması 

ve Türkiye'de değerlendirilmesi; 
b) Türkiye'de kâin müesseselerin idare meclisi reisi ve aza

larına, murakıplarına, tasfiye memurlarına ait hakkı huzur, 
aidat, ikramiye, temettü hissesi ve benzerlerinin Türkiye'de de
ğerlendirilmesi ; 

3. Serbest meslek kazançlarında : Serbest meslek faaliyet
lerinin Türkiye'de icra edilmesi ve Türkiye'de değerlendiril
mesi ; 

4. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulun Tür
kiye'de bulunması veya bu mahiyetteki hakların Türkiye'de kul
lanılması ; 

5. Menkul sermaye iradlarmda : Sermayenin Türkiye'de 
yatırılmış olması; 

6. Sair Kazanç ve iratlarda : Bu kazanç veya iratları doğu
ran işin veya muamelenin Türkiye'de ifa edilmesi ve Türkiye'de 
değerlendirilmesi. 

Bu maddenin 2, 3 ve 6 ncı bentlerinde sözü edilen değerlen-

Ye-rleşme sayılmı-
yan hallar 
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dirmeden maksat, istihkakların Türkiye'de tahakkuk ettirilerek 
ödenmesi veyahut yabancı memleketlerde ödenip de Türkiye'de 
ki bir müessesenin masraflarına intikal ettirilmesi veya kârından 
ayrılmasıdır. 

SEKÎZÎNCl MADDE — 7 nci maddenin 1 numaralı fıkra- Sabit î§ yeri 
smda yazılı sabit iş yeri, Vergi Usul Kanununun hükümlerine 
göre tâyin edilir. 

Aynı maddede yazılı daimî mümessil, bir hizmet akdi veya ti- Dainn mümessil 
cari vekâlet ile temsil edilene bağlı olup onun nam ve hesabına 
müddetli veya mütaaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulu
nan kimsedir. 

Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksrzm, temsil 
edilenin daimî mümessili sayılırlar : 

1. Ticaret Kanununa göre tüccar memuru ve mümessili du
rumunda bulunanlar; 

2. Masrafları devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil 
edilen taraf mdan ödenenler; 

3. Mağaza veya depolarında temsil edilen müessese hesa
bına konsinyansiyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal 
bulunduranlar. 

Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, dai
mî mümessillik vasfını değiştirmez. 

Muafiyetler ve istisnalar 

Birinci Bölüm 
Esnaf muaflığı 

DOKUZUNCU MADDE — Esnaf Gelir Vergisinden mu
aftır. 

Bir kimsenin bu vergi karşısında esnaf olup olmadığı, 10 ve 
11 nci maddelerde yazılı umumi ve hususi şartlara göre tâyin 
olunur. Bu şartlardan her hangi birini haiz olmıyânlar, esnaf 
muaflığından faydalanamazlar. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 10 ncu maddede 
yazılı iş yeri kirası ile 11 nci maddede yazüı iş hacmi ölçüleri 
toplu olarak tatbik edilir; diğer şartlar ortaklardan her birinde 
ayrı ayrı aranır. 

ONUNCU MADDE — Esnaf muaflığının umumi şartları 
şunlardır: 

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yar
dımcı, işçi ve çırak kullanmak; seyahat, hastalık, ihtiyarlık, as
kerlik, mevkufluk ve mahkûmluk gibi zaruri ayrılmalar dola-
yısiyle geçici olarak bilfiil işinin başmda bulunmamak bu şartı 
bozmaz, ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuk
ları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil iş ba-

Vergiden muaf 
esnaf 

Esnaf muaflığının 
umumi şartları 
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şuada bulunup bulunmamalarına bakılmaz.); 

2. iş yerlerinin senelik kira yekûnu 720 lirayı aşmamak 
(Kira gayrisâfi irattan aşağı olamaz. Kim bulunmıyan haller
de gayrisâfi irada itibar olunur, l rat lan 1 . 1 . 1940 tarihinden 
evvel konmuş olan binalarda, gayrisâfi iradın bir buçuk misli 
alınır.); 

3. Ayrıca ticari kazancı dolayısiyle Gelir Vergisine tâbi 
olmamak; 

2 ve 3 numaralı fıkraların hükümleri takvim yılı başındaki 
ve yemden işe ba§lıyanlar için işe başlama tarihindeki duruma 
göre tatbik olunur. 

Esnaf muafhğınm ON BİRtNCi MADDE — Esnaf muaflığının işin nevi ve 
hususi şartlan mahiyetine göre değişen hususi şartlan şunlardır : 

I - Küçük ticaret işlerinde ; 
1. Toptancı olmamak (Müstahsıldan, tüccardan, kurum

lardan satın aldıklan veya ithal eyledikleri mahsûllerle emtiayı 
tüccara, esnafa, kurumlara ve kamu idare ve müesseselerine sa
tanlar veya ihraç edenler toptancıdır. Müstahsıldan topladıklaıı 
malları dükkân açmaksızın satanlardan bir takvim yılı içindeki 
satışlarının tutarı 30 000 lirayı aşmıyanlar toptancı sayılmaz.); 

2. Perakendecilerde tüccardan, kurumlardan bir takvim yı
lında satm aldıklan veya ithal ettikleri emtianın tutan 60 000 
lirayı aşmamak (perakendeciler doğrudan doğruya müstehlike 
satış yapanlardır. Bunların yıllık tutan 30 000 lirayı aşmamak 
üzere tüccara, esnafa, kurumlara, kamu idare ve müesseselerine 
toptan satış yapmaları perakendecilik vasıflarını değiştirmez.); 

I I - Küçük sanat ve inşaat işlerinde : 
1. Satın alman iptidai madde ve yardımcı malzemenin yıllık 

tutan 40 000 lirayı aşmamak; 
2. Gelir Vergisine tâbi tüccara, kurumlara ve kamu idare 

ve müesseselerine ücretle yapılan işler mukabilinde bir takvim 
yılı içinde alınan ücretlerin tutan 20 000 lirayı aşmamak; 

3. Hem kendi hesabına inşaat ve imalât hem de 2 numaralı 
fıkrada yazılı olanlara ücretle iş yapılması halinde, bir takvim 
yılı içinde alınan ücretlerin iki katı ile satm alınan iptidai 
madde ve yardımcı malzeme tutarının yekûnu 40 000 lirayı aş
mamak; 

m - Nakliyat işlerinde : 
1. a) Kara nakliyatında; İş sahibinin 3 taneden fazla oto

mobil, veya kamyon veya otomobil ve kamyonu veya 10 dan fazla 
arabası olmamak; 

b) Su üzerindeki nakliyatta: îş sahibinin işlettiği nakil 
veya cer vasıtalarınin rüsum tonilâto tutarı 300 tondan fazla ol
mamak; 

2. Tüccara, kurumlara ve kamu idare ve müesseselerine ya
pılan hizmetler mukabilinde bir takvim yılı içinde alınan bedel
lerin tutan 40 000 lirayı aşmamak ; 

IV - Tavassut işlerinde : 
Tavassut işlerinde bir takvim yılı içinde alınan ücretlerin 
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tutan 5 000 lirayı aşmamak; 

V - Küçük maden işletmeleri ile taş ve kireç ocaklarında, 
tuğla harmanlarında, kum ve çakıl istihsal işlerinde: Bir takvim 
yılı içindeki 'Batışların tutan 60 000 lirayı aşmamak. 

ON İKÎNCÎ MADDE — Esnaf muaflığının hususi şartları Hususi şarttan 
gösterilmiyen işlerle uğraşanlar, yalnız onuncu maddede yazıh gösterilmiyen işler 
umumi şartlara göre esnaf muaflığından faydalanırlar. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 10 ve 11 nei maddelerde yazıh 
şartlardan her hangi birini takvim yılı içinde kaybedenlerin es
naf muaflığı ertesi takvim yılının başında kalmış olur. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Esnaf muaflığı, yalnız bu bö
lümdeki şartlara göre muaflığa giren ticaret ve sanat işlerinden 
elde edilen kazançlara münhasırdır. Bu muaflıktan faydala
nanlar, varsa, diğer kazanç ve iratları üzerinden umumi hüküm
ler dairesinde vergiye tâbi olurlar. 

Esnaf muaflığı kolektif ve komandit şirketlerin ortaklarına 
ve ikrazat işleriyle uğraşanlara şâmil değildir. 

Esnaf muaflığının 
kalkması 

Esnaf muaflığının 
hududu 

İkinci Bölüm 
Dip er muaflıklar 

ON BEŞİNCİ MADDE — Yabancı Devletlerin Türkiye'de Diplomat muaflığı 
bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahrî konsoloslar 
hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin 
tabiiyetinde bulunan memurları, Türkiye'de resmî bir vazifeye 
memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve mütekabiliyet şartiy-
le Gelir Vergisinden muaftırlar. 

Bu muaflığın menkul sermaye iradı üzerinden tevkif sure
tiyle alman vergiye şümulü yoktur. 

ON ALTINCI MADDE — Yabancı elçilik ve konsolosluk- ücret istisnası 
ların 15 nei maddeye girmiyen memur ve müstahdemlerinin yal
nız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler mütekabiliyet şartiyle 
Gelir vergisinden istisna edilir. 

ON YEDİNCİ MADDE — îskân Kanunu hükümlerine gö
re göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenler, mezkûr ka
nunda Kazanç Vergisi muaflığı için konulan kayıt ve şart ve 
sürelerle Gelir Vergisinden muaf tutulurlar. 

Bu-muaflığın* menkul sermaye iradından tevkif yolu ile alı
nan vergiye şümulü yoktur. 

Üçüncü Bölüm 
Kazançlarda istisnalar 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Telif, tercüme, heykel ve Telif kazançları 
resim (bu mahiyetteki güzel sanat eserleri dâhil) yapanlarla nota istisnası 
yazanların bu işlerinden bir takvim yılında elde ettikleri kazanç
ların 5 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Göçmen ve mülteci 
muaflığı 
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Zirai kazançlar 
istisnam 

Avcılık re balıkçı
lık kazançları 

•ist imanı 

Maden sulan 
kazançtan 
istisnası 

Yukarıdaki istisnanın, blı işleri memur veya müstahdem 
olarak veyahut bir daire veya müesseseye mukavelename ile 
veya mukavelename olmamakla beraber devamlı mahiyet arzeder 
şekilde yapanların bu yönden kazançlarına şümulü yoktur. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Zirai faaliyetten elde 
edilen kazançlar Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Zirai faaliyet arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yol-
iariyle nebat, orman, hayvan ve hayvan mahsulleri istihsalini, 
yetiştiricileri tarafından muhafazasını, naklini ve bunların dük
kan ve mağaza açılmaksızm. satılmasını ifade eder. 

Zirai işletme mahsullerinin, değerlendirilmesi maksadiyle 
smai bir müessese ehemmiyet ve genişliğinde olmamak şartiyie 
ve zirai istihsale müteferri olarak, işlenmesi ve bunların bu 
suretle veya başka yerlerde işletildikten sonra yetiştiricileri ta
rafından dükkân ve mağaza açılmaksızm satılması da zirai faa
liyete girer. 

(Yetiştiricilerin zirai faaliyetle ilgili alım, satım işlerinin 
tedviri için açtıkları yazıhaneler dükkân ve mağaza sayılmaz.) 

Zirai mahsullerin yetiştiriçileri tarafından dükkân, mağaza 
veya sınai bir müessese açılmak suretiyle satılması halinde mah
sullerin bu yerlere gelinciye kadar geçirdikleri safhalar zirai faa
liyet sahasında kalır. 

YİRMİNCİ. MADDE — Kara ve su avcılığı işlerinden do
ğan kazançlar, zirai kazanç istisnasına ait şartlar dâhilinde, Ge
lir Vergisinden müstesnadır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — 927 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre verilen sıcak ve soğuk maden suları imtiyazının 
işletilmesinden elde edilen kazançlar, ihaleyi takibeden yıldan 
itibaren beş yıl müddetle, ({elir Vergisinden müstesnadır. 

(tai)rimcnkıılh 
haklar 

,.»• ve. 

Menkul kıymeti ?••* 
ve mevduat 

Dördüncü Bölüm 
Sermaye iratlarında istisnalar 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Gayrimenkullerin ve hakların 
kiralanmasından elde edilen ve bir takvim yılında toplamı 2 500 
lirayı aşmıyan kiralarla bir takvim yılı içinde toplamı 10 000 li
rayı aşmıyan kiraların 2 500 lirası Gelir Vergisinden müstes
nadır. 

Bu istisnanın Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak mec
buriyetinde olan Gelir Vergisi mükellefleri ile gelirleri bunlar 
tarafından bildirilecek olan kimselerin iratlarına şümulü yoktur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı menkul ser
maye iratları Gelir Vergisinden müstesnadır : 

.1. Hususi kanunları veya Devletle akdedilmiş mukavelelerle 
her türlü vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlerin faiz, 
temettü ve ikramiyeleri; 

2. Mevduat ve hususi alacaklar mukabilinde bir takvim yı
lında alman faizlerm 200 lirası (muhtelif müesseselerden alman 
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mevduat faizlerinde bu had her müessese için ayrı ayrı nazara 
alınır.). 

Beşinci Bölüm 
Müteferrik istisnalûr 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı ücretler ücretlerde 
Gelir Vergisinden istisna edilmiştir : 

1. İki gözü kör, veya dilsiz, veya mefluç, veya el ve ayak-
larının ikisinden veya birinden mahrum olan hizmet erbabının 
ücretleri; 

2. Ziraat ve orman mahsullerinin istihsalinde bilfiil çalışan 
işçilerin ücretleri; 

3. Kara ve su avcılığı işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücret
leri; 

4. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher 
istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin 
yeraltında çalıştıkları günlere ait ücretleri; 

5. Esnaf muaflığından faydalananlar yanında çalışan ve 18 
yaşını doldurmamış veya 60 yaşını doldurmuş olan hizmet erba
bının ve iş sahibinin eşinin ücretleri; 

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler hususi fertler tara
fından evlerde, bahçelerde, apartımanlarda ve ticaret mahalli ol-
mıyan sair yerlerde orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, dadı
lık, mürebbiyelik, bahçıvanlık, kapıcılık gibi hususi hizmetler
de çalıştırılanlardır); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıs
lah evlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, 
mahkûm ve mevkuflara ve düşkünlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına iş yerinde bedava yemek vermek sure
tiyle temin olunan menfaatler (Bu yemeklerin is veren tarafın
dan hazırlatılması şartiyle); 

9. Alelûmum maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan 
işçilere, ve hususi kanunlarına göre barındırılması gereken me
murlarla müstahdemlere mesken tedariki ve bunların tenviri, 
teshini ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler; 

10. Hizmet erbabının toplu olarak iş yerlerine gidip gelme
lerini sağlamak maksadiyle iş verenler tarafından yapılan taşı
ma masrafları. 

YÎRMİ BEŞİNCİ MADDE — Masraf karşılığı olarak ya- Mturaf har^kh, 
pılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiş- **&• 
tir: 

• 1. Kamu tüzel kişilikleri, kamu müesseseleri, kamu menfa
atlerine hadim cemiyetler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
3659 sayılı Kanuna tâbi müesseseler tarafından verilen harcırah
lar ve zaruri yol masrafları (Yevmiyeler dâhil); 

2. Yukardaki fıkrada sayılanların dışında kalan müessese
ler tarafından idare meclisi reis ve âsalariyle murakıplere^ tasfi-
ye memurlarına ve hizmet erbabına verilen gerçek yoLBaaeımfla* 
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i'ının tamamı ile yemek ve yatmak masraflarına karşılık olmak 
üzere verilen yevmiyeler (Bu yevmiyeler aynı aylık seviyesin
deki Devlet memurlarına verilen yevmiyelerden fazla ise veya 
Devletçe verilen yevmiyelerin en yüksek haddini aşarsa, ara
daki fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur.); 

3. Kazai veya idari kararlara dayanarak tanıklara ve bilir
kişilere verilen ücretler; 

4. Genel, katma ve özel bütçelerle belediye bütçelerinden, 
kamu menfaatlerine hadim cemiyetler ve 3659 sayılı Kanuna tâbi 
müesseseler taraf mdan ödenen mesken bedelleri ve muvakkat 
tazminatlarla hususi kanunlarına göre verilen yakıt bedelleri; 

5. Hususi kanunlarla kurulan komisyonların memur olmı-
yan azalarına bu görevleri dolayısiyle yapılan ödemeler. 

Tasminat ev yar- YÎRMt ALTINCI MADDE — Aşağıda yazılı tazminat ve 
damlarda yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır : 

1. ölüm, sakatlık, hastahk ve işsizlik sebepleriyle verilen 
tazminat ve yapılan yardımlar; 

2. Muhtaç olanlara muayyen bir müddet için veya kaydıha
yatla yapılan yardımlar (asker ailelerine yapılan yardımlarla 
hayır cemiyetlerinin ve yardım sandıklarının yardunlan mutlak 
olarak bu istisnaya girerler.); 

3. Genel, katma ve özel bütçeli daire ve müesseselerle bele
diyelerden veya kanunla kurulan tekaüt sandıklarından (veya 
bu mahiyetteki kurumlardan) kendilerine zat maaşı bağlanan
lara maaş dışında verilen tekaüt, dul ve yetim ikramiyeleri veya 
iade olunan mevduatı ve kanunları gereğince hizmet müddet
lerini doldurmamış bulunanlarla bunların dul ve yetimlerine ay
lık yerine toptan ödenen tazminatlar; 

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (bu zamlar Dev
letçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tâbi 
tutulur.); 

(5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabma ya
pılan yardımlar (bu istisna hizmet erbabının iki aylığına veya 
buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım 
kısmına tatbik olunur.); 

6. Sosyal sigorta kurumlar] tarafından sigortalılara yapılan 
ödemeler; 

7. işten çıkma tazminatı (işten çıkan veya çıkarılanlara 
verilen tazminatlardır. Şu kadar ki, bu suretle verilen tazmina
tın miktarı işten çıkan veya çıkarılanın 12 aylığını aştığı tak
dirde fazlası ücret olarak vergiye tâbi tutulur. Hizmet ifa edil
meksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz); 

8. Aelelûmum nafakalar; 
9. Yardım sandıkları taraf mdan statüleri gereğince kendi 

üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebep
lerle yapılan yardımlar ile üyelerinin geri verilen mevduatı. 

Vatm hfometleri YÎRMl YEDlNCl MADDE — Aşağıda yazılı vatan hiz-
ifard'mlarvnda metleri yardunlan Gelir Vergisinden müstesnadır : 

1, Askerî malûllere verilen terfih zamları; 
(S. Sayı» : 147) 
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&. Harb malûllerine teffiz edilen arazînin değeri; 
3. Harb malûllerine ve şehit yetimlerine verilen tekel beyi

yeleri ; 
4. Şehit yetimlerine verilen paralar (Harb, eşkıya müsade

mesi, sanıkların takibi, manevra talim ve tatbikat esnasında va
zife başında veya vazifeden mütevellit olarak ölenlerüı yetimle
rine yapılan yardnnlar bu istisnaca dâhildir) ; 

5. Vatani hizmetler tertibinden bağlanan maaşlar. 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı teçhizat ve 

tayın bedelleri Gelir Vergisinden müstesnadır : 
1. Hususi kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan 

yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemeler; 
2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve hususi 

daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen 
ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eş
yası); 

3. Tahsilde bulunanlar iğin yapılan giyim masrafları. 
(Hükümetin 31 nci maddesi aynen). 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Tahsil ve tatbikat mas

rafları karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir 
Vergisinden istisna edilmiştir : 

1. Resmî ve hususi müesseseler hesabma yabancı memleket
lerde tahsilde veya satjda bulunan talebe ve memurlara masraf 
karşılığı olarak verilen paralar (Hususi müesseseler tarafından 
yapılan ödemeler, benzeri Devlet talebe ve memurlarına verilen 
miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak ver
giye tâbi tutulur). (Asli vazife veya memuriyet dolayısiyle alı
nan ücretler bu istisnaya dâhil değildir) ; 

2. Resmî ve hususi müesseseler hesabma Türkiye'de tahsil
de bulunan talebeye iaşe, ibate ve tahsil masrafı olarak ödenen 
paralar; x 

3. Talebelere tatbikat dolayısiyle verilen paralar. 
(Hükümetin 32 nci maddesi aynen). 
OTUZUNCU MADDE — Teşvik gayesiyle verilen aşağıda 

yazılı ikramiye ve mükâfatlar Gelir Vergisinden müstesnadır: 
1. Ziraatı, hayvan yetiştirilmesini, güzel sanatları ve mem

leket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik 
maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükâfatlar; 

2. Subay ve erlere uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısiyle ve
rilen yevmiyeler, ikramiyeler ve zamlar; 

3. Spor müsabakalarına, iştirak edenlere verilen ikramiye ve 
mükâfatlar ; 

4. Spor kulüplerüıin kendi mensuplarına masraf karşılığı 
olmak üzere yaptıkları ödemeler ve' maç hakemlerine verilen 
paralar. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Dar mükellefiyete tâbi olan-
lann : 

1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda 

Teçhizat' ve tüyv» 
bedellerinde 

Tahsil ve tatbikat 
ödemekriııdi: 

Teşvik ikramiye rt 
mükâfatlan 

Sergi ve panayır 
istisnası 
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yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kaeariçlar (Türki
ye'de başkaca i§ yeri veya daimî mümessilleri bulunmamak 
şartiyle); 

2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faali
yetlerinden elde ettikleri kazançlar; 

Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Altıncı Bölüm 
En as geçim için indirme 

indirim hadleri OTUZ İKÎNOl MADDE — Aşağıda yazılı hadleri a§mı-
yan gelirler vergiye tâbi tutulmaz : 

I - Grup - Bekâr mükellefler: Günde 1,5 lira, ayda 37,5 lira, 
senede 450 lira; 

I I - Grup - Çocuksuz evli mükellefler : Günde 2,5 lira, ayda 
62,5 lira, senede 750 Ura; 

I H - Grup - Bir veya iki çocuklu evli mükellefler : Günde 
3 lira, ayda 75 lira, senede 900 lira; 

IV - Grup - ikiden fazla çocuklu mükellefler : Günde 3,5 lira, 
ayda 87,5 lira, senede 1 050 lira. 

Vergiye tâbi gelirler yukarıda yazılı hadleri aştığa takdirde. 
gelirin bu kısımlarından vergi alınmaz. 

MANİ ha VMM OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 32 nei maddede yazılı indi
rim hadlerinin tâyininde mükellefin, gelirin elde edildiği takvim 
yılı başındaki medeni hali ve aile durumu esastır. Şu kadar ki, ? 
takvim yılı içinde bu durumda mükellef lehine vukuagelen de
ğişiklikler ayrıca nazara alınır. 

En az geçim indiriminin tatbikmda, her ne suretle olursa 
olsun evlilik bağı kalkmış olanlardan : 

1. Çocuğu olmıyanlar I nci'grupa; , 
2. Bir çocuğu olanlar I I nci grupa. 
3. îki veya üç çocuğu olanlar I I I ncü grupa; 
4. Üçten fazla çocuğu olanlar IV ncü grupa; 
Girerler. 
İkisi de mükellef olan boşanmış eşlerden her biri hakkında 

yukarıki esaslar, nafakasını temin ettikleri çocuk sayışma göre 
tatbik olunur. 

Çocuk tâbiri OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yukarıki maddelerde 
sözü edilen çocuk tâbiri, mükellefle birlikte oturan veya mükel
lef tarafından bakılan (nafaka verilmek suretiyle bakılanlar 
dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış evlât
ları (evlât edinilenler dâhil) ifade eder. 

Daimi maluliyete duçar olduğu resmî bir hastahanenin 
heyeti sıhhiyesi raporiyle tevsik olunan muhtaç evlâtlar hakkın
da yaş haddine bakılmaz. 

İtie-reM Man OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — indirim yalnız aüe reisi sı-
fatiyle vergiye tâbi tutulan mükellefler hakkmda tatbik olunur. 

(Hükümetin 36 ncı maddesi aynen). 
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OTUZ ALTINCI MADDE — İndirimden faydalanmak is- Vergi karnesi esası 

tiyenler, Vergi Usul Kanununun esasları dâhilinde vergi kar
nesi almak ve muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 

Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan muaf tutulmuş olan
lardan karne aranmaz. 

(Hükümetin 37 nci maddesi aynen). 
OTUZ YEDİNCİ MADDE --^ Muhtelif yerlerden ücret İndirimin tatbik 

alan hizmet erbabı için, indirim bunlardan yalnız en yüksek edîlmiyeceği 
olanına tatbik olunur. Hizmet erbabının vergi karnesi varsa, gelirler 
indirimin tatbik edileceği ücret bu karneyi muhafaza eden iş ve
renden aldığı ücrettir. 

En az geçim için indirim, dar mükellefiyete tâbi kimselere 
şâmil değildir. 

(Hükümetin 38 nci maddesi aynen). 

eshamlı komandit 
aldıkları hisseler, 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Gelir unsurlarının tesbiti 

Birinci Bölüm 
Ticari kazanç 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her türlü ticari ve sınai 
faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. 

Maden ve taşocaklarmm işletilmesinden ve coberlik işinden 
mütevellit kazançlar da ticari kazanç sayılır. 

Kolektif şirketlerde ortakların, âdi ve 
şirketlerde komanditelerin şirket kârından 
şahsi ticari kazanç hükmündedir. 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanununun hükümlerine ve bi
lanço veya işletme hesabı esaslarına göre tesbit olunur. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bilanço esasma göre 
ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap devresi sonunda 
ve başındaki kıymetleri arasındaki müspet farktır. Bu devre 
zarfında sahip veya sahiplerce : 

1. İşletmeye ilâve olunan kıymetler bu farktan indirilir; 
2. İşletmeden çekilen kıymetler ise farka ilâve olunur. 
Ticari kazancın bu suretle tesbit edilmesi sırasında, Vergi 

Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 41 
ve 42 nci maddeleri hükümlerine riayet olunur. 

İratları vergiden müstesna menkul kıymetler bilançoya dâhil 
bulunduğu takdirde, bunların iradı ticari kazançtan indirilir. 

KIRKINCI MADDE — İşletme hesabı esasma göre ticari 
kazanç, bir hesap devresi içinde peşin ve veresiye muamelelerden 
elde edilen hasılat ile işletme için yapılan ve 41 nci maddede sa
yılan masraflar arasındaki müspet farktır. 

Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari kazancın bulun
ması için hesap devresi sonundaki emtia mevcudunun değeri ha-

Ticari kazancın 
tarifi 

Bilanço esasında 
ticari kazancın 

tesbiti 

İşletme hesabı esa
sında ticari kazan

cın tesbiti 
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sılata, devre başındaki emtia mevcudunun değeri ise masraflara 
ilâve olunur. 

Safi kazanç K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Safi kazancın tesbit edil
mesi için, aşağıdaki masrafların indirilmesi kabul edilir : 

1. Ticari kazancm elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 
yapılması zaruri olan umumi masraflar; 

2. Müstahdem ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müşte
milâtında iaşe ve ibate • masrafları, tedavi ve ilâç masrafları, si
gorta primleri ve tekaüt aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat 
edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirketlerine veya teka
üt ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve tekaüt ve yardun 
sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 28 nci 
maddede yazılı giyim masrafları; 

3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilâma ve
ya kanuni bir emre istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminat
lar ; 

4. İşle alâkalı ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile 
mütenasip seyahat ve ikamet masrafları (Seyahat maksadının 
gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle); 

5. İşte kullanılan taşıtların masrafları; 
6. İşletme ile alâkalı olmak şartiyle : Bina, Arazi, Muame

le, İstihlâk vergileri, Damga ve Belediye resimleri harçlar ve 
kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; 

7. Vergi Usul Kanununun hükümleri dairesinde ayrılan 
amortismanlar (İşletmede kullanılan ve kıymeti elli liraya kadar 
olan aletler ve demirbaşlar amortismana tâbi tutulmıyarak doğ
rudan doğruya masraf kaydolunabilir.). 

Masraf kabul edil- K I R K İKİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı ödemelerin mas-
miyen ödemeler raf olarak indirilmesi kabul olunmaz : 

1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çek
tikleri paralar veya aynen aldıkları sair kıymetler (aynen alman 
kıymetler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çek
tiklerine ilâve olunur.); 

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşme, küçük çocuklarına 
işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve 
tazminatlar; 

3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yü
rütülecek faizler; 

4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarmm işlet
mede cari hesap veya diğer şekjİlerdeki alacakları üzerinden yü
rütülecek faizler; 

5. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile cezai mahi
yetteki tazminatlar (akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen 
tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.). 

Bu maddenin tatbikmda, kolektif şirketlerin ortakları ile 
âdi ve eslıamlı komandit şirketlerin komandite ortakları teşeb
büs sahibi sayılır. 

(S. Sayısı : 147) 



KIRK ÜÇÜNCÜ MADD — Birden fazla takvim yılına si- İnşaat işleri karta-
rayet eden ve mukavelenameye bağlı bulunan inşaat, tamirat nntn dağıtılması 
ve nakliyat işlerinin hitamında, bu işlerden elde edilen ticari 
kazanç, bunların devam ettiği seneler zarfında yapılan işçilik ve 
malzeme sarfiyatmm yekûnları nispetinde o senelere dağıtılır 
ve evvelce verilmiş olan beyannamelerdeki ticari kazançlar bu 
suretle bulunan miktarlara göre düzeltilir. 

Bu gibi işlerde, geçmiş senelere^it tarhiyatın düzeltilmesi ba
lansından, zaman aşımı, işin neticelendiği tarihi takibeden yıl
dan başlar. 

KIRK DÖIHTÜNCÜ MADDE — Dar mükellefiyete tâbi Nakliye işlerinde 
olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında, yaptıkları matrah 
nakliyat işlerinde elde ettikleri kazançlar, Kurumlar Vergisine 
tâbi yabancı nakliyat kurumlarının kazançlarının, tâyinine ait 
esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

ikinci Bolüm 
Ücretler 

KIRK BEŞÎ^TCÎ MADDE — Ücret, iş verene tâbi ve mu
ayyen bir iş yerme bağlı olarak çalışanlara hizmet mukabili ve
rilen para ve ayınlar ile temin olunan ve para ile temsil edile
bilen menfaatlerdir. 

Bu kanunun tatbikında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret 
sayılır : 

1. Tekaüt, maluliyet, dul ve yetim maaşları; 
2. Evvelce yapılmış hizmetler mukabilinde verilen para ve 

ayınlarla sağlanan menfaatler; 
3. Muayyen bir müddet için veya kaydı hayatla bağlanan 

iratlar; 
4. Milletvekillerine, il umumi meclis ve belediye azalarına, 

kurumların idare meclisi reis ve azalarına, murakıplarına, tasfi
ye memurlarma ve bunlara benziy en diğer kimselere bu sıfatları 
dolayısiyle ve aylık, pdenek, tahsisat, aidat, huzur hakkı, ücret, 
ikramiye, prim, temettü hissesi gibi muhtelif adlarla yapılan 
ödemeler. 

KIRK ALTINCI MADDE — iş verenler, hizmet erbabını 
işe alan, emir ve talimatları dâhilinde çalıştıran gerçek ve tüzel 
kişilerdir. 

45 nci maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarmda yazılı 
ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri yerine getirmek 
bakımından, iş veren hükmündedir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Ücretin gerçek safi değeri 
iş veren tarafından verilen para ve ayınlarla temin olunan men
faatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra ka
lan miktardır. 

1. Tekaüt ve sosyal sigorta aidat ve primleri (Tekaüt san
dığının Türkiye'de olması şartiyle); 

Ücretin tarifi 

îş verenin tarifi 

Gerçek ücretler 
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2. Tekaüt ve sosyal sigorta aidatı kesilmiyen hallerde, üc

retin % 5 sini geçmemek şartiyle, hayat, ölüm, kaza, hastalık, 
sakatlık ve işszlik gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı ta
rafından doğrudan doğruya veya vasıta ile ödenen primler (si
gortanın Türkiy'de kâin veya Türkiye'de temsil edilen bir şirket 
nezdinde aktedilmiş olması şartiyle). 

Ücretin gerçek değerinin tâyininde. Gelir ve Yol Vergileri 
gibi şahsi vergiler ücretten iı*lirilmez. 

Yabancı parasiyle ödenen ücretler ödeme gününün borsa ra-
yiciyle Türk parasına çevrilir. 

Hizmet erbabına verilen ayniyat verildiği gün ve yerdeki or
talama perakende fiyatlarına göre; mesken tedariki ve sair su
retle temin olunan menfaatler, meskenin emsal kirasına veya 
menfaatin emsal bedeline göre değerlenir. 

(Hükümetin 47 nci maddesi aynen). 
Götürü usul KIRK SEKlZÎNCl MADDE — Aşağıda yazılı hizmet er

babının ücretleri götürü olarak tesbit edilir : 
1. Esnaf muaflığından faydalananaların yanında çalışanlar; 
2. Hususi hizmetlerde çalışan şoförler; 
3. Hususi inşaatta işçi olarak çalışanlar; 
4. Bekçiler; 
5. Götürü masraf usulünü kabul eden gayrimenkul sahipleri 

ve serbest meslek erbabı ile 53 ncü maddeye göre kazançları 
götürü olarak tesbit edilen diğer serbest meslek erbabının hiz
metlerinde çalışanlar; 

6. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkân olmaması sebebiyle 
Maliye Bakanı tarafından götürü ücret usulüne alınanlar. 

Üçüncü Bölüm 
Serbest meslek kazançları 

Serbest meslek ka~ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Her türlü serbest mes-
zancımn tarifi lek faaliyetlerinden doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır. 

Bir yere bağlı olmıyarak yapılan ve daha ziyade şahsi mesai
ye, ilmî veya meslekî bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari ma
hiyette olmıyan işlerin ifası serbest meslek faaliyetidir. 

Bir yere bağlı olmıyarak faaliyette bulunulması, iş görenin 
meslek mesaisini bir yere hasretmeksizin, şahsi mesuliyeti altın
da ve kendi nam ve hesabına bir iş yeri açarak çalışmasını ifade 
eder. Sanatkâr, ebe ve sünnetçi gibi iş yeri açmaksızın işlerini 
görebilenler için, kendi nam ve hesabına iş yeri açmak kaydi 
aranmaz. 

ELLÎNCÎ MADDE — Serbest meslek faaliyetini devamlı 
olarak mûtat meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabı
dır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş 
veya vazife ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez. 

Mûtat işleri serbest meslek faaliyetinden olmıyan gerçek kişi
ler, serbest meslek faaliyetinde bulunsalar dahi, serbest meslek 
erbabından sayılmazlar. 

Serbest meslek 
erbabı 
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Bu kanunun tatbikında, gümrük komisyoncuları serbest mes

lek erbabı sayılır. 
ELLÎ BÎRÎNNCÎ MADDE — Serbest meslek erbabı mes

lekî kazançlarını Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre tut
tukları (Serbest meslek kazanç defteri) üzerinden tesbit eder
ler. 53 ncü madde hükmü mahfuzdur. 

Serbest meslek kazancı, bir^ıesap devresi içinde meslekî fa
aliyet mukabili tahsil olunan para ve aynılarla ödenen masraflar 
arasındaki müspet farktır. 

Serbest meslek erbabının namlarına bankaya veya notere ya
tırılmak suretiyle emirlerine giren paralarla alacağın temliki ve
ya borçla takası suretiyle almanlar, ıttıla hâsıl etmeleri kaydiy-
le, tahsil edilmiş hükmündedir. 

ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDEE — Serbest meslek kazancmda safi 
kazancın tesbit edilmesi için, aşağıda yazılı masrafların hasılat
tan indirilmesi kabul edilir. 

1. Meslekî kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 
yapılan iş yeri kirası, tenvir, teshin, telefon, kırtasiye, muhabere 
masrafları, müstahdem ücretleri ve saire gibi mûtat ve mütefer
rik masraflar (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri ittihaz eden 
serbest meslek erbabı, ikametgâh kısınma isabet eden kira ve sa
ire gibi masraflarını masraf kaydedemezler). 

2. Meslekî faaliyetin ifasında başkalarına gördürülen hiz
metler için ödenen paralar; 

3. Alman meslek kitapları, mecmuaları, gazeteler gibi neşri
yat için yapılan masraflar ve meslekî teşeküllere ödenen aidat; 

4. Meslekî faaliyetle alâkalı seyahat ve ikamet masrafları 
(Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak §ar-
tiyle); 

5. Meslekin ifasma lüzumlu aletlerin, eczaların ve sair mad
delerin tedariki için yapılan masraflar; 

6. Meslekî faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaş masraf
ları (Mükellef, faaliyetinde bir seneden fazla kullandığı tesisat 
ve demirbaşın bedellerini dilerse bir defada indirir, dilerse ta
mamen itfa edilinciye kadar Vergi Usul Kanununda yazılı hü
kümler dâhilinde her yıl amortismana tâbi tutar); 

7. Safi kazancın % 5 ini geçmemek üzere, meslekî teşekkül
ler tarafından kurulan tekaüt sandıklarına ödenen aidat. 

Sebebi ne olursa olsun, para cezaları ve vergi cezaları mas
raf olarak indirilmez. 

Serbest meslek erbabı, diledikleri takdirde, yukarda 1-6 nu
maralı fıkralarda yazılı masraflara karşılık olmak üzere hasılat
larından % 30 a dişçiler ve röntkenciler % 40 a kadar bir miktarı 
götürü olarak indirebilirler. Götürü masraf usulünü kabul eden
ler, iki sene geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Borsa acentaları ve gümrük 
komisyoncuları hariç olmak üzere, mesleklerinin ifası yüksek 
tahsili icabettirmiyen serbest meslek erbabının kazançları gö-

Serbest meslek kür 
zanc%n%n tesbiti 

Safi kazanç ve 
meslekî masraflat 

Götürü utul 
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türü olarak tesbit edilir. 

Şu kadar ki, ticari kazanç veya gayrimenkul ve menkul 
sermaye iratları dolayısiyle Gelir Vergisine tâbi olanlarla ika
metgâhlarının yıllık kirası 720 lirayı aşanlara bu hüküm tatbik 
olunmaz. (Kira ikametgâhın gayrisâfi iradından aşağı olamaz; 
kira bulunmıyan hallerde gayrisâfi irada itibar olunur. İratları 
1 . I . 1940 tarihinden evvel konmuş olan binalarda, gayrisâfi 
irat % 20 fazlasiyle alınır). 4 

Dördüncü Bölüm 
Gayrimenkul sermaye iradı 

Tarifi ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı gayrimen-
kullerin ve hakların sahipleri, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı 
sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde 
edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır : 

1. Arazi, bina, taşocakları ve maden suları ve bunların mü
temmim cüzüleri ile teferruatı; 

2. Mefrıış ev ve apartımanlar; 
3. Voli mahalleri ve dalyanlar; 
4. Gayrimenkulden ayrı olarak kiraya verilen bilûmum te

sisat, demirbaş eşya ve mefruşat ile bunların mütemmim cü
zü 'leri ve teferruatı; 

5. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; 
6. imtiyaz, ihtira, telif, işletme hakları ile ticaret unvanı, 

alâmeti farika gibi sair bilûmum haklar. 
Yukarda yazılı gayrimenkullerle haklar ticari bir işletme

nin bilançosuna dâhil bulunduğu takdirde, bunların iratları 
ticari kazancın tesbitine mütaallik hükümler dairesinde hesap
lanır. Tüccarlara ait olsa dahi, bilançoya dâhil bulunmıyan 
gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler tat
bik olunur. 

Safi irat ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Gayrimenkul sermaye iradın
da safi irat, gayrisâfi hasılattan iradın temin ve idamesi için ya
pılan masraflar indirildikten sonra kalan müspet farktır. 

(Hükümetin 55 nci maddesi aynen). 
Gayrisâfi hasılat ELLl ALTINCI MADDE — Gayrimenkul sermaye irat

larında gayrisâfi hasılat, 54 ncü maddede yazılı mal ve hakların 
kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde, o seneye veya geç
miş senelere ait olarak, nakden veya aynen tahsil edilen kira be
dellerinin yekûnudur. Ayın olarak tahsil edilen kiralar Vergi 
Usul Kanununun hükümleri dairesinde emsal bedeli ile paraya 
çevrilir. 

Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, taallûk 
ettikleri senelerin hasılatı sayılır. 

Kiraya verenlerin namlarına bankaya veya notere yatırıl
mak suretiyle emirlerine giren kira bedelleri, ıttıla hâsıl et
meleri kaydiyle, tahsil edilmiş hükmündedir. 

(». Sayısı : 1A7 ) 



— 127 — 
ELLİ YEDİNCİ MADDE — Emsaline göre düşük be- Emsal Ura bedeli 

delle kiraya verilen veya bedelsiz olarak başkalarının intifama 
bırakılan mal ve hakların gayrisâfi hasılatı yerine emsal kira 
bedelleri alınır. Binalarda emsal kira bedeli, Bina Vergisine 
matrah olan gayrisâfi irattır. (1 . I . 1940 tarihinden evvel irat 
konmuş binalarda, gayrisâfi irat iş yeri olan binalar için % 50, 
diğerleri için % 20 fazlasiyle alınır). 

Aşağıda yazılı hallerde emsi^kira bedeli esası tatbik olunmaz: 
1. Boş kalan gayrimenkulrerin muhafazaları maksadiyle be

delsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması; 
2. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul veya f umunun 

ikametine tahsis edilmesi (Usul veya furudan her birinin ika
metine birden fazla mesken tahsis edilmişse, bu meskenlerin yal
nız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz); 

3. Mal sahibiyle birlikte akrabalarm da aynı evde veya 
dairede ikamet etmesi. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Safi iradın bulunması için Matraflar 
gayrisâfi hasılattan aşağıda yazılı masraflar indirilir : 

1. Kiraya veren tarafından ödenen tenvir, teshin, su ve 
asansör masrafları; 

2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayri
menkulun ehemmiyeti ile mütenasip olan idare masrafları; 

3. Kiraya verilen mal ve haklara mütaallik sigorta masraf
ları ; 

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısiyle yapılan ve bun
lara sarf olunan borçların faizleri; 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim ve 
harçlarla (Şerefiyeler dâhil), kiraya verenler tarafından öden
miş olmak şartiyle lâğmı ve kaldırma masraflarma iştirak hisse
leri (Binalardan ve araziden alman vergiler Gelir Vergisine 
mahsup edildiği müddetçe, masraf olarak indirilmez); 

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortisman
lar; 

7. Kiraya verenin yaptığı tamir masrafları (Emlâkin ikti
sadi kıymetini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilâve
ler yapılması için ihtiyar olunan masraflar tamir masrafı sa
yılmaz) ; 

8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame mas
rafları ; 

9. Kiraladıkları mal v« hakları kiraya verenlerin Ödedikleri 
kiralar ve diğer gerçek masraflar; 

10. İş veya memuriyet nakli veyahut hastalık gibi sebepler
le ikametgâhlarını başka bir şehir veya kasabaya nakletmek mec
buriyetinde kalanların gittikleri yerlerde kiraladıkları mesken
lerin kira bedeli (Bu kira, sahip oldukları ve evvelce oturdukları 
meskenin gayrisâfi iradını aştığı takdirde, fazlası indirilmez). 

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen 
kiraya verilmesi halinde, yukarda yazılı masraflardan yalnız bu 
kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir. 
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Mükellefler, diledikleri takdirde, yukarda yazılı masraflara 

karşılık olmak üzere hasılattan °/o 20 ye kadar bir miktarı götürü 
olarak indirebilirler. 

Bu madde hükmünün tatbikında, para cezaları ve vergi ceza
lan hasılattan masraf olarak indirilmez. 

Beşinci Bölüm 
Menkul sermaye iradı 

Tarifi ELLİ DOKUZUNCU MADDE —Sahibinin ticari veya 
meslekî faaliyeti dışında, nakdî sermaye veya para ile temsil 
edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısiyle elde ettiği te
mettü, faiz kira veya benzeri iratlar, menkul sermaye ira
dıdır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar, menkul ser
maye iradı sayılır : 

1. Her nevi hisse senetlerinin temettüleri (müessis ve in
tifa hisseleri dâhil); 

2. Her nevi tahvilât faizleri (senelik ödeme faizle birlikte 
tahvilin itfa akçesini de ihtiva ettiği takdirde, itfa akçesine te
kabül eden kısmı irat sayılmaz); 

3. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limitet şirket or-
taklariyle komanditerlerin kâr hisseleri, kooperatif şirketlerin 
sermaye üzerinden dağıttıkları kazançlar bu zümreye dâhildir); 

4. Her nevi alacak faizleri (âdi, imtiyazlı, rehinli, senetli 
alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizdir. Hazine 
tahvil ve bonoları da dâhil olmak üzere kamu tüzel kişilerince 
borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblâğlar için verilen 
faizler dâhildir); 

5. Mevduat faizleri (bankalara, tasarruf sandıklarına tev
diat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz pa
ralara ödenen faizler). 

(Hükümetin 60 ncı maddesi aynen). 
ALTMIŞINCI MADDE — Aşağıda yazılı muameleler mu

kabilinde alman paralar ve iskonto bedelleri de menkul sermaye 
iradı hükmündedir : 

1. Esham ve tahvilâtın vâdesi gelmemiş kuponlaıınm sa
tılması; 

2. İştirak hisselerinin sahibi namına henüz tahakkuk etme
miş olan kâr hisselerinin devir ve temliki; 

3. Her türlü senetlerin iskonto edilmesi; 
Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması, 

iştirak hisselerinin devir ve temliki, menkul kıymetlerle iştirak 
hisselerinin tamamen veya kısmen itfa .olunması mukabilinde 
alman paralarla itfa dolayısiyle verilen ikramiyeler menkul ser
maye iradı sayılmaz. 

Ticari kazanç ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — 59 ncu maddenin 1 - 5 
alman iratlar numaralarında yazılı iratlar, bunları temin eden sermaye sa-

trat sayılan ve sa-
yılmıyan haller 
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hibinın ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, yalnız ticari 
kazancın tesbitinde nazara alınır. 

ALTMIŞ ÎKlNCl MADDE — Safi iradın bulunması irin 
menkul sermaye iradından aşağıdaki masraflar indirilir : 

1. Komisyon, kürtaj, depo etme ve sigorta ücretleri gibi 
menkul kıymetlerin satın alınması ve muhafazası için yapılan 
masraflar; 

2. Temettü hisseleri ile faizken tahsil masrafları; (şirket 
toplantılarına bizzat veya büvekme iştirak gibi sermayenin ida
resi için yapılan masraflar irattan indirilmez); 

3. Menkul kıymetler vo bunların iratları için ödenen her 
türlü vergi, resim ve harçlar (Gelir Vergisi irattan indirilmez). 

(Hükümetin 63 ncü maddesi aynen). 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Yabancı parasiyle alman 

menkul sermaye iratları, Türkiye'de sahiplerine ödendiği günün, 
borsa rayiçleri üzerinden Türk parasına çevrilir. 

(Hükümetin 64 ncü maddesi aynen). 

Altıncı Bölüm 
Sair kazanç ve iratlar 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı olup 
geçen bölümlerin dışmda kalan kazanç ve iratlar bu bölgedeki 
hükümlere göre vergiye tâbi gelire dâhildir : 

J. Hususi hastahane ve mektep ve bunlara benzer ticari ol-
mıyan müesseselerin işletilmesinden elde edilen kazançlar; 

2. Gayrimenkullerin ve hakların, menkul kıymetlerin satı
şından, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazanç
lar. 

3. Arızi kazançlar. 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Hususi hastane, mektep vo 

emsali yerlerin işletilmesi gibi faaliyetlerinden elde edilen ka
zançların gerçek ve safi miktarlarının tesbiti hususunda, Vergi 
Usul Kanununun tüccarlara mütaallik hükümleriyle bu kanunun 
ticari kazançlar hakkındaki hükümleri tatbik olunur. 

Hususi hastane ve mektep gibi müesseseleri işleten serbest 
meslek erbabı, serbest meslek kazançlarını işlettikleri müessese
nin kayıtlarına geçirebilir. 

(Hükümetin 68 nci maddesi aynen). 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Gayrimenkullerin ve hak

ların, menkul kıymetlerin satışından, iştirak hissesinin devir ve 
temlikinden doğan kazançlar şunlardır: 

1. Satın alman veya inşa edilen gayrimenkullerin ve ayni 
hakların hastalık, ikametgâh nakli ve işin tasfiyesi gibi sebepler 
haricinde alım ve inşa tarihlerinden itibaren iki sene içinde sa
tılmaları halinde elde edilen ve bir takvim yılı zarfında 5 000 li
rayı aşan kazançlar; 

2. Satın alman menkul kıymetlerin iktisap tarihinden itiba-
( S Sayısı : 147 ) 
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ren bir sene içinde veya iktisaptan evvel satılmaları halinde eide 
edilen bir takvim yılı zarfında 2000 lirayı aşan kazançlar; 

3. Her ne suretle olursa olsun (İmtiyaz, ihtira, telif, işlet
me ve ticaret unvanı, alâmeti farika gibi) edebi, sınai ve ticari 
hakların satışından, devir ve temlikinden elde edilen ve bir tak
vim yılı içinde 5000 lirayı aşan kazançlar; 

4. Bir iştirak hissesinin veya ticari kazancı bilanço esasına 
göre tesbit edilen bir işletmenin faaliyetini durdurduktan sonra 
tamamen veya kısmen satılmalından veya devir ve temlikinden 
temin edilen kazançlar. 

Safi kazanç, satış veya devir ve temlik bedellerinden bunla
rın maliyet kıymetleriyle satış dolayısiyle yapılan ve satıcının 
uhdesinde kalan masrafların tenzili ile bulunur. Maliyeti teshil 
edilemiyen gayrimenkuller için maliyet kıymeti yerine vergi de
ğeri, ticari kazancı bilanço esasına göre tesbit edilen işletmelerde 
maliyet kıymeti yerine son bilançoda yazılı değerler esas tutulur. 

Gayrimenkulierin ve menkul kıymetlerin alım, inşa ve satış 
muameleleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde 
ettikleri kazançlarla faaliyetine devam eden bir işletmenin bi
lançosuna dâhil gayrimenkulierin, hakların, menkul kıymetlerin, 
işletme ve iştirak hisselerinin satılmasından veya devir ve tem
likinden elde edilen kazançlar ticari kazanç sayılır ve bunlara 
ticari kazanç hakkındaki hükümler tatbik olunur, 

Ânzi kazançlar ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı kazançlar 
arızi kazançtır : 

1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya ticari 
muamelelere tavassuttan elde edilen ve her bir muamelede 500 
lirayı aşan kazançlar; 

2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için alman her türlü 
paralar ve menfaatler; 

3. 500 lirayı aşan peştamallıklar. 
Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tesbit olunur: 
1. Alım, satım işlerinde : Malın satış bedelinden maliyet 

bedeli ve satış dolayısiyle yapılan masraflar indirilir; 
2. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerinde : Tavassut veya 

hizmet mukabilinde alman paralardan veya menfaat değerlerin
den bu iş dolayısiyle yapılan masraflar indirilir; 

3. " Ticari bir faaliyetin durdurulması için alman paralar ile 
aynıların ve elde edilen menfaatlerin değerleri peştemallıkların 
tutarları, bunların safi miktarı sayılır; 

4. Dar mükellefiyete tâbi olanların yabancı memleketlere 
arızi olarak yaptıkları nakliyat işlerinde elde ettikleri kazançlar' 
44 ncü maddedeki esaslar dâhilinde tesbit edilir. 

C S. Sayısı ; 147 ) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Verginin tarhı 

Birinci Bölüm 
Beyan esası 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Hilâfına hüküm ol- Beyan esası 
madıkça, Gelir Vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun be
yanı üzerine tarh olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Gelir Vergisi beyan- „ „ 
lan : 

1. Yıllık; 
2. Muhtasar; < 
3. Münferit; 
Beyanname ile yapılır. 
1. Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yı

lı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplan
masına ve bu suretle hesaplanan gelirin Vergi dairesine bildiril
mesine mahsustur. 

Gelirin takvim yılının muayyen bir devresine taallûk etmesi, 
beyannamenin yıllık vasfını değiştirmez. 

2. Muhtasar beyanname, is verenler veya vergi tevkifatı ya
pan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile 
birlikle, toplu olarak Vergi dairesine bildirilmesine mahsustur, 

* 
3. Münferit beyanname dar mükellefiyete tâbi olanların 66 -

ve 67 ııci maddelerde yazılı kazançlarının vergilendirilmesine 
mahsustur. 

İkinci Bölüm 
Gelirin toplanması ve yıllık beyanname 

YETMİŞİNCİ MADDE — Mükellefler, ikinci maddede ya- Gelirin toplanmast 
zıh kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve 
iratları bir araya getirerek yıllık beyannamelerinde toplamaya 
mecburdurlar. 

istisna hadleri içinde kalan gelirler için beyanname veril
mez. 

Yabancı memleektlerde elde edilen kazanç ve irat lar: 
1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettir

diği yılda; 
2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmiyen hallerde, mü

kellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda; 
Elde edilmiş sayılır. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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YETMİŞ BİRİNCİ MADDE -
gelir toplanmaz : 

a) Tam mükellefiyette, vergiye tâbi gelir sadece; 
1. Ücretlerden; 
2. Götürü olarak tesbit edilen serbest meslek kazancından, 

veya bunların lıer ikisinden ibaret ise; 
b) Dar mükellefiyette, vergiye tabı gelir sadece: 

Ücretlerden; t 
Serbest meslek kazancından; 
Menkul sermaye iradından; 
Gayrimenkullerin, hakların, menkul kıymetlerin satışın 

dan, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden elde edilen kazanç
lardan; 

0. Arızi kazançlardan; veya bunların birkaçından ibaret ise. 
YETMİŞ İKİNCİ MADDE Limitet şirket ortaklarının 

kâr hisseleri hariç olmak üzere, gelirleri sadece vergi tevkifa-
tma tâbi olan ve 2 500 lirayı aşını j7an menkul sermaye iradından 
veya bu iratla birlikte 71 nci maddenin (A) fıkrassmda yazılı 
unsurlardan ibaret olan mükellefler için gelirini yıllık beyanna
mede toplamak ihtiyaridir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelirin toplanmasından. 
gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar (bb'ncı mad
denin 1 ve 2 numaraların da yazılı muamelelerden doğanlar hariç), 
diğer kaynakların kazanç ve iratları ile mahsup edilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı ertesi sene 
nin gelirinden, bu da yetmediği takdirde daha ertesi senenin ge
lirinden indirilir, iki sene arka arkaya yapılan mahsuplardan 
sonra kalan zarar bakiyesi ınütaakıp yıllara naklolunmaz. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yıllık beyanname ile 
bildirilen gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir : 

1. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait; hayat, 
sakatlık, hastalık, analık, doğum, tahsil gibi şahıs sigortalarının 
primleri (Her sigortalı için yılda 200 lirayı aşmamak, gelirin elde 
edildiği yılda ödenmiş olmak, beyannameye alınmış ücretler 
varsa bunların safi miktarlarının hesaplanması sırasında ayrıca 
indirilmemiş bulunmak şartlariyle; eşlerin ve çocukların kendi 
gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait si
gorta primleri aile reisi gelirinden indirilmez). 

Dar mükellefiyete tâbi olanlar sigorta primi indirimi yapa
mazlar. 

2. Kamu menfaatlerine hadim cemiyetlere makiniz mukabi
linde yapılan teberru ve ianeler (Yıllık gelirin % 5 ini aşmamak 
şartiyle) ; 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Gelir ve Yol vergileri ile 
diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları 
ve para cezaları Gelir Vergisinin matrahından ve gelir unsurla
rından indirilmez. 

& Sayısı 14" 
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YETMİŞ ALTINCI MADDE — Yıllık beyannameye aşa

ğıdaki malûmat yazılır : 
A) Mükellefin şahsi ve medeni durumu: 
1. Adı ve soyadı: 
2. İkametgâh adresi : 
3. İş veya mesleki: 
4. tş adresi; 
5. Aile durumu (Bekâr, evli, çocuklu olup olmadığı, çocuk

lu ise çocuk sayısı, yaşları ve tahsil durumları) ; 
6. Mükellefiyet şekli (Tam veya dar mükellefiyet): 
7. Vergi karnesinin tarih ve numarası ve nereden alındığı: 
B) Gelir bildirim : 
1. Türkiye içinde ve dışındaki gelir kaynakları ve bunlar

dan ayrı ayrı elde edilen kazanç ve iratların gayri safi miktar
ları: 

2. Kazanı; ve iratların sâl'i miktarlarının hesaplanması için 
indi rilen masraflar; 

0. Kazanç ve iratların sâi'i miktarları; 
4. Kazanç ve iratların toplamı: 
5. Matrahın bulunması içinaelirden vapılan diğer indirim

ler; 
6. Vergiye tâbi gelir: 
7. Gelir üzerinden hesaplanan vergi: 
8. Gelir Vergisine mahsuben tevkif yolu ile ödenen vergile 

rin nevi ve miktarı; 
9. Yukarıki vergilerin mahsubundan sonra kalan Gelir Ver

gisi miktarı: 
C) Masraf bildirimi : 
1. İkametgâh kirası; 
2. Yazlık kirası: 
3. Hizmetçi sayısı ve bunların takribi senelik masraf l an ; 
4. Hususi otomobil ve sair kara ve hava ve deuiz vasıtaları 

ile bunların takribi senelik mas rafları. 
Masraf bildirimi, tam mükellefiyete tâbi tüccar ve serbest 

meslek erbabı için mecburi, diğer mükellefler için ihtiyaridir. 
Kazançlarım bilanço esasına göre tesbit eden mükellefler, 

beyannamelerine bilanço ve kâr ve zarar cetveli, kazançlarını iş
letme hesabı veya hasılat ve masraf esasına göre tesbit edenler. 
bu hesapların muvazenelerini muhtevi bir hesap hulâsasını bağ
lamaya mecburdurlar. 

Kolektif şirket ortakları ile âdi ve eshamlı komandit şirket
lerde komanditeler, beyannamelerine şirketin bilançosunu ve za
rar cetvelini veya işletme hesabı hulâsasını bağlarlar, şirket 
mukavelenamesine göre sermaye ve şirket kârındaki hisselerini 
de beyannamelerinde ay uca gösterirler. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Mükellefler, bir takvim 
yılına ait yıllık gelir beyannamelerini mütaakıp yılın Mart ayın
da ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine vermeye 
veya iş yerlerinin bağlı olduğu vergi dairesi vasıtasiyle yollamıya 
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mecburdurlar. Ancak mükellefin takvim yılı içinde memleketi 
terketmesi halinde beyanname, memleketi terke takaddüm eden 
15 gün, ölüm ve mükellefiyetin zevalini mucip diğer hallerde 
bunların vukuunu takibeden 4 ay içinde vergi dairesine verilir 
veya yollanır. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE - - Tam mükellefiyette. 
aile reisi ile birlikte yaşıyan eşlerin ve velayet altındaki küçük 
çocukların yıllık beyanname ile bildirilmesi icabeden gelirleri 
aşağıdaki esaslar dairesinde, aile reisi tarafından tek beyanna
me ile bildirilir : 

1. Eşlerin ve çocukların her birinin geliri beyannamede 
ayrı gösterilir; 

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca imzalarlar; 
3. Beyannamede gösterilen bütün gelirler birleştirilmek su

retiyle toplam yapılır ve bu toplam üzerinden vergi aile reisi na 
rnma tarh olunur. 

Eşlerin her biri yalnız kendi gelirine isabet eden vergi kıs 
mmdan sorumludur, Verginin eşlere isabet eden kısımları, bun
ların aile geliri içindeki hisseleri nispetinde hesaplanır. 

Bu madde hükmünün tatbikmda, aile reisi esler için koca, 
velayet altındaki küçük çocuklar için baba, baba ölmüş veya ve
layeti nezi edilmişse anadır. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE Aşağıda yazılı ka
zanç ve iratlar hakkında 78 ııci madde hükmü tatbik olunmaz : 

1. Karı koca arasında mal ayrılığı usulünün cari bulunması 
halinde, karının evlenmeden evvel mevcut veya evlilik esnasında 
miras veya vasiyet voliyle iktisap ettiği malların iratları (evlen 
meden evvel kocadan -veya kocasının yardımı ile başkalarından 
iktisap edilen mal ve hakların iratları hariç); 

2. Küçük çocukların üçüncü bir şahıstan miras veya vasiyel 
voliyle iktisap ettikleri malların iratları : 

3. Karı ve çocukların İ . 1 . 1947 tarihinden evvel iktisap et 
tikleri malların iratları; 

I. Kazam;, ve iratların kavnakları ne olursa olsun Medeni 
Kanunun cevaz verdiği hallere münhasır olmak üzere, ayrı ya
şıyan karı ve kocanın gelirleri: 

Limitet ve koma udi t şirketlerden alınan kâr hisseleri 1. 2 ve M 
mı maralı fıkralarda yazılı iratlara dâhil değildir. 

Üçüncü Bölüm 
Vergi tevkif atı ve muhtasar beyanname 

S E K S E N İ N C İ MADDE — Kamu idare ve müesseseleri, 
kurumlar, cemiyetler, tesis ve vakıflar gerçek gelirlerini beyan 
etmeye mecbur olan tüccar ve serbest meslek erbabı aşağıda ya
zılı ödemelerden istihkak sahiplerinin Gelir vergilerine mahsu
ben tevkif at yapmaya mecburdurlar: 

L Hizmet erbabına ödenen ücretler (Ücretleri götürü usul
de tesbit edilen hizmet erbabına Ödenenler hariç); 

( S. Sayısı .- U7 ) 
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2. 45 ncı maddede yazılı olup ücret sayılan istihkaklar; 
3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısiyle serbest meslek 

erbabına ödedikleri paralar (Telif kazançları istisnasından fay
dalanan veya kazançları götürü olarak tesbit edilen istihkak sa
hiplerine serbest meslek faaliyetinden dolayı ödenen paralar 
hariç); 

SEKSEEN BİRİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı hizmet er
babının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz: 

1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki iş verenden doğru
dan doğruya alan hizmet erbabı; 

2. 16 ncı maddede yazılı istisnadan, faydalanmıyan yabancı 
elçilik ve konsolosluk memur ve müstahdemleri; 

Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2 nci bölümündeki hükümler 
dâhilinde, yıllık beyanname ile bildirirler. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı menkul ser
maye iratları vergi tevkif atma tâbidir : 

1. Sermaye şirketlerinin ve sermaye üzerinden kazanç da
ğıtan kooperatif şirketlerin safi kazançlarından Kurumlar Ver
gisi çıktıktan sonra kalan kâr kısmı; 

2. Âdi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr hisseleri; 
3. Tahvilât faizleri ile 1 numaralı fıkranm dışında kalan es

ham temettüleri; 
4. Mevduat faizlerinin istisna haddini aşan kısımları. 
Menkul sermaye iratlarından vergi tevkifatı aşağıdaki esas

lar dairesinde yapılır : 
1. Türkiye'de doğan kârların ve kâr hisselerinin vergisi, ser

maye şirketleriyle kooperatif şirketlerde Kurumlar Vergisi be
yannamesinin, âdi komandit şirketlerde komanditelerin Gelir 
Vergisi beyannamelerinin verileceği müddet içinde bu şirketler 
tarafmdan kesilir; 

2. Türkiye'de doğan faizlerin vergisi, bunları borçlanan tü
zel kişiler tarafından ve borç olarak tahakkuk ettiği tarihte ke
silir. Borcun tahakkuk tarihi, borçlananın zimmetine terettüp 
ettiği tarihtir; 

3. Yabancı memleketlerde doğan ve Türkiye'de ödenen faiz 
ve temettülerin vergisi, bunları yabancı kurum hesabına Tür
kiye'de ödiy enler taraf mdan ödeme tarihinde kesilir; 

4. Menkul sermaye iratları üzerinden vergi kesilirken, istih
kak sahiplerinin gerçek veya tüzel kişi olmalarına ve Gelir veya 
Kurumlar Vergisine tâbi bulunup bulunmamalarına bakılmaz. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - - İş verenler, hizmet erba
bına ödedikleri ücretlerden 80 nci madde mucibince yaptıkları 
vergi tevkifatmı Vergi Usul Kanununda yazılı ücret bordrosun
da veya bordro yerine geçen diğer kayıtlarda göstermiye mecbur
durlar. 

80 nci maddede yazılı diğer ödemelerden ve 82 nci maddede 
yazılı iratlardan yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenin kayıt ve 
hesaplarında ayrıca gösterilir. 

Tevkifata tâbi oU 
rmyan ücretler 
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iratlarında vergi 
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a) 

82 nci maddede vazılı mevduat faizlerinden yapılan vergi tev
kifatı takvim yılının sonunda, mevduat hesabı yıl içinde kapatıl-
mışsa, hesabın kapatıldığı tarihte vergi kesenin kayıt ve hesap
larında gösterilir. 

Muhtasar SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 80 ve 82 rıci maddeler 
beyannana gereğince vergi tevkifatı yapmıya mecbur olanlar, bir ay içinde 
Verilme zamam yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar 

ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ay m 20nci gımü ak
şamına kadar, ödeme veya tahakkukkun yapıldığı yerin bağlı 
olduğu vergi dairesine bildirmeye Mecburdurlar. Mevduat faiz
lerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu müddet bir ay 
uzatılır. 

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan öde
melerin ve tahakkukların ve bunlara ait vergilerin bir merkezden 
bildirilmesi caizdir. 

Çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı ona kadar oları is ve
renler, bağlı oldukları vergi dairesine evvelden bildirmek partiy
le, muhtasar beyannamelerini her ay yerine üç ayda bir verebi
lirler. 

hi 

Muhtasar bt 
yanname 
muhteviyat? 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - Mulriasar 
aşağıdaki malûmatın gösterilmesi lâzımdır: 

a) Tevkifatı yapanın adı ve soyadı - veya unvanı 

be varmaııı er! o 

ile :U\ 

res i ; 
b) 
t -

Muhtasar beyannamenin taallûk ettiği ay veya aylar 
Aylık ücret bordrolarının icmali : 
Hizmet erbabının sayısı; 
Hizmet erbabına verilen ücretler yekûnu; 
Ücretlerden yapılan vergi tevkifatının yekûnu (De. av 

lık muhtasar 
gösterilir); 

beyannamelerde her ava ait bordronun icmali ayrı 

1 . 
-> 

Yergi tevki fa tına tâbi diğer ödemeler: 
istihkak sahibinin adı ve soyadı ile is adresi; 
ödemenin nev'i ; 

3. ödemenin miktarı; 
4. Ödemeden yapılan vergi tevkifatı; 
e Muhtasar beyannamenin tanzim tarihi ve yetkili imza. 
82 nci maddede yazılı kârlar ve iratlar ve bunlardan yapılan 

vergi tevkifatı, nevi itibariyle iemalen ayrı bir muhtasar beyan
name alınır. 

Muhtasar beyan- SEKSEN ALTİNCİ. MADDE- umumi Bütçeye dahil ida-
name verilmiyectl re ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname ver-

holler mezler. 
(Hükümetin 88 nci maddesi aynen). 

vS. Sayım 147 ) 



Dördüncü Bölüm 
Hususi haller ve münferit beyanname 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Dar mükellef iyete tâbi mü
kelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmıyanlar, gay-
rimenkullerin ve hakların satışmdan, iştirak hisselerinin devir 
ve temlikinden elde ettikleri kazançlarla arızi kazaçlarm ik
tisap tarihlerinden itibaren 15 gün içinde aşağıda yazılı vergi 
dairelerine, münferit bir beyanname ile bildirmeye mecburdur
lar: 

1. Gayrimenkul satışmdan elde edilen kazançlar: Gayri
menkulun bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; 

2. Gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan hakların satılma
sından, devir ve temlikinden elde edilen kazançlar : Bu gibi hak
ların Türkiye'de kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi dai-
reresine; 

3. Bir iştirak hissesinin, ticari bir işletmenin tamamen 
veya kısmen, satılmasından, devir ve temlikinden temin olunan 
kazançlar; ticari bir faaliyetin durdurulması için alman paralar 
ve menfaatler ve peştemalhklar işletmenin bulunduğu yerin bağlı 
olduğu vergi dairesine; 

4. Arızi olarak ticari işlerin icrasmdan veya ticari işlere 
tavassuttan elde edilen kazançlar: Ticari işin. veya tavassutun 
yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Münferit beyanname
de aşağıda yazılı malûmatın gösterilmesi lâzımdır : 

1. Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvam ile adresi; 
2. Beyanname mükellef adına Türkiye'de başka bir kimse 

tarafından verilmişle, beyannameyi verenin adı ve soyadı, varsa 
unvam ile adresi; 

3. Muamelenin yakıldığı tarih veya tarihler; 
4. Elde edilen kazançların nev'i; 
5. Elde edilen kazançların tutarı. 

Münferit beyanna
menin verileceği 

kollar 

Münferit beyanna
menin muhteviyatı 

Beşinci Bölüm 
Verginin nispeti 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE 
daki nispetlerde alınır : 

Gelir dilimleri 

Ü k 
Sonra gelen 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Gelir Vergisi aşağı- Esas tarife 

Verginin nispeti 
% 

2 500 lira 
5 000 » 
10 000 » 
20 000 » 
20 000 » 
20 000 » 
22 500 » 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

100 000 » » 35 
(S.-Sayısi: 147) 
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Bekârlık zammı 

Vergi cetvetkri 

Vergi tevkif atı 
nispetleri 

Teklif yeri 

100 000 lira ve daha fazla olan matrahlara % 35 nispeti tat
bik olunur. 

DOKSANINCI MADDE — 89 ncu maddede yazılı esas tari
fe nispetlerine bekâr mükellefler için % 5 zam yapılır. 

Bu zam dar mükellefiyete tâbi mükelleflere şâmil değildir. 
Bekârlık durumu, 33 ncü madde hükmüne göre tesbit olunur, 
DOKSAN BlRlNCÎ MADDE — Gelir Vergisinin hesap

lanmasında, 89 ve 90 ncı maddelerde yazılı esas tarifeler yerine 
vasati meblâğ esasma dayanan bağlı vergi cetvelleri tatbik olu
nur. 

Tarifelerin bu suretle tatbikmda : 
a) Gelirlerini yıllık ve münferit beyanname ile bildirmeye 

mecbur olan mükelleflerin vergileri (1) numaralı cetvele; 
b) ücretlerden ve ücret sayılan ödemelerden alınacak ver

giler : 
1. Aylıklar iyin (2) numaralı cetvele; 
2. Haftalıklar için (3) numaralı cetvele; 
3. Gündelikler için (4) numaralı cetvele; 
Göre hesaplanır. 
Muhtelif ücret ödemelerinde, vergi cetvelleri her Ödeme ayrı 

ayn nazarı dikkate alınmak suretiyle tatbik olunur. 
Yıllık olarak ödenen ücretlerin vergileri (1) numaralı cetvele 

göre hesaplanır. 
Yıllık verginin hesaplanmasmda, 50 kuruşa kadar olan ke

sirler indirilir, 50 kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarı
lır. 

Aylık Vergilerin hesaplanmasmda, 5 kuruştan aşağı kesirler 
nazara alınmaz. 

Haftalık ve gündelik vergilerin hesaplanmasında, 50 santim
den aşağı kesirler indirilir, »50 santim ve daha fazla olan kesirler 
kuruşa çıkarılır. 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — 80 nci maddenin 3 numaralı 
fıkrasında yazılı serbest meslek erbabına yapılan ödemeler 82 
nci maddede yazılı menkul sermaye iratlarından yapılacak olan 
tevkif atın nispeti % 15 dir. 

Altıncı Bolüm 
Tarh muamelesi 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelir Vergisi, mükellefin 
ikametgâhının bulunduğu yerin vergi dairesince tarhedilir. Is 
yeri ve ikametgâhı ayrı vergi daireleri bölgesinde bulunan mü
kelleflerin vergileri, Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü tak
dirde ve evvelden mükellefe bildirilmek şartiyle, iş yerinin bağlı 
bulunduğu vergi dairesince tarholunur. 

Dar mükellefiyete tâbi olanların vergileri beyannamelerini 
vermeye mecbur oldukları vergi dairelerince tarh olunur. 

( S. Sayısı ; 147 ) 
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DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gelir Vergisi, bu ver

gi ile mükellef olan gerçek kişiler namına tarhedilir. Şu kadar 
ki tarhiyat: 

1, Küçüklerle kısıtlılarda bunların nam ve hesabına kanuni 
temsilcisi adına; 

2. Verginin tevkif yoliyle alınması halinde, mükellef hesa
bına olarak tevkif atı yapmaya mecbur olanlar adına; 

Yapılır. 
DOKSAN BEŞİNCİ IVIADDEE — Gelir Vergisinde vergi

lendirme devresi geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki : 
1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde zail olması halinde, ver

gilendirme devresi, takvim yılı başından mükellefiyetin zevali ta
rihine kadar geqen müddete inhisar eder; 

2. Götürü ücretlerde vergilendirme devresi, gelirin elde 
edildiği cari yılın altışar aylık devreleridir. 

3. Tevkif yolu ile ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayrı
ca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse tevkif atın taal
lûk ettiği devreler vergilendirme devresi sayılır ve kesilen ve
ya kesilmesi icabeden vergiler yıllık verginin yerine geçer. 

4. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken kazançların 
vergilendirilmesinde, vergilendirme devresi yerine kazancın ikti-
asp tarihi esas tutulur. 

DOKSAN ALTINCI MADDE - Gelir Vergisi aşağıda 
yazılı zamanlarda tarh edilir : 

.1. Beyanname ile bildirilen gelirlerin vergisi: Beyanname
nin verildiği günde; beyanname posta ile veya başka bir vergi 
dairesi vasıtasiyle gönderilmişse, tarhiyatı yapacak daireye gel
diği tarihi takibeden üç gün içinde; 

2. Ücretleri götürü olarak tesbit edilen hizmet erbabının 
Gelir Vergisi; her yıl önceden Ocak ve Temmuz aylarında; 

3. Kazançları götürü olarak tesbit edilen serbest meslek er
babının Gelir Vergisi: Her yıl Ocak aymda. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Götürü kazanç ve ücret- Götürü kazanç ve 
ler üzerinden verginin hesaplanmasında, aşağıdaki esaslara ria- ücretlerde verginin 
yet olunur: hesabı 

1. Götürü ücretleri üzerinden vergiye tâbi hizmet erbabı 
Ocak veya Temmuz aylarından sonra işe başladıkları takdirde 
vergi, işe başlama ayı tam sayılmak suretiyle, mütaakıp ver
gilendirme devresine kadar olan müddet için aylık esası üze
rinden hesaplanır. Vergilendirme devresi içinde işin bırakılması 
halinde altı ay için tarh olunan vergiden tenzilât ve mükellefe 
iade yapılmaz; 

2. Götürü kazançları üzerinden vergiye tâbi serbest meslek 
erbabı takvim yılı içinde işe başladıkları veya işi bıraktıkları 
takdirde, vergi, işe başlama veya işi bırakma ayları tam sayıl
mak suretiyle, aybk esası üzerinden hesaplanır. 

(S. Say» 1147): 

Tarhiyahn 
muhatabı 

Vergüendirme 
demesi 

Tarh zamanı 
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Asgari kâr haddi 
esası 

Masraf esası 

Yedinci Bölüm 
Asgari har ve masraf esaslarına göre gelir takdiri 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Yapılan vergi tetkik
lerinde perakende ticaret erbabiyle otel, bar, gazino, lokanta, 
kahvehane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve istirahat yer
leri işletenlerin beyannamelerinde gösterdikleri gayrisâfi ka
zançlar Vergi Usul Kanununa göre tesbit edilen vasati kâr had
lerine nazaran açık bir surette düşük bulunduğu takdirde, beyan 
edilen bu kazançların yerine yine Usul Kanununa göre teşkil olu
nacak takdir komisyonunca tesbit edilecek kazançlar alınır. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilmesi için : 
1. Düşüklüğün mükellef tarafından muhik sebeplerle izah 

olunmaması; 
2. Düşüklük sebeplerinin tetkikat ile meydana çıkarılmamış 

bulunması; 
garttır. 
Komisyonca takdir olunacak kazançlar tesbit edilen vasati 

kâr hadlerinin perakendeciler için satılan emtianın maliyetine, 
eğlence ve istirahat yerleri işletenler için işletme masraflarına 
tatbiki suretiyle elde edilecek miktardan fazla olamaz. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Masraf bildirimi 
yapmak mecburiyetinde olan tüccarlarla serbest meslek erbabı
nın beyannamelerinde gösterdikleri safi gelirler, bunların ve 
bunlarla beraber yaşıyan kimselerin yaşama seviyelerine ve 
masraflarına nazaran açık bir surette düşük bulunursa, beyan 
olunan gelir yerine komisyonca takdir olunacak safi gelirler alı
nır. 

Komisyonca gelir takdiri yoluna gidilmesi için : 
1. Açığın servetten yapılan sarfiyatla, borç ile veya başka 

bir kaynaktan yapıldığının mükellef tarafından izah olunama
ması ; 

2. Gerçek gelirin tetkiaktla tesbit edilememiş bulunması; 
Şarttır. 
Komisyonca takdir olunacak gelir, mükellefin bildirdiği ve

ya komisyonun tesbit ettiği masraftan aşağı ve iki mislinden yu
karı olamaz. 

Yûlik beyanname 
ve götürü kazançta 

takiithr 

BEŞÎNCÎ KISIM 
Verginin ödenmesi 

Birinci Bölüm 
Taksitler 

YÜZÜNCÜ MADDE — Yıllık beyanname ve serbest meslek 
erbabının götürü kazançları üzerinden tahakkuk ettirilen G-elir 
Vergisi, biri Mart, diğeri Eylül ayında olmak üzere iki müsavi 
taksitte ödenir. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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YÜZ BİRİNCİ MADDE — Götürü ücretleri üzerinden 

vergiye tâbi hizmet erbabı : 
1. Birinci altı aylık vergilendirme devresine ait vergiyi 

Ocak ayında; 
2. İkinci altı aylık vergilendirme devresine ait vergiyi Tem

muz ayında; 
3. Vergilendirme devreleri içinde işe başladıkları takdirde, 

bu devreye ait vergiyi işe başladıkları tarihten itibaren bir ay 
zarfmda, ödemeye mecburdurlar. 

(Hükümetin 107 nci maddesi aynen). 
YÜZ ÎKlNCl MADDE — 80 ve 82 nci maddeler gereğince 

yapılan vergi tevkif atı, vergi kesenler tarafından beyanname ve
recekleri süre içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Münferit beyanname ile bil
dirilen kazançların vergisi, beyanname verme müddeti içinde 
vergi dairesine ödenir. 

(Hükümetin 109 ncu maddesi aynen). 

İkinci Bölüm 
Mahsuplar 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yıllık beyannamede gös
terilen gelirin taallûk ettiği yıl içinde bu gelire dâhil kazanç 
ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş olan vergiler, beyanname 
üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu tak
dirde, aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mü
kellefin tebliğ tarihinden bir yıl içinde müracaatı üzerne kendi
sine ret ve iade olunur. Bir yıl içinde müracaat etmiyen mükel
leflerin bu farktan doğan alacakları düşer. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Ücretleri götürü olarak tesbit 
edilen hizmet erbabı muhtasar beyannameye tâbi iş verenler nez-
dinde çalışmaya başladıkları takdirde, bu tarihten sonraki ay
lara ait olmak üzere peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek üc 
retleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir; ve mah
subu yapılan miktar hizmet erbabının vergi karnesine iş veren 
tarafından kaydolunur. 

(Hükümetin 112 nci maddesi aynen). 
YÜZ ALTINCI MADDE — Tam mükellefiyete tâbi mü

kelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve irat
lardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh 
edilen Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç 
ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. 

Birinci fıkra hükmünce indirilecek miktar Gelir Vergisinin 
yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden 
kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alınmaz. 

Gelir Vergisinin yabancı memlekette elde edilen kazanç ve 

Götürü ücretlerdi' 
ödeme 

Vergi tevkifaUmv 
yatırılması 

Münferit beyanna
me üe bildirilen 

kazançların 
vergisi 

Yergi tevkif atının 
mahsubu 

Götürü ücret ver
gisinin mahsubu 

Yabancı memleket
lerde ödenen ver-
güerin mahsubu 

(Ş. Sapn.ı U7Y 
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Bina ve Arazi ver-
rfilerinin mahsubu 

iratlara isabet eden kısmı, bunların gelire olan nispeti üzerinden 
hesaplanır. 

Birinci fıkrada yazılı vergi indirimin yapılması içüı: 
1. Yabancı memlekette ödenen vergilerinin gelir üzerinden 

alınan şahsi bir vergi olması; 
2. Yabancı memlekette vergi ödendiğini yetkili makamlar

dan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, 
yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı ma
hiyetteki temsilcilikleri tarafından tasdik olunan vesikalarla 
tevsik edilmesi; 

Şartttır. 
2 numarada yazılı vesikalar taksit zamanına kadar gelme

miş olursa, yabancı memlekette elde edilen kazanç ve iratlara 
isabet eden vergi kısmı bir sene müddetle tecil olunur. 

Aranan vesikalar bu müddet zarfmda vergi dairesine ibraz 
edildiği takdirde vergi tenzil edilir; Müddet geçtikten sonra te
cil hükmü kalkar ve vesikalar ibraz edilse bile nazara alınmaz. 
Yergi Usul Kanununda yazılı mücbir sebeplere ait hükümler 
mahfuzdur. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilere taallûk ettikleri 
kazanç ve iratlar mükellef tarafından hangi yılın gelirine ithal 
edilmişse, bu vergiler de o gelire ait vergiden indirilir. 

Bu madde mucibince yapılan vergi indiriminde yabancı para 
ile Ödenen vergilere, bunların taallûk ettiği kazanç ve iratlara 
tatbik olunan kambiyo rayici tatbik olunur. 

(Hükümetin 11.3 ncü maddesi aynen). 
YÜÇ YEDİNCİ MADDE — Gerçek kişilerin sahip olduk

ları bina ve arazi için ödedikleri Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazı 
Vergileri, aşağıdaki esaslar dairesinde, bunların Gelir Yergisine 
mahsup edilir : 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina veya arazi iradına isa
bet eden kısmından indirilir. İndirilecek miktar bu kısımdan 
fazla ise, aradaki fark nazara alınmaz. 

2. İndirilecek vergiler hangi yılda ödenmişse, mahsup da o 
yılın geliri üzerinden hesaplanacak olan Gelir Vergisinden yapı
lır; 

3. Gelir Vergisinin bina veya arazi iradına isabet eden kıs
mı, bunların gelire olan nispeti üzerinden hesaplanır. 

4. Büıa Vergisinden muvakkat muafiyete tâbi olan binala
rın hesaplanacak vergileri, aynen ödenmiş vergiler gibi Gelir 
Vergisinden indirilir. 

Son hükümler 
Kaldırılan YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda tarihi ve sayısı gös-
hükümler terilen kanunlar ve diğer kanunların Kazanç, İktisadi Buhran, 

Muvazene, ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergileriyle Fevkalâ
de zamlarına veya bu vergilerin mükellefiyet şekil ve nispetleri-

• ne, muafiyet ve istisnalarına ilişkin bütün hükümleri yürürlük-
(0. Bayın • 14T ) 
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ten kaldırılmıştır : 
1. 22 . I I I . 1934 tarihli ve 2395 sayılı Kanunla ek ve tadil

leri ; 
2. 30 . XI . 1931 tarihli ve 1890 numaralı İktisadi Buhran 

Vergisi Kanunu; 
3. 26 . IV . 1934 tarihli ve 2416 sayılı iktisadi Buhran Ver

gisi Kanununa müzeyyel Kanun; 
4. 23. V . 1935 tarihli ve* 2728 sayılı İktisadi Buhran Ver

gisi Kanununa müzeyyel 2416 sayılı Kanunu değiştiren Kanun; 
5. 26 . V . 1932 tarihli ve 1980 numaralı Muvazene Vergisi 

Kanunu; 
6. 25 . V . 1938 tarihli ve 3404 sayılı Muvazene Vergisi Ka

nununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair Kanun; 
7. 26 . 1 . 1939 tarihli ve 3588 numaralı Muvazene Vergisi 

Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair Kanun; 
8. 25 . X I I . 1935 tarihli ve 2882 numaralı Hava Kuvvetle

rine Yardım Vergisi Kanunu; 
9. 17 . V . 1940 tarihli ve 3828 numaralı-Fevkalâde Vaziyet 

dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı maddele
rin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan Kanunla bu ka
nunu değiştiren ek ve tadillede mevcut Kazanç, Buhran, Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileriyle ilgili bütün hükümler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 takvim yılından evvelki za
manlarda vukubulan faaliyetlere ve 1950 yılının ücretlerine ait 
vergiler eski hükümlere göre alınır. 

2395 sayılı Kanunla ek ve tadillerinin ve fevkalâde zam ka-
nunlarmın ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi hakkındaki hüküm
leri 1950 yılında da tatbik olunur. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan vergiler, Gelir 
Vergisinin matrahından veya matrah unsurlarından indirilemez. 
2416 sayılı Kanun gereğince alman Buhran Vergisi ile asgari 
mükellefiyet tarhiyatı bu hükümden hariçtir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kaldırılan 2395 numaralı Kazanç 
Vergisi Kanunımun değişik 8 nci maddesinin birinci fıkrasmda 
yazılı kimselerin bu kanunun meriyetinden evvel girişmş olduk
ları taahhüt işlerinin kârı veya zararı Gelir Vergisi matrahının 
tâyininde hesaba alınmaz. 

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte yapılması halinde, 
umumi masraflar sene içinde tahsil olunan taahhüt bedelleri ile 
diğer işlerin nispeti dâhilinde bunlar arasında dağıtılır. 

Bilinci fıkrada yazılı taahhüt işleri için, ister avans, ister 
katî mahiyette bulunsun, yapılan ödemelerden % 3,30 nispetin
de vergi kesilmeye devam olunur. Bu suretle yapılan tevkifat 
hakkında 84 ncü ve 102 nci maddelerin hükümleri cari olur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun ük tatbik yılında elde 
edilen gelirlerin (Vergi tevkif atma tâbi ücretler hariç) ve ikinci 
tatbik yılında alman ücretlerin vergileri % 25 zam'ile alınır. 

Geçmiş yıttara ait 
vergiler 

Taahhüt işleri 
Vergileri 

Geçici zam 

( S. Sayı» : Ul) 
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Eski ihtiyat akça-
lunmn vergilendi

rilmesi 

Yürürlük 

GEÇÎCI MADDE 4. — Kolektif ve âdi komandit şirket
ler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel vergiye tâbi 
tutulmadan ayırdıkları ihtiyat akçalarım, yürürlük tarihinden 
itibaren bir ay zarfında bağlı oldukları vergi dairesine bir beyan
name ile bildirirler. Bayan olunan miktar üzerinden % 20 nis
petinde vergi tarh olunarak 3 senede ve 3 müsavi taksitte tahsil 
olunur. 

Hk taksit tarhiyatın tebliğini takibeden bir ay zarfında, ikinci 
ve üçüncü taksitler ise mütaakıp yıllaıın Ocak aymda ödenir. 
Mükellefler bu vergileri taksit müddetlerinden evvel ödiyebi-
liıier. 

Bu maddede yazılı ihtiyatlar ortaklara dağıtılır veya semıa 
yeye ilâve olunursa, hesaplanan vergiler, dağıtmanın veya ser
mayeye ilâvenin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. 

Bu madde gereğince alman vergiler geçici 3 ncü maddede ya
zılı zamma tâbi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1945 yılı sonundan evvel iktisap 
edilmiş olan gayrimenkullerle bunların mütemmim cüzüleri, (sa
bit tesisat ve makinalar dâhil) teferruatının ve hakların satışın
dan hâsıl olan farklar kazanç sayılmaz ve 64 ve 66 ncı maddelere 
göre vergiye tâbi tutulmaz. 

GEÇlCl MADDE 6. — 1949 yılı içinde peşin tahsil edilen 
gayrimenkul sermaye iratlarından bu kanunun meriyeti zama
nına taallûk edenler ait olduğu senelerin hasılatı sayılır. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun ücretler 
hakkındaki hükümleri 1 Ocak 1951 de, diğer hükümleri 1 Ocak 
1950 de yürürlüğe girer. 

YÜZ ONUNCU MADDE -
Maliye Bakanı yürütür. 

Bu kanunun hükümlerini 

(ft. Sayım t 14T ) 
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t ...__.._ 
Ö e İ i r 

A 

Kademeler 
Lira 

681 
721 
761 
801 -
841 -
881 -
921 • 
961 

1 001 
1 041 
1 081 
1 121 
t 161 
1 201 
1 241 -
1 281 
1 321 
1 361 
1 401 -
1 441 
1 481 
1 521 
1 561 
1 601 -
1 641 
1 681 -
1 721 
1 761 -
1 801 -
1 841 -
1 881 -
1 921 ~ 
1 961 -
2 001 -
2 041 -
2 081 -
2 121 
2 161 -
2 201 -
2 241 -

720 
760 
800 
840 
880 
920 
960 

1 000 
1 040 
l 080 
1 120 
1 160 
1 200 
1 240 
1 280 
1 320 
1 360 
1 400 
1 440 
1 480 
1 520 
1 560 
1 600 
1 640 
1 680 
1 720 
1 760 
1 800 
1 840 
1 880 
1 920 
1 960 
2 000 
2 040 
2 080 
2 120 
2 160 
2 200 
2 240 
2 280 

Vasati 
meblâğ 
Lira 

700 
740 
780 
820 
860 
900 
940 
980 

l 020 
1 060 
t 100 
1 140 
1 180 
1 220 
1 260 
1 300 
1 340 
1 380 
.1 420 
1 460 
1 500 
1 540 
1 580 
1 620 
1 660 
1 700 
1 740 
1 780 
1 820 
1 860 
1 900 
1 940 
1 980 
2 020 
2 060 
2 100 
4 140 
2 180 
2 220 
2 260 

.** 

Bekâr 
Lira 

40 
47 
53* 
59 
65 
72 
78 
84 
91 
97 
103 
110 
116 
122 
128 
135 
141 
147 
154 
160 
166 
173 
179 
185 
191 
198 
204 
210 
217 
223 
229 
236 
242 
248 
254 
261 
267 
273 
280 
286 

V e r 
A. 

İndirimli 
A 

Çocuksuz 
evli 
Lira 

— 
— 
5 
11 
17 
23 
29 
35 
41 
47 
53 
59 
65 
71 
77 
83 
89 
95 
101 
107 
113 
119 
1̂ 5 
131 
137 
143 
. 149 
155 
161 
167 
173 
179 
185 
191 
197 
203 
209 
215 
221 
227 

r 

1 2 
çocuklu 

evli 
Lira 

— 
__. 
— 
— 
— 
—. 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
48 
54 
60 
66 
72 
78 
84 
90 
96 
102 
108 
114 
120 
126 
132 
138 
144 
150 
156 
162 
168 
174 
180 
186 
192 
198 
204 

g i 

\ ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
8 
14 
20 
26 
32 
38 
44 
50 
56 
62 
68 
74 
80 
86 
92 
98 
104 
110 
116 
122 
128 
134 
140 
146 
152 
158 
164 
170 
176 
182 

indirimsiz 

Umumi 
Lira 

105 
111 
117 
123 
129 
135 
141 
147 
153 
159 
165 
171 
177 
183 
189 
195 
201 
207 
213 
219 
225 
231 
237 
243 
249 
255 
261 
267 
273 
297 
285 
291 
297 
303 
309 
315 
321 
327 
333 
339 

Bekâr 
Lira 

110 
117 
123 
129 
135 
142 
148 
154 
161 
167 
173 
180 
186 
192 
198 
205 
211 
217 
224 
230 
236 
243 
249 
25,5 
261 
268 
274 
280 
287 
293 
299 
306 
312 
318 
324 
331 
337 
343 
350 
356 

( S. Sayısı : 147 ) 
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V e r g i 

G e l i r indirimli İndirimsiz 
* , A , 

3 ve daha 
1-2 fazla 

Vasatı Çocuksuz çocuklu çocuklu 
Sıra Kademeler meblâğ Bekâr evli evli evli Umumi Bekâr 
No. Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

73 2 281 - 2 320 2 300 202 233 210 188 345 362 
74 2 321 - 2 360 2 340 299 239 216 194 351 369 
75 2 361 - 2 400 2 380 305 245 222 200 357 375 
76 2 401 - 2 440 2 420 311 251 228 206 363 381 
77 2 441 - 2 480 2 460 317 257 234 212 369 387 
78 2 481- 2 525 2 500 324 263 240 218 375 394 
79 2 526- 2 650 2 600 - 345 283 260 238 395 415 
80 2 651- 2 750 2 700 366 303 280 258 415 436 
81 2 751 - 2 580 2 800 387 323 300 278 435 457 
82 2 851- 2 950 2 900 408 343 320 298 455 478 
83 2 951 - 3 050 3 000 429 363 430 318 475 499 
84 3 051- 3 150 3 100 450 383 360 338 495 o2) 
85 3 151 - 3 250 3 2Ö0 471 403 380 358 515 541 
86 3 251- 3 350 3 300 492 423 400 378 535 562 
87 3 351- 3 450 3 400 513 443 420 398 o55 583 

3 451 - 3 550 3 500 534 463 440 418 575 604 
89 3 551- 3 650 3 600 555 483 460 438 595 625 
90 3 651- 3 750 3 700 576 503 480 458 615 646 
91 3 751- 3 850 3 800 597 523 500 478 635 667 
92 3 851- 3 950 3 900 618 543 520 498 655 688 
93 8 951 4 050 4 000 639 563 540 518 bJ5 709 
94 4 051 - 4 150 4 100 660 583 560 538 695 730 
95 4 151- 4 250 4 200 681 603 580 558 715 M 
96 4 251- 4 350 4 300 702 623 600 578 735 772 
97 4 351 • 4 450 4 400 723 643 620 598 755 793 
98 4 451- 4 550 4 500 744 663 640 618 775 814 
99 4 551 4 650 4 600 765 683 660 638 795 83o 
100 4 651- 4 750 4 700 786 703 680 658 815 85b 
101 4 751- 4 850 4 800 807 723 700 678 835 877 
102 4 851 • 4 950 4 900 828 743 720 698 855 898 
103 4 951 - 5 050 5 00ü 849 763 740 718 875 919 
104 5 051. 5 150 5 100 870 783 760 788 895 940 
105 5 151- 5 250 5 200 891 803 780 758 915 % 1 
106 5 251- 5 350 5 300 912 823 800 778 935 982 
,07 5 351- 5 450 5 400 933 843 820 98 955 003 
108 5 451- 5 550 5 500 954 863 840 818 975 024 
109 5 551- 5 650 5 600 975 883 860 838 995 04o 
110 5 65!- 5 750 5 700 996 903 880 858 015 06 
111 5 751- 5 850 5 800 1017 923 900 878 035 08 
112 5 851 - 5 950 5 900 1 038 943 920 898 1 055 1 108 

( S. Sayısı •• 147 ) 



İ4Ö 
V e r g i 

ı 
G e l i r İndirimli İndirimsiz 

Kademeler 
Lira 

5 951 -
6 051 -
6 151 -
6 251 -
6 351 -
6 451 -
6 551 -
6 651 . 
6 751 -
6 851 -
951 -
051 . 
151 -
251 -
351 -
451 -
551 -
651 
751 • 

7 851 -
7 951 -
8 051 -
8 151 -
8 251 -
8 351 -
8 451 -
8 551 -
8 651 -
8 751 -
8 851 -
8 951 -
9 051 -
9 151 . 
9 251 . 
9 351 . 
9 451 -
9 551 -
9 651 -
9 751 . 
9 851 . 

6 050 
6 150 
6 250 
6 350 
6 450 
6 550 
6 650 
6 750 
6 850 
6 950 
7 050 
7 150 
7 250 
7 350 
7 450 
7 550 
7 650 
7 750 
7 850 
7 950 
8 050 
8 150 
8 250 
8 350 
8 450 
8 550 
8 650 
8 750 
8 850 
8 950 
050 
150 
250 
350 
450 
550 
650 
750 
850 

Vasati 
meblâğ' 
Lira 

6 000 
6 100 
6 200 
6 300 
6 400 
6 500 
6 600 
6 700 
6 800 
6 900 
7 000 
7 100 
7 200 
7 300 
7 400 
7 500 
7 600 
7 700 
7 800 
7 900 
8 000 
8 100 
8 200 
8 300 
8 400 

9 950 

500 
600 
700 
800 
900 
000 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 

9 800 
9 900 

8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Bekâr 
Lira 

Çocuksuz 
evli 
Lira 

059 
080 
101 
122 
143 
164 
185 
206 

1 227 
1 248 
1 269 
1 290 
1 311 
1 332 
1 353 
1 374 
1.400 
.1 426 
1 453 
1 479 
1 505 
1 531 
1 558 
584 
610 

1 636 
663 
689 
715 
741 
768 
794 
820 
846 

1 873 
1 899 
1 925 
1 951 
1 978 
2 004 

963 
983 
003 
023 
043 
063 
083 
103 
123 
143 
163 
183 
203 
223 

1 243 
1 263 
1 288 
1 313 
1 338 
1 363 
1 388 
1 413 
1 438 
1 463 
1 488 
1 513 
1 538 
1 563 
588 
613 
638 
663 
688 
713 
738 

1 763 
1 788 
1 813 
1 838 
1 863 

1 - 2 
çocuklu 
evli 
Lira 

940 
960 
980 

1 000 
020 
040 

1 060 
080 
100 
120 
140 
160 
180 
200 

1 220 
1 240 
1 265 
1 290 
1 315 
I 340 
1 365 
1 390 
i 415 
1 440 
1 465 
1 490 
1 515 
1 540 
1 565 
1 590 
1 615 
1 640 
, 1 665 
1 690 
1 715 
1 740 
1 765. 
1 790 
1 815 
1 840 

3 ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 
Lira 

918 
938 
958 
978 
998 
018 
038 
058 
078 
098 

1 118 
1 138 
1 158 
1 178 
î 198 
1 218 
1 243 
1 268 
1 293 
1 318 
1 343 
1 368 
1 393 
1 418 
1 443 
1 468 
1 493 
1 518 
1 543 
1 568 
1 593 
1 618 
1 643 
1 668 
1 693 
1 718 
1 743 
1 768 
1 793 
ı m 

Umumi Bekâr 
Lira Lira 

075 
095 
115 
135 
155 
175 
195 
215 
235 

1 255 
1 275 
1 295 
1 315 
1 335 
1 355 
1 375 
1 400 
1 425 
1 450 
1 475 
1 500 
1 525 
1 550 
1 575 
600 
625 
650 
675 
700 
725 
750 

1 775 
1 800 
1 825 
1 850 
1 875 
1 900 
1 925 
1 950 
1 975 

1 129 
1 150 
1 171 
1 192 
1 213 
234 
255 
276 
297 
318 
339 
360 

1 381 
1 402 
1 423 
1 444 
1 470 
1 496 
1 523 
1 549 
1 575 
1 601 
1 628 
1 654 
1 680 
1 706 
1 733 
1 759 
1 785 
1 811 
1 838 
1 864 
1 890 
1 916 
1 943 
1 969 
1 995 
2 021 
2 048 
2 074 

S. Sayısı : 147 
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Sıra 
No. 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 

" 208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 

G e l i r 

Kademeler 
Lira 

17 901 -
18 101 -
18 301 -
18 501 -
18 701 -
18 901 -
19 101 -
19 301 -
19 501 -
19 701 -
19 901 -
20 251 -
20 751 -
21 251 -
21 751 -
22 251 -
22 751 . 
23 251 -
23 751 -
24 251 -
24 751 -
25 251 -
25 751 -
26 251 -
26 751 -
27 251 -
27 751 -
28 251 -
28 751 -
29 251 -
29 751 -
30 251 -
30 751 -
31 251 -
31 751 -
32 251 -
32 751 -
33 251 -
33 751 . 
34 251 -

18 100 
18 300 
18 500 
18 700 
18 900 
19 100 
19 300 
19 500 
19 700 
19 900 
20 250 
20 750 
21 250 
21 750 
22 250 
22 750 
23 250 
23 750 
24 250 
24 750 
25 250 
25 750 
26 250 
26 750 
27 250 
27 750 
28 250 
28 750 
29 250 
29 750 
30 250 
30 750 
31 250 
31 750 
32 250 
32 750 
33 250 
33 750 
34 250 
34 750 

Vasati 
meblâğ 
Lira 

18 000 
18 200 
18 400 
18 600 
18 800 
19 000 
19 200 
19 400 
19 600 
19 800 
20 000 
20 500 
21 000 
21 500 
22 000 
22 500 
23 000 
23 500 
24 000 
24 500 
25 000 
25 500 
26 000 
26 500 
27 000 
27 500 
28 000 
28 500 
29 000 
29 500 
30 000 
30 500 
31 000 
31 500 
32 000 
32 500 
33 000 
33 500 
34 000 
34 500 

Bekâr 
Lira 

4 156 
4 219 
4 282 
4 345 
4 408 
4 471 
4 534 
4 597 
4 660 
4 723 
4 7$6 
4 944 
5 101 
5 259 
5 410 
5 574 
5 731 
5 889 
6 046 
6 204 
6 361 
6 519 
6 676 
6 834 
6 991 
7 149 
7 306 
7 464 
7 621 
7 779 
7 936 
8 094 
8 251 
8 409 
8 566 
8 724 
8 851 
9 039 
9 196 
9 354 

V e r 
İndirimli 

A 

Çocuksuz 
evli 
liira 

3 913 
3 973 
4 033 
4 093 
4 153 
4 213 
4 273 
4 333 
4 393 
4 453 
4 513 
4 663 
4 813 
4 963 
5 113 
5 263 
5 413 
5 563 
5 713 
5 863 
6 013 
6 163 
6 313 
6 463 
6 613 
6 763 
6 913 
7 063 
7 213 
7 363 
7 513 
7 663 
7 813 
7 963 
8 113 
8 263 
8 413 
8 563 
8 713 
8 863 

2 
1 - 2 

çocuklu 
evli 
Lira 

3 890 
3 950 
4 010 
4 070 
4 130 
4 190 
4 250 
4 310 
4 370 
4 430 
4 490 
4 640 
4 790 
4 940 
5 090 
5 240 
5 390 
5 540 
5 690 
5 840 
5 990 
6 140 
6 290 
6 440 
6 590 
6 740 
6 890 
7 040 
7 190 
7 340 
7 490 
7 640 
7 790 
7 940 
8 090 
8 240 
8 390 
8 540 
8 690 
8 840 

gi 

S ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 
Lira 

3 868 
3 928 
3 988 
4 048 
4 108 
4 168 
4 228 
4 288 
4 348 
4 408 
4 468 
4 618 
4 768 
4 918 
5 068 
5 218 
5 368 
5 518 
5 668 
5 818 
5 968 
6 118 
6 268 
6 418 
6 568 
6 718 
6 868 
7 018 
7 168 
7 218 
7 468 
7 618 
7 768 
7 918 
8 068 
8 218 
8 368 
8 518 
8 668 
8 818 

İndirimsiz 
/ • " ~ — — -

Umumi 
Lira 

4 025 
4 085 
4 145 
4 205 
4 265 
4 325 
4 385 
4 445 
4 505 
4 565 
4 625 
4 775 
4 925 
5 075 
5 225 
5 375 
5 525 
5 675 
5 825 
5 975 
6 125 
6 275 
6 425 
6 575 
6 725 
6 875 
7 025 
7 175 
7 325 
7 475 
7 625 
7 775 
7 925 
8 075 
8 225 
8 375 
8 525 
8 675 
8 825 
8 975 

Bekâr 
Liıa 

4 226 
4 289 
4 352 
4 415 
4 478 
4 541 
4 604 
4 667 
4 730 
4 793 
4 856 
5 014 
5 171 
5 329 
5 486 
5 644 
5 SOI 
5 959 
6 116 
6 274 
6 431 
6 589 
6 746 
6 904 
7 061 
7 219 
7 376 
7 534 
7 691 
7 849 
8 006 
8 164 
8 321 
8 479 
8 636 
8 794 
8 951 
9 109 
9 268 
9 424 

( S. Sayısı . 147 ) 
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152 — 

t u ' •"' 

Kaderr 
Lh 

54 75,1 -
55 251 -
55 751 • 
56 251 -
56.751 -
57 251 -
57 751 -
58 251 -
58 751 -
59 251 -
59 751 • 
60 251 -
m 751 
61 251 
61 751 -
62 251 -
62 751 -
63 251 -
63 751 -
64 251 -
64 751 -
65 251 -
65 751 
66 251 -
66 751 -
67 251 , 
67 751 -
63 251 . 
68 751 -
69 251 -
69 751 -
70 251 -
70 751 -
71 251 -
71 751 -
72 25,1 • 
72 751 
73 251 -
73 751 . 
74 251 -

Ö e l i r 
... ..j-

leler 
•a 

55 250 
55 750 
56 250 
56 750 
57 250 
57 750 
58 250 
58 750 
59 250 
59 750 
60 250 
60 750 
61 250 
61 750 
62 250 
62 75,0 
63 250 
63 750 
64 250 
64 750 
65 250 
65 750 
66 250 
66 750 
67 250 
67 750 
68 250 
68 750 
69 250 
69 750 
70 250 
70 750 
71 250 
71 750 
72 250 
72 750 
73 250 
73 750 
74 250 
74 750 

__, 

Vasati 
meblâğ 
Lira 

55 000 
55 500 
56 000 
âj6 500 
57 000 
57 500 
58 000 
58 500 
59 000 
59 5/)0 
60 000 
60 500 
61 000 
61 500 
62 000 
62 500 
63 000 
63 500 
64 000 
64 500 
65 000 
65( 500 
66 000 
66 500 
67 000 
67 500 
68 000 
68 5,00 
69 000 
69 500 
70 000 
70 500 
71 000 
71 500 
72 000 
72 500 
73 000 
73 500 
74 000 
74 500 

f " I I . 

Bekâr 
Lira 

16 730 
16 914 
17 098 
17 281 
17 465 
17 649 
17 859 
18 069 
18 279 
18 489 
18 699 
18 9C9 
19 119 
19 329 
19 539 
19 749 
19 959 
20 169 
20 379 
20 589 
20 799 
21 009 
21 219 
21 429 
21 639 
21 849 
22 059 
22 269 
22 479 

. 22 689 
22 899 
23 109 
23 319 
23 529 
23 739 
23 949 
24 159 
24 369 
24 579 
24 789 

İndir 
A, 

Çocuksuz 
ev 
Li: 

15 
16 

•li 
ra 

888 
063 

16 238 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 

413 
588 
763 
963 
163 
363 
563 
763 
963 
163 
363 
563 
763 
963 
163 
363 
563 
763 
963 
163 

20 363 
20 563 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 

763 
963 
163 
363 
563 
763 
963 
163 
363 
563 
763 
963 
163 
363 

23 563 

imli 

1 

V e r g i 

- 2 
çocuklu 
e\ li 
Lira 

15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 

865 
040 
215 
390 
565 
740 
940 
140 
340 
540 
740 
940 
140 
340 
540 
740 

18 940 
19 
19 
19 
19 
19 
20 

140 
340 
540 
740 
940 
140 

20 340 
20 540 
20 740 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 

940 
140 
340 
540 
740 
940 
140 
340 

22 540 
22 
22 
23 
23 

740 
940 
140 
340 

23 540 

3 ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 
Lira 

15 843 
16 018 
16 193 
16 368 
16 543 
16 718 
16 918 
17 118 
17 318 
17 518 
17 718 
17 918 
18 118 
18 318 
18 518 
18 718 
18 918 
19 118 
19 318 
19 518 
19 718 
19 918 
20 118 
20 318 
20 518 
20 718 
20 918 
21 118 
21 318 
21 518 
22 718 
21 918 
22 118 
22 318 
22 518 
22 718 
22 918 
23 118 
23 318 
23 518 

îndiri 

Umumi 
Liı 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 

ra 

000 
175 
350 
525 
700 
875 
075 
275 
475 
675 
875 
075 
275 
475, 
675 
875 
075 
275 
475 
675 
875 
075 

20 275 
20 475 
20 675 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 

875; 
075 
275 
475 
675 
875 
075 
275 
475 
675 
875 
075 
275 
475 
675 

msiz 

Bekar 
Lira 

16 800 
16 984 
17 168 
17 35Â 
17 535 
17 719 
17 929 
18 139 
18 349 
18 559 
IP- 7-̂ 9 
18 979 
19 189 
.19 3:?9 
19 609 
19 819 
20 029 
20 239 
20 449 
20 659 
20 869 
21 079 
, 21 289 
21 499 
21 709 
21 919 
22 129 
22 339 
22 549 
22 759 
22 969 
23 179 
23 389 
23 599 
23 809 
24 019 
24 229 
24 139 
24 649 
24 859 

{ S. Sayısı : 147 ) 



— iöâ 

Sıra 
No. 

313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 

G e l i r 
, , , A. 

Kademeler 
Lira 

74 751 -
75 251 
75 751 -
76 251 -
76 751 
77 251 . 
77 751 -
78 251 -
78 751 -
79 251 -
79 751 -
80 251 -
80 751 . 
81 251 -
81 751 -
82 251 -
82 751 -
83 251 -
83 751 -
84 251 -
84 751 -
85 251 -
85 751 -
86 251 -' 
86 751 -
87 251 -
87 751 -
88 251 ~ 
88 751 -
89 251 
89 751 -
90 251 -
90 751 -
91 251 -
91 751 -
92 251 -
92 751 -
93 251 -

75 250 
75 750 
76 250 
76 750 
77 250 
77 750 
78 250 
78 750 
79 250 
79 750 
80 250 
80 750 
81 250 
81 750 
82 250 
82 750 
83 250 
83 750 
84 250 
84 750 
85 250 
85 750 
86 250 
86 750 
87 250 
87 750 
88 250 
88 750 
89 250 
89 750 
90 250 
90 750 
91 250 
91 750 
92 250 
92 750 
93 250 
93 750 

A 

Vasati 
meblâğ 
Lira 

75 000 
75 500 
76 000 
76 500 
77 000 
77 500 
78 000 
78 500 
79 000 
79 500 
80 000 
80 500 
81 000 
81 500 
82.000 
82 500 
83 000 
83 500 
84 000 
84 500 
85 000 
85 500 
86 000 
86 500 
87 000 
87 500 
88 00 
88 500 
89 000 
89 500 
90 000 
90 500 
91 000 
91 500 
92 000 
92 500 
93 000 
93 500 

/ 

Bekâr 
Lira 

24 999 
25 209 
25 419 
25 629 
25 839 
26 049 
26 285 
26 521 
26 758 
26 994 
27 230 
27 466 
27 703 
27 939 
28 175 
28 411 
28 646 
28 884 
29 120 
29 356 
29 593 
29 829 
30 065-
30 301 
30 538 
30 774 
31 010 
31 246 
31 483 
31 719 
31 955 
32 191 
32 428 
32 664 
32 900 
33 136 
33 373 
33 609 

V e 

İndirimli * 
A_ 

Çocuksuz 
evli 
Lira 

23 763 
23 963 
24 163 
24 363 
24 563 
24 763 
24 988 
25 213 
25 438 
25 663 
25 888 
26 113 
26 338 
26 563 
26 788 
27 013 
27 238 
27 463 
27 688 
27 913 
28 138 
28 363 
28 588 
28 813 
29 038 
29 263 
29 488 
29 713 
29 938 
30 163 
30 388 
30 613 
30 838 
31 063 
31 288 
31 513 
31 738 
31 963 

1 - 2 
çocuklu 
evli 
Lira 

23 740 
23 940 
24 140 
24 340 
24 540 
24 740 
24 965 
25 190 
25 415 
25 640 
25 865 
26 090 
26 315 
26 540 
26 765 
26 990 
27 215 
27 440 
27 665 
27 890 
28 115 
28 340 
28 565 
28 790 
29 015 
29 240 
29 465 
29 690 
29 915 
30 140 
30 365 
30 590 
30 815 
31 040 
31 265 
31 490 
31 715 
31 940 

rgl 
A 

3 ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 
Lira 

23 718 t 

23 918 * 
24 118 
24 318 
24 518 
24 718 
24' 943 
25 168 
25 393 
25 618 
25 843 
26 068 
26 293 
26 518 
26 743 
26 968 
27 193 
27 418 
27 643 
27 868 
28 093 
28 318 
28 543 
28 768 
28 993 
29 218 
29 443 
29 668 
29 893 
30 118 
30 343 
30 568 
30 793 
31 018 
31 243 
31 468 
31 693 
31 918 

îndir 

Umumi 
Lira 

23 875 
24 075 
24 275 
24 475 
24 675 
24 875 
25 .100 
25 325 
25 550 
25 775 
26 000 
26 225 
26 450 
26 675 
26 900 
27 125 
27 350 
27 575 
27 800 
28 025 
28 250 
28 475 
28 700 
28 925 
29 150 
29 375 
29 600 
29 825 
30 050 
30 275 
30 500 
30 725 
30 950 
31 175 
31 400 
31 625 
31 850 
32 075 

imsiz 

Bekâr 
Lira 

25 069 
25 279 
25 489 
25 699 
25 909 
26 119 
26 355 
26 591 
26 828 
27 064 
27 300 
27 .336 
27 773 
28 009 
28 245 
28 481 
28 718 
28 954 
29 190 
29 426 
29 663 
29 899 
30 135 
30 371 
30 608 
30 844 
.31 080 
31 316 
31 553 
31 789 
32 025 
32 261 
32 498 
32 734 
32 970 
33 206 
33 443 
33 679 
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V e r g i 

A, 

G e l i r 
A 

İndirimli İndirimsiz 
A 

3 ve daha 
1 - 2 fazla 

Vasati Çocuksuz çocuklu çocuklu 
Sıra 
No. 

351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 

Kademeler 
Lira 

93 751 -
94 251 -
94 751 -
95 251 -
95 751 -
96 251 -
96 751 -
97 251 -
97 751 -
98 251 -
98 751 -
99 251 -
99 750 -

94 250 
94 750 
95 250 
95 750 
96 250 
96 750 
97 250 
97 750 
98 250 
98 750 
99 250 
99 750 
100 250 

meblâğ 
Lira 

94 000 
94 500 
95 000 
95 500 
96 000 
96 500 
97 000 
97 500 
98 000 
98 500 
99 000 
99 500 
100 000 

Bekâr 
Lira 

33 845 
34 081 
34 318 
34 554 
34 790 
35 026 
35 263 
35 499 
35 735 
35 971 
36 208 
36 444 
36 680 

evli 
Lira 

32 188 
32 413 
32 638 
32 863 
33 088 
33 313 
33 538 
33 763 
33 988 
34 213 
34 438 
34 663 
34 888 

evli 
Lira 

32 165 
32 390 
32 615 
32 840 
33 065 
33 290 
33 515 
33 740 
33 965 
34 190 
34 415 
34 640 
34 865 

evli 
Lira 

32 143 
32 368 
32 593 
32 818 
33 043 
33 268 
33 493 
33 718 
33 943 
34 168 
34 393 
34 618 
34 843 

Umumi 
Lira 

32 300 
32 525 
32 750 
32 975 
33 200 
33 425 
33 650 
33 875 
34 100 
34 325 
34 550 
34 775 
35 000 

Bekâr 
Lira 

33 915 
34 151 
34 388 
34 624 
34 860 
35 093 
35 333 
35 569 
35 805 
36 04] 
36 278 
36 514 
36 750 

Not : 
100 000 lirayı aşan gelirlerin vergisi §u suretle hesaplanır : 
1. 500 liraya kadar (dâhil) olan kesirler nazara aLnmaz, 500 liradan fazla olan kesirler yu

karı bine iblâğ olunur; 
2. Bu rakam üzerinden %35, bekârlar için %36,75 nispetinde vergi hesaplanır; 
3. Bulunan vergiden : 
a) Bekârlar için 70 lira; 
b) Çocuksuz evliler için 112 lira; 
c) 1 - 2 çocuklu evliler için 135 lira; 
d) 2 den fazla çocuklu evliler için 157 lira İndirilir. 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27' 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

— 155 — 
Vergi cetveli No. 2 

(Aylık ücretlerden yapılacak tevkifata mahsus; 

V e r g i 

G e l i r 
A . 

İndirimli 

Kademeler 
Lira 

1 -
4 -
7 -

10 -
13 -
16 -
19 -
22 -
25 -
28 -
31 -
34 -
37 -
40 -
43 -
46 -
49 -
52 -
58 -
63 -
68 -
73 -
78 -
83 -
88 -
93 -
98 -

103 -
108 -
113 -
118 -
123 -
128 -
133 -
138 -
143 -
148 -

3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
57 
62 
67 
72 
.77 
82 
87 
92 
97 

102-
107 
112 
117 
122 
127 
132 
137 
142 
147 
152 

Vasati 
meblâğ 

Lira 

2 

8 
11 
14 
17 
20 
23 
26 
29 
32 
35 
38 
41 
44 
47 
50 
55 
60 
65, 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 

Bekâr 
Lira 

0.05 
0.55 
1.— 
1.50 
1.95 
2.75 
3.55 
4.30 
5.10 
5.90 
6.70 
7.45 
8.25 
9.05 
9.85 

10.60 
11.40 
12.20 
13.— 
13.75 
14.55 
15.35 
16.15, 
16.90 
17.70 

1 - 2 
Çocuksuz çocuklu 

evli evli 
Lira K. Lira K. 

3 ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 

Lira K. 

0.35 
1.10 
1.85 
2.60 
3.35 
4.10 
4.85 
5.60 
6.35 
7.10 
7.85 
8.60 
9.35 

10.10 
Î0.85 
11.60 
12.35 
13.10 

İndirimsiz 

0.75 
1.50 
2.25 
3.— 
3.75 
4.50 
5.25 
6.— 
6.75 
7.50 
8.25 
9.— 
9.75 

10.50 
11.25 

0.35 
1.10 
1.85 
2.60 
3.35 
4.10 
4.85 
5.60 
6.35 
7.10 
7.85 
8.60 
9.35 

Umumi 
Lira K. 

0.30 
0.75 
1.20 
1.65 
2.10 
2.55 
3.— 
3.45 
3.90 
4.35 
4.80 
5.25 
5.70 
6.15 
6.60 
7.05 
7.50 
8.25 
9.— 
9.75 

10.50 
11.25 
12.— 
12.75 
13.5.0 
14.25 
15.— 
15.75 
16.50 
17.25 
18.— 
18.75^ 
19.50 
20.25 
21.— 
21.75 
22.50 

Bekâr 
Lira K. 

0.30 
0.80 
1.25 
1.70 
2.20 
2.65 
3.15 
3.60 
4.10 
4.55 
5 . -
5.50 
5.95 
6 45 
6.90 
7.40 
7.bo 
8.6'S 
9.45 

10.20 
1 1 -
11.80 
12.60 
13.35 
14.15 
14.95 
15.75ı 
16.50 
17.30 
18.10 
18.90 
19.65 
20,45 
21.25 
22.05 
22.80 
23.60 
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157 
V e r g i 

Sıra 
No. 

78 
79 
80 
81 
82 

- 83 
84 
85 
86 
87 
88 
39 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
Î08 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

G e l i r 

Kademeler 
Lira 

506 -
516 -
526 -
536 -
546 -
556 -
566 . 
576 • 
586 -
596 -
606 -
631 -
651 -
671 -
691 . 

. 711 -
731 -
751 -
771 
791 
811 -
831 , 
851 -
871 -
891 -
911 -
931 -
951 -
971 -
991 -

1 011 • 
1 031 -
1 051 -
1 071 -
1 091 
1 111 • 
1 131 -
1 151 -
1 171 -
1 191 -

515 
525 
535 
545 
555 
565 
575 
585 
595 
605 
630 
650 
670 
690 
710 
730 
750 
770 
790 
310 
830 
850 
870 
890 
910 
930 
950 
970 
990 

1 010 
1 030 
1 050 
1 070 
1 090 
1 110 
1 130 
1 150 
1 170 
1 190 
1 210 

s 

Vasati 
meblâğ 
Lira 

510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
500 
820 
840 
860 
880 
900 
920 
940 
960 
980 

1 000 
1 020 
1 040 
1 060 
1 080 
1 100 
1 120 
1 140 
1 160 
1 180 
1 200 

r 

t 

Bekâr 
Lira 

90.25 
92.35 
94.45 
96.55 
98.65. 
100.75 
102.85 
104.95 
107.05 
109.15 
113.35 
118.30 
123.55 
128.80 
134.05 
139.30 
144.55 
149.80 
155.05 
160.30 
165.5,5 
170.80 
176.05 
181.30 
186.55 
191.80 
197 05 
202.30 
207.55 
212.80 
218.05 
223.30 
228.55, 
233.80 
239.05 
244.30 
249,55 
254.80 
260.05 
265.30 

İndirimli 
A L 

Çocuksuz 
evli 

Lira K. 

82.20 
84.20 
86.20 
88.20 
90.20 
92.20 
94.20 
96.20 
98.20 

100.20 
104.20 
108.90 
113.90 
118.90 
123.90 
128.90 
133.90 
138.90 
143.90 
148.90 
153.90 
158.90 

. 163.90 
168.90 
173.90 
178.90 
183.90 
188.90 
193.90 
198.90 
203.90 
208.90 
213.90 
218.90 
223.90 
228.90 
233.90 
238.90 
243.90 
248.90 

1 - 2 
çocuklu 

evli 
Lira K. 

80.35 
82.35 
84.35 
86.35 
88.35 
90.35 
92.35 
94.35 
96.35 
98.35 
102.35 
107.05 
112.05 
117.05, 
122.05 
127.05 
132.05 
137.05 
142.05 
147.05 
152.05 
157.05 
162.05 
167.05 
172.05 
177.05 
182.05 
187.00 
192.05 
197.05 
202.05 
207.05 
212.05 
217.05 
222.05 
227.05 
232.05 
237.05 
242.05 
247.05 

3 ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 

Lira K. 

78.45 
80.45 
82.45 
84.45 
86.45 
88.45 
90.45 
92.45 
94.45 
96.45 
100.45 
105.15 
110.15 
115.15 
120.15 
125.15 
130.15 
135.15 
140.15 
145.15 
150.15 
155.15 
160.15 
165.15 
170.15 
175.15 
180.15 
185.15 
190.15 
195.15 
200.15 
205,15 
210.15 
215.15 
220.15 
225.15 
230.15 
235.15, 
240.15 
245.15 

, 1 . 1 \ 

indirimsiz 

U m u m i 
Lira K. 

91.60 
93.60 
95.60 
97.60 
99.60 
101.60 
103.60 
105.60 
107.60 
109.60 
113.60 
118.30 
123.30 
128.30 
133.30 
138.30 
143.30 
148.30 
153.30 
158.30 
163.30 
168.30 
173.30 
178.30 
183.30 
188.30 
193.30 
198.30 
203.30 
208.30 
213.30 
218.30 
223.30 
228.30 
233.30 
238.30 
243.30 
248.30 
253.30 
258.30 

Bekar 
LiraK. 

96.15 
98.25 
100.35 
102.45 
104.55 
İ06.6S 
108,75-
110.85 
112.95 
115.05 
119.25 
124.20 
129.45 
134.70 
139.95 
145.20 
150.45 
155.70 
160.95 
166.20 
171.45 
176.70 
181.95 
187.20 
192.45, 
197.70 
202.95 
208.20 
213.45 
218.70 
223.95 
229.20 
234.45 
239.70 
244.95 
250.20 
255.45 
260.70 
265.95 
271.20 
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Sıra 
No. 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
15,1 
152 
Not 
1. 
2. 

3 

G e l i r 
A . . . . 

Kademeler 
Lira 

1 211 -
1 231 -
1 251 -
1 271 -
1 291 -
1 311 -
1 331 -
1 35,1 -
1 371 -
1 391 -
1 411 -
1 431 -
1 451 -
1 471 -
1 491 -
1 526 -
1 576 -
1 626 r 
1 676 -
1 726 -
1 776 -
1 826 -
1 876 -
1 926 -
1 976 -
2 026 -
2 076 -
2 126 -
2 176 • 
2 226 -
2 276 -
2 326 -
2 376 -
2 426 -
2 476 -

1 230 
1 250 
1 270 
1 290 
1 310 
1 330 
1 350 
1 370 
1 390 
1 410 
1 430 
1 450 
1 470 
1 490 
1 525 
1 575 
1 625 
1 675, 
1 726 
1 775 
1 825 
1 875 
1 925 
1 975 
2 025 
2 075 
2 125 
2 175 

, 2 225 
2 275 
2 325 
2 375 
2 425 
2 475 
2 525 

: 2 525 lirayı aşan 

Vasati 
. meblâğ 

Lira 

1 220 
1 240 
1 260 
1 280 
1 300 
1 320 
1 340 

. 1 360 
1 380 
1 400 
1 420 
1 440 
1 460 
1 480 
1 500 
1 550 
1 600 
1 650 
1 700 
1 750 
1 800 
1 850 
1 900 
1 950 
2 000 
2 050 
2 100 
2 150 
2 200 
2 250 
2 300 
2 350 
2 400 
2 450 
2 500 

ücretlerin 
Ücretin 12 misli alınır; 

/ • - • • • -

Bekâr 
Lira 

270.55 
275.80 • 
281.05 
286.30 
291.55 
296.80 
302.05 
307.30 
312.55 
317.80 
323.05-
328.30 
333.65 
339.95 
346.25 

. 362.— 
377.75 
393.50 
409.25 
425.--
440.75 
456.50 
472.25 
488 . -
503.75 
519.50 
5,35.25 
551.— 
566.75 
582.50 
598.25 
614.— 
629.75 
645.50 
661.25 

vergilerini 

V e 

İndirimli 
, - A -_ ., 

Çocuksuz 
evli 

Lira K. 

253.90 
258.90 
263.90 
268.90 
273.90 
278.90 
283.90 
288.90 
293.90 
298.90 
303.90 
308.90 
314.— 
320.— 
326.— 
341.— 
356.— 
371.— 
386.— 
401.— 
416.— 
431.— 
446.-
4 6 1 . -
476.— 
491.— 
506.— 
521.— 
536.— 
551.— 
566.— 
581.— 
596.— 
611.— 
626.— 

hesaplamak 

Bulunan miktarın (1) numaralı cetvelde dâhil olduğu 
biri bulunur > 
Bu son rakamda 5 kuruş kesirleri atılır. 

1 - 2 
çocuklu 

evli 
Lira K. 

252.05 
257.05 
262.05 
267.05 
272.05 
277.05 
282.05 
287.05 
292.05 
297.05 
302.05 
307.05 
312.15 
318.15 
324.15 
339.15 
354.15 
369.15 
384.15 
399.15 
414.15 
429.15 
444.15 
459.15 
474.15 
489.15 
504.15 
519.15 
534.15 
549.15 
564.15 
579.15 
594.15 
609.15 
624.15 

için : 

kademeye 

r g i 

3 ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 

Lira K. 

250.15 
255,15 
260.15 
265.15 
270.15 
275.15 
280.15 
285.1Ş 
290.15 
295.15 
300.15 
305.15 
310.25 
316.25 
322.25 
337.25 
352.25 
367.25 
382.25^ 
397.25 
412.25 
427.25 
442.25 
457.25 
472.25 
487.25 
502.25 
517.25 
532.25 
547.25 
562.25 
577.25 
592.25 
607.25l 

622.25 

îndiri: 

Umumi 
Lira K. 

263.30 
268.30 
273.30 
278.30 
283.30 
288.30 
293.30 
298.30 
303.30 
308.30 
313.30 
318.30 
323.40 
329.40 
335.40 
350.40 
36S.40 
380.40 
395.40 
410.40 
425.40 
440.40 
455.40 
470.40 
485.40 
500.40 
515,40 
530.40 
545.40 
560.40 
575,40 
590.40 
605.40 
620.40 
635.40 

insiz 

Bekâr 
Lira K. 

276.45 
281.70 
286.95 
292.20 
297.45 
302.70 
307 95 
313.20 
318.45 
323.70 
328.95 
334.20 
339.55 
345.85, 
352.15 
367.90 
383.65 
399.40 
415,15 
430.90 
446.65 
462.40 
478.15 
493.90 
509.65 
525.40 
541.15 
556.90 
5,72.65 
588.40 
604.15 
619.90 
635.65 
651.40 
667.15 

tekabül eden verginin 12 de 
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— 160 — 
V e v g i 

, - , A ^ _ * _ — _ ™ . 

ö 8 İ i r İndirimli İndirimsiz 

3 ve daha 
1 - 2 fazla 

Vasati .Çocuksuz çocuklu çocuklu 
Sı KI Kademeler meblâğ Bekâr evli evli evli Umumi BeK.r 
No. Lira Lira Lira Lira K. Lira, K. Lira K. Lira K. Lira K. 

a? 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
5,5 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

21.51 
22.51 
23.51 • 
24.51 
25.51 
26.51 
27.51 -
28.51 -
29.51 
30.51 
33.01 
35.01 
37.01 
39.01 
41.01 
43.01 
45.01 
47.01 
49.01 -
51.01 -
53.01 
55.01 -
57.01 
59.91 -
61.01 -
63.01 -
65,01 
67.01 -
69.01 
71.01 
73.01 
75.01 -
77.01 -
79.01 
81.01 -
83.01 * 
85.01 -
87.01 -
39.01 -
91.01 -

22.50 
23.50 
24.50 
25.50 
26.50 
27.50 
28.50 
29.50 
30.50 
33.— 
35.— 
37.-
39.— 
41.— 
43— 
45.— 
47.— 
49.— 
51.— 
53.— 
55.— 
57.— 
59.— 
61.— 
63.— 
65.— 
87.— 
69.— 
71.— 
73.— 
75.— 
77.— 
79.— 
81.— 
83.— 
85.— 
87.— 
89.— 
91.— 
93.— 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 

— 2.05 
.— 2.21 

2.36 
2.52 
2.68 

— 2.84 
2.99 

3.31 
3.62 

— 3.94 
— 4.2} 
— 4.57 
— 4.88 
— 5.20 
— 5.51 
— 5.83 
— 6.14 
— 6.46 
— 6.88 

7.30 
— 7.72 
— 8.1i 
— 8.50 
— 8.98 

9.40 
— 9.82 

10.24 
- 10.66 
— 11.08 

11.50 
— 11.92 
— 12.34 
— 12.76 
— 13.18 

13.60 
— 14.02 
— 14.41 
— 14.86 
— 15.2* 

1.05 
1.20 
1.35 
1.50 
1.65 
1.80 
1.95 
2.10 
2.25 
2.55 
2.85 
3.15 
3.45 
3.75 
4.05 
4.35 
4.65 
4.95 
5.25 
5.65 
6.05 
6.45 
6.85 
7.25 
7.65, 
8.05 
8.45 
8.85 
9.25 
9.65 
10.05 
10.45 
10.85 
11.25 
11.65 
12,05 
12.45 
12.85 
13.25 
13.65 

0.60 
0.75, 
0.90 
1,05 
1.20 
1.35 
1.50 
1.65 
1.80 
2.10 
2.40 
2.70 
3.— 
3.30 
3.60 
3.90 
4.20 
4.50 
4.80 
5.20 
5.60 
6.— 
6.40 
6.80 
7.20 
7.60 
8.— 
8.40 
8.80 
9.20 
9.60 

10.— 
10.40 
10.80 
11.20 
11.60 
12.— 
12.40 
12.80 
13.20 

0.15 
0.30 
0.45 
0.60 
0.75 
0.90 
1.05 
1.20 
1.35 
1.65 
1.95 
2.25 
2.55 
2.85 
3.15 
3.45 
3.75 
4.05 
4.35, 
4.75 
5.15 
5.55 
5.95 
6.35 
6.75 
7.15 
7.55 
7.95 
8.35 
8.75 
9.15 
9.55, 
9.95 
10.35 
10.75 
11.15 
11.55 
11.95 
12.35ı 
12,75 

3.30 
3.45 
3.60 
3.75 
3.90 
4.05 
4,20 
4.35 
4.50 
4.80 
5.10 
5.40 
5.70 
6.— 
6.30 
6.60 
6.90 
7.20 
7.50 
7.90 
8.30 
8.70 
9.10 
9.50 
9.90 

10.30 
10.70 
11.10 
11.50 
11.90 
12.30 
12.70 
13.10 
13.50 
13.90 
14,30 
•14.70 
15.10 
15.50 
15.90 

3.47 
3 62 
3.78 
3.94 
4.10 
4.25 
4.41 
4.57 
4.73 
5,. 04 
5.36 
5,67 
5.99 
6.30 
6.62 
6.93 
7.25 
7.56 
7.88 
8.S0 
8.72 
9.14 
956. 
9.9b 
10.40 
10.82 
11.24 
11.66 
12 08 
12.50 
12.92 
13.34 
13.76 
14.ib 
14.60 
15.02 
15.44 
15.86 
16.28 
16:70 
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V e r g i 

Sıra 
No. 

116 
117 
118 
119 
120 

• 

r 

G e l i r 
A. 

Kademeler 
Lira 

277.51 
282.51 
287.51 
292.51 • 
297.51 

282.50 
287.50 
292.50 
297.50 
302.50 

> 

Vasati meblâğ 
Lira 

280.— 
285.— 
290.— 
295.— 
300.— 

/• — • 

r ' 

Bekâr 
^1 Lira 

61.58 
62.89 
64.21 
65.52 
66.83 

İndirimli 

Çocuksum 
evli 

Lira K. 

57.75 
59.— 
60.25 
61.50 
62.75 

1 - 2 
çocuklu 

evli 
Lira K. 

57.30 
58.55 
59.80 
61.05 
62.30 

3 ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 

Lira K. 

56.85 
58.10 
59.35 
60.60 
61.85 

- -\ İndirimsiz 

Umumi 
Lira K. 

60.— 
61.25 
62.50 
63.75 
65.— 

- -\ 

Bekâr 
LiraK. 

63.— 
64.31 
65.63 
66.94 
68.25 

Not : 
302,50 lirayı aşan haftalıklann vergisi, haftalığın 50 mislinin 1 numaralı cetvelde dâhil bu

lunduğu kademeye tekabül eden verginin 1/50 si alınmak suretiyle hesaplanır. 

( S. Sayısı : 147 ) 



- ı 

I 

• 3 «ö 
•a 

t I > 1 

3 

•8 

d 

«a 

«o 
0 

l 

• i l s 
& «-4 

ılı 
6. J 

g 

Ilı 

* »2 

o q q o o o q o o H H H H H H H H e i | « j c - ı w ( N ^ 
ö o o ö ö ö o ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö o o o ö ö o 

H N n < ı t ı o v r > o D a o H ( 4 ^ ı o < o M i o a o H e i i ı o ^ 
O O O q O O O q q H r | H r { H H H H H t i ; N N M M 
ö ö ö o ö ö ö o o c 5 o ö o c 5 ö ö o ö o ö ö o ö 

l l l l l | . | | | | | | | . N ! I I I I I I . M 

I ! I i M î I i i I I ! İ i 1 I i i i I i I 

M M M I M İ M M M M M l M 

© 

, , , , j , ( } I | j I I , , , j t I I | d d 

d d d d d d d d o O O O O O H r İ H H r t H r t r İ H 

0 0 d o d d O O O d O O O H H H H H H H H H H 

. f 0 h İ H « K 5 « O J P « C O r » ^ H M » « 0 ) « « O h 
q H H M ( Q N ^ ^ v « ^ w c q o ) q q H M C ) ^ ^ 2 u } 
o d d o d o d o d d d d o d H r t H H r İ H H r İ H 

H r t r l H H H H r t H H a « J İ 8 

' * 



164 -

tura 
No. 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
81 
52 
58 
64 
65 
56 
57 
68 
69 
60 
81 
62 
68 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

a 

Kadem»! 
Llrm 

4.31 . 
4.51 * 
4.71 * 
4.91 . 
pı * 
6.76 -
6.26 . 
6.76 -
756 . 
7.76 -
8.26 -
8.76 -
9.26 * 
9.76 -

10.26 • 
10.76 * 
11.26 . 
11.76 -
12.26 . 
12.76 -
1356 -
13.76 . 
14.26 , 
14.76 -
15.26 * 
15.76 . 
16.26 * 
16.76 * 
17.26 . 
17.76 -
18.26 -
18.76 -
19.26 * 
19.76 . 
20.26 -
20.76 . 
21.26 . 
21.76 . 
22.26 -
22.76 . 

e l i r 
T -A IL t 

;ttr 

4.50 
4.70 
4.90 
5.10 
5.75 
6.25 
6.75 
7.25 
7.75 
8.25 
8.75 
9.25 
9.75 

10.25 
10.75 
11.25 
11.75 
12.25 
12.75 
18.25 
13.75 
14.25 
14.75 
15.25 
15.-75 
16.25 
16.75 
17.25 
17.75 
18.25 
18.75 
19.25 
19— 
20.25 
20.75 
21.25 
21.75 
22.25 
22.75 
23.25 

Tftsati 
meblâğ 

l i ra 

4.40 
4.60 
4.80 
5— 
5.50 
6— 
6.50 
7— 
7.50 
8— 
8.60 
9— 
9.50 

10— 
10.5P 
11— 
11JS0 
12— 
12.50 
13— 
13.50 
14— 
14.50 
15— 
15.60 
16— 
16.50 
17.— 
17.50 
18— 
18.50 
19— 
19.60 
20— 
20.50 
21.— 
21.50 
22 — 
22.50 
23— 

Bekâr 
Lira 

0.46 
0.49 
0.53 
0.66 
0.63 
0.71 
0.79 
0.87 
0.95 
1.03 
1.14 
1.24 
1.35 
1.45 
1.56 
1.66 
1.77 
1.87 
1.98 
2.08 
2.19 
2.29 
2.40 
2.50 
2.61 
2.71 
2.82 
2.92 
3.03 
3.13 
3.24 
3.84 
8;45 
3.55 
3.66 
3.76 
3.87 
3.97 
4.08 
4.18 

V e ; 

tndirirali 
A 

Çocuksuz 
evli 

Lira K. 

0.29 
0.32 
0.35 
0.38 
0.45 
0.53 
0.60 
0.68 
0.75 
0.83 
0.93 
1.03 
1.13 
153 
1.33 
1.43 
1.53 
1.63 
1.73 
1.83 
1.93 
2.03 
2.13 
2.23 
2.33 
2.43 
2,53 
2,63 
2.73 
2:83 
2.93 
3.03 
3.13 
3.23 
8.33 
3.43 
3.53 
3.63 
3.73 
3.83 

1 - 2 
eocukhı 

erli 
Lira K. 

051 
0.24 
0.27 
0.30 
0.38 
0:45 
0.53 
0.60 
0.68 
0.75 
0.86 
0.9$ 
1.05 
1.15 
1.25 
1.35 
1.45 
1.55 
1.65 
1.75 
1.85 
1.95 
2.05 
2.15 
2.25 
2.35 
2.45 
2.55 
2.65 
2.75 
2.85 
2.95 
8,05 
3.15 
3.25 
3.35 
C.45 
3.55 
3.65 
3.75 

t « i 

S ve daha 
fazla 

«ocukta 
evli 

Lira K. 

0.14 
0.17 
0.20 
053 
0.30 
0.38 
0.45 
0.53 
0.60 
0.68 
0.78 
0.88 
0.98 
1.08 
1.18 
158 
1.38 
1.48 
1.58 
1.68 
1.78 
1.88 
1.98 
2.08 
2.18 
2.28 
2.38 
2.48 
2.58 
2;68 
2.78 
2.88 
2.98 
3;08 
3.18 
358 
3.38 
3.48 
3.58 

- 3.68 

mı . «ur ı. m -̂  

İndirimsiz 

Umumi 
Lira K. 

0.66 
0.69 
0.72 
0.75 
0.83 
0.90 
0.98 
1.05 
1.13 
150 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
1.70 
1.80 
1.90 
2— 
2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3— 
3.10 
3.20 
3.30 
8.40 
8.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.— 
4.10 
4.20 

Bokâr 
Lira K. 

0.69 
0.72 
0.76 
0.79 
0.87 
0.95 
1.03 
1.10 
1.19 
1.26 
1.37 
1.47 
1.58 
1.68 
1.79 
1.89 
2— 
2.10 
2.21 
2.31 
2.42 
2.52 
2.63 
2.73 
2.84 
2.94 
8.05 
3.15 
3.26 
3.36 
8.47 
3.57 
3.68 
3.78 
3.89 
3.99 
4.10 
4.20 
4.31 
4.41 
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Sıra 
No. 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

Not: 1) 

2) 

t ; 

G e l i r 
A 

Kademeler 
Lira 

23.26 
23.76 
24.26 
24.76 
25.26 
26.51 
27.51 
28.51 
29.51 
30.51 
31.51 
32.51 
33.51 
34.51 • 
35.51 
36.51 
37.51 
38.51 • 
39.51 
40.51 
41.51 -
42.51 
43.51 
44.51 -
45.51 
46.51 
47.51 
48.51 
49.51 

50,50 li 
bulundı 
Bir haf 

- 23.75 
- 24.25 
- 24.75 
- 25.25 
- 26.50 
- 27.50 
- 28.50 
• 29.50 
• 30.50 
- 31.50 

32.50 
- 33.50 
- 34.50 
• 35.50 
• 36.50 
• 37,50 
. 38.50 

39.50 
• 40.50 
- 41.50 

42.50 
• 43.50 
• 44.50 

45.50 
. 46.50 
- 47.50 
• 48.50 
• 49.50 
- 50.50 

r 

\ r 

Vasati 
meblâğ 

Lira 

23.50 
24.— 
24.50 
25.— 
26.— 
27.— 
28.— 
29.— 
30.— 
31.— 
32.— 
33.— 
34.— 
35.— 
36.— 
37.— 
38.— 
39.— 
40.— 
41.— 
42.— 
43.— 
44.— 
45.— 
46.— 
47.— 
48.— 
49.— 
50.— 

rayı aşan gündeliklerin 
ığu kademeye tekabül 
ta içinde 1 

Bekâr 
Lira 

4.29 
4.39 
4.50 
4.60 
4.86 
5.13 
5.39 
5.65 
5.91 
6.18 
6.44 
6.70 
6.96 
7.23 
7.49 
7,75 
8.01 
8.28 
8.54 
8.80 
9.06 
9.33 
9.59 
9.85 

10.11 
10.38 
10.64 
10.90 
11.16 

vergisi. 

V e r 
A 

indirimli 
K 

Çocuksuz 
evli 

Lira K. 

3.93 
4.03 
4.13 
4.23 
4.48 
4.73 
4.98 
5.23 
5.48 
5.73 
5.98 
6.23 
6.48 
6.73 
6.98 
7.23 
7.48 
7.73 
7.98 
8.23 
8.48 
8.73 

8.98. 
9.23 
9.48 
9.73 
9.98 

10.23 
10.48 

1 - 2 
çocuklu 

evli 
Lira K. 

3.85 
3.95 
4.05 
4.15 
4.40 
4.65 
4.90 
5.15 
5.40 
5.65 
5.90 
6.15 
6.40 
6.65 
6.90 
7.15 
7.40 
7.65 
7.90 
8.15 
8.40 
8.65 
8.90 
9.15 
9,40 
9.65 
9.90 

10.15 
10.40 

S i 

J ve daha 
fazla 

çocuklu 
evli 

Lira K. 

3.78 
3.88 
3.98 
4.08 
4.33 
4.58 
4.83 
5.08 
5.33 
5.58 
5.83 
6.08 
6.33 
6.58 
6.83 
7.08 
7.33 
7.58 
7.83 
8.08 
8.33 
8.58 

-8.83 
9.08 
9.33 
9.58 
9.83 

10.08 
10.33 

İndirimsiz 
K 

Umumi 
Lira K. 

4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
4.85 
5.10 
5.35 
5.60 
5.85 
6.10 
6.35 
6.60 
6.85 
7.10 
7.35 
7.60 
7.85 
8.10 
8.35 
8.60 
8.85 
9.10 
9.35 
9.60 
9.85 

10.10 
10.35 
10.60 
10.85 

Bekar 
LiraK. 

4.52 
4.62 
4.73 
4.83 
5.09 
5.36 
5.62 
5.88 
6.14 
6.41 
6.67 
6.93 
7.19 
7.46 
7.72 
7.98 
8.24 
8.51 
8.77 
9.03 
9.29 
9.56 
9.82 

10.08 
10.34 
10.61 
10.87 
11.13 
11.39 

gündeliğin 300 mislinin 1 numaralı cetvelde dâhil 
eden verginin 1/300 

- 5 gün çalışmış olanların vergil 
ü alınmak suretiyle hesaplanır . 

eri, bu cetveldeki rakamlar ücret sahi-
binin çalıştığı gün sayısı ile çarpılmak suretiyle bulunur. 

Haftada 5 günden fazla çalışanlara 3 numaralı cetvel tatbik olunur. 

..>.. » > - e « ».<.. 
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S.Sayısı: |47yeek 
Gelir Vergisi Kanunu ve Geçici Komisyon raporu (1 /171) 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/171 
Karar No. 3 

29 .IV 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısının Kamutay
da müzakeresi sırasında verilen önergeler veya 
Komisyonumuzca vâki talep üzerine tekrar ince
lenmek üzere Komisyonumuza tevdi buyurulan 
10, 13, 17, .18, 24, 32, 33, 53, 57, 90, 91 ve geçici 
3 ve 4 ncü maddeler tetkik ve müzakere ve varılan 
neticeler aşağıda arzedilmiştir. 

Madde: 10 - Fıkra: 2 — Tasarının esnaf mu
aflığı hususi şartlarını tâyin eden bu maddenin 
ikinci bendinde zikri geçen kira ve gayrisâfi irat 
hadleri, Millî Korunma Kanuniyle kiralar üzerine 
konulan takyidat hükmleri ve bu hükümlerin do
ğurduğu fiilî durumla telif etmek ve tasarımn ki
ra ve gayrisâfi iratla alâkadar diğer maddelerini 
de buna mütenazır bir şekle ifrağ etmek üzere 
bu madde komisyonumuzca geri alınmıştı. Mad
denin 1 ve 3 numaralı bentleri ve sonuncu fıkra-
siyle 2 numaralı bendin muterizadan evvelki fık
rası aynen ipka edilmiştir 

Mezkûr 2 numaralı bendin muteriza içindeki 
kısmı şu şekilde değiştirilmiştir. 

a) (Kira bulunmıyan hallerde gayrisâfi ira
da itibar olunur) hükmü umumi ve vuzuhrııa gö
rüldüğünden gayrisâfi iradın esas tutulacağı hal
lerin fîş yerinin iş sahibine ait bulunması veya 
bedelsiz olarak kullanılması) aklinde tadat ve 
tahdidi cihetine gidilmiştir. 

h) Mezkûr ikinci bendin sonundaki «irat
ları 1 .1.1940 tarihinden evvel konmuş olan bi
nalarda, gayrisâfi iradın bir buçuk misli alınır» 
hükmü geçici mahiyet arzetmesi ve 5020 sayılı 
Kanundan sonra serbest kiralara göre takdir 
edilen gayrisâfi iratlara nazaran bir muadelet 
teminine de kâfi gelmemesi sebepleriyle bu hü
küm fıkradan çıkarılarak geçici yedinci, madde 
yazılmıştı*. 

c) Esnaf muaflığının umumi şartlarından 
biri olup ikinci fıkrada ipka edilmiş bulunan 
720 liralık kira haddi de, 5020 numaralı Kanu
nun serbest bıraktığı kiralardaki yükselme gö
zetilerek bu bakımdan da bir muadelet tesisi 
için geçici sekizinci madde tertip edilmiştir. 

Madde: 13 - Fıkra — Bu madde, tasarıdaki şek
li itibariyle muvazaalara ve vergi kaçırılması
na imkân verecek bir tarzda yazılmış olduğu 
için komisyonumuzca geri alınmıştır. Gerçekten 
yıl başında esnaf muaflığı şartlarını haiz olan 
bii- i;, sahibinin yıl içinde geniş ölçüde iş yap
ması halinde - tasarıya göre muaflığı ertesi tak
vim yılma kadar devam edeceği için - bu mua
melelerden doğan kazançları üzerinden Gelir 
Vergisi alınması imkânı kalmıyordu. Gelir Ver
gisindeki bu açık kapıyı kapamak maksadiyle 
'madde,'yıl içinde 11 nci maddede mevzuubahis 
al..m ve satım ve ücret hadlerinde ve diğer öl
çülerde % 50 yi aşan bir nispette fazlalık hâsıl 
olduğu takdirde muaflığın o yılın basından iti
baren kalkmasını temin edecek b^^^k le sokul
muştur. Ancak J a ^ j j f r m u ^ e T n ^ ^ ' ^ ^ Ş i n d a n 
j j ^ ^ k ğ ı k a y ? f ^ ^ ^ P ^ a r i h e kadar g t ^ n dev-

^ ^ ^ ^ i t kazançlar?^ çv î'sıbit hususunda serbest 
,/u'akılmış ve bu de\rre için idarece kayda müs
teniden tesbit edilecek matrah farklarına ait 
vergilerin de cezasız alınması derpiş olunmuş
tu?. 

Tsarıda yer almış olmamakla beraber bu mü
nasebetle yapılan müzakere sırasında esnaf mu
aflığı şartlarını haiz bulunanlara ihtiyari olarak 
Gelir Vergisine tâbi olmak hakkının da tanınma
sı uygun görülerek mddeyc bunu sağlıyan son 
fıkra eklenmştiı*. 

Madde : 18. — Telif kazançları istisnasını 



— 2 
tâyin eden bu maddenin Kamutayca müzakeresi 
sırasında istanbul Milletvekili Adnan Adıvar'ın, 
verdiği önergede, telif ve tercüme ve resim gibi 
işleri serbest surette yapanların vergiden istisna 
edilerek bu işleri bir müesseseye bağlı olarak 
yapanların bu istisnanın haricinde bırakılması 
doğru olamıyacağı gerekçesiyle maddenin ikinci 
bendinin kaldırılması teklif edilmiş ve Kamutay-. 
ca da bu önerge nazara alınarak madde tekrar 
incelenmek üzere Komisyonumuza iade edilmişti. 

Komisyonumuzda bu konu üzerinde etraflı 
incelemeler yapılmış; dinlenmelerini istiyen ba
sın temsilcilerinden izahat alınmış; ayrıca bir 
su komisyon marifetiyle tetkikat derinleştirilmiş 
ve neticede bu istisnanın her hangi bir surette 
bir müesseseye bağlı olarak çalışan fikrî mesai 
erbabına şâmil olacak şekilde tevsi edilmesinin, 
aşağıda arzedilen sebeplere binaen muvafık ola
mıyacağı kararlaştırılmıştır. Gerçekten, tasarıda 
istisnanın bir yere bağlı olmıyarak yani serbestçe 
çalışanlara hasredilmeşinin muhtelif sebeplen 
vardır : 

a) Serbestçe telif edilen eserlerin getireceği 
kazanç miktar ve zaman bakımından meşkûk ve 
meçhul bulunmaktadır. Yazılan eser tutulmaya
bilir; masrafını telâfi etmiyebilir; müellifin sağ
lığında değerlendirilmiş olmıyabilir. Bu bakım
lardan serbestçe evser telif edenlerle bir yere bağlı 
olarak ücret mukabili yazanlar arasındaki fark 
barizdir. 

b) Serbestçe eser telif edenlerin temin ede
cekleri kazanç, birçok çalışma yıllarının mahsulü 
olduğu lıalde kazancın, eserin satıldığı yılda ver
gilendirilmesi icabedecek ve bu suretle müterakki 
tarifeye göre yüksek nispet üzerinden hesapla
nacak olaıf^^gi , mükellef için ağır ve bir ba
kıma gayri^BWK^mu^Üjd(fc^cşki] edecektir. 
Nitekim kanunun 66 ncı mlHBPPrS buna ta|^tt^ 
arızi kazançların, muayyen bir haddin üstündeki 
kısmının vergilendirilmesi de aynı sebeple derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. 

c) Teklif istisnasının konulmasndaki diğer 
bir sebep de bunların kavranmasmdaki teknik 
imkânsızlıklardır. Filhakika muayyen istisna 
haddinin aşağısında kazanç temin eden küçük 
mikyastaki telif işleri için mükellefe defter 
tutturmak, beyanname verdirmek külfetleri tah
mil edilmiş olacak ve hu külfetler iktiham 
edilse bile bu kazançların kontrol edilmesi 

mümkün olamıyacak ve birçok ihtilâflar doğa
caktır. 

Halbuki, bir müesseseye bağlı olarak çalışan
lara ait kazançların kavranmasında böyle tek
nik bir müşkülât mevcut değildir. 

d) Bu istisnanın konulnıasiyle, ilmî, edebî 
ve bediî faydaları nesilden nesle intikal edecek 
olan bâzı eserlerin teşvik ve himaye edilmiş 
olması da »malî istisnanın asıl sebeplerinden 
olmamakla beraber - kültür hayatımız bakımın
dan istisnanın hayırlı bir neticesi olarak kabul 
edilebilir. 

İstisnanın dayandığı bu maksatlara bakıl-
mıyarak teklif veçhile genişletilecek olursa 
mükellefler arasında ikilik ihdas edilmiş olur. 
Gerçekten fikrî veya bedenî mesaisi karşılığında 
geçimini temin eden serbest meslek veya hiz
met erbabı mutlak şekilde vergiye tâbi tutulur
ken bir müesseseye yazdığı yazıların sağla
dığı kazançla geçinen ve bâzı hallerde kazanç
ları, aynı müessesede çalışan musahhih, müret-
tip, kapıcı gibi hizmet erbabına nazaran daha 
yüksek olan kimselerin vergi dışı bırakılmaları 
mükellef psikolojisi üzerinde fena tesirler ya
pacak ve böyle bir tezin izah ve müdafaasına 
imkân bıılunamıyacaktır. Hattâ istisnanın bu şe
kilde genişletilmesi, haddi zatında müellif du
rumunda olmayıp da yazı işleriyle uğraşanları, 
istisnadan faydalanmak maksadiyle muvazaa
lara da sevkedebilecektir. 

Bütün buıılrı göz önünde bulunduran ko
misyonumuz istisnanın, bu sebeplerin istilzam 
ettiği hudut ve çerçeve dâhilinde kalması lü
zumuna kaani olmuştur. Ancak maddenin ikinci 
bendindeki (Devamlılık) tâbirinin tatbikatta 
birtakım takdirî muamelelere ve ihtilâflara yol 
açacağı ve bu tâbirin müspet ve müşahhas bir 
surette ifade edilmesinin de mümkün olamıya
cağı anlaşıldığından, ikinci bendin tamamen 
kaldırılması ve birinci bendin, ikinci bent ile 
maksut olan hususları da ihtiva edecek şekilde 
tesbiti muvafık görülerek madde yeniden ya
zılmıştır. 

Madde 17 : - Fıkra — iskân Kanuniyle göç
menlere verilmiş olan muafiyeti Gelir Vergisine 
de teşmil eden bu madde tasarıda mutlak ola
rak yazılmıştır. Halen Kazanç Vergisi tatbika
tında da görüldüğü üzere, muafiyetin mutlak 
oluşu birtakım muvazaalara yol açmakta ve ge
niş ölçüde vergi kaçırılmasına meydan vermek-
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tedir. (Göçmen olmıyan bir mükellefin iş ve te
şebbüsünü bir göçmen adına yapması gibi) 

iskân Kanuniyle bu muafiyetin tesisindeki 
maksat, göçmenlerin yurt içinde yerleşerek 
müstahsil bir duruma geçmelerini temin etmek 
olduğuna göre, bunlara verilecek muafiyetin 
de bu maksadın hududunu aşmaması lâzımgele-
cegi tabiîdir. Bu sebeple Komisyonumuzca geri 
alman madde, muafiyeti yılda altı bin liradan 
ibaret gelirle takyit edecek şekilde yeniden ya
zılmıştır. • 

Madde : 24 - Bent 1 — Bu maddenin malûl
lere ait muafiyeti tâyin eden birinci bendi hak
kında verilmiş olan iki önerge Kamutayca na
zara alınarak madde Komisyonumuza tevdi edil
mişti Milletvekili Bekir Kaleli'n in 
önergesinde el veya ayaklarından mahrum ol
mamakla bu uzuvlarını kmlanamıyacak derece
de sakat olanların da bu muaflıktan istifade 
ettirilmeleri teklif edilin':,tır. 

Niğde Milletvekili ibrahim Refik Soyer'in, 
önergesinde bu bendin şu şekilde yazılması tek
lif olunmuştur : (İki gözü kör veya dilsiz veya 
mefluç veya el veya ayaklarından biri yok olan 
veya mevcut olup da uzvi vazifesini tam olarak 
yapamryan hizmet erbabının ücretleri ile bu su
retle malûl bulunan mütekaitlerin maaşları). 

Refik Soyer'in bu önergesindeki (Uzvi va
zifesini tam olarak yapamamak) kaydı iltibas
lara mahal verecek mahiyette görüldüğünden 
Komisyonumuzca doğru bulunmamış ve muafi
yet hükmü; el veya ayaklarından mahrum ol
mamakla beraber bunları kullanamıyacak dere-
eede sakat olanlarla ayrıca - bugünkü hüküm
lere de mütenazır olarak - gerek bu fıkradaki 
maluliyetlere gerek çalışmak imkânını kaldı
ran diğer maluliyetlere duçar olan emekli, dul 
ve yetimleri de içine alacak tarzda genişletil
miştir. Ancak tatbikatta ihtilâflara yol açma
mak için bu maluliyetlerin heyeti sıhhiye rapo-
riyle tevsik olunması şartı ilâve edilmiştir. 

Madde : 32 - Bent — En az geçim indirimini 
tâyin eden bu madde hakkında Niğde Milletve
kili Hüseyin Ulusoy ve arkadaşlarının verdiği 
önerge Kamutayca nazara alınarak bu madde. 
diğer önergelerle birlikte Komisyonumuza tevdi 
edilmiştir. 

Muhtelif önergelerle yapılan teklif şu nok
talarda toplanmaktadır : 

a) İndirim hadlerinin yarım lira, bir lira," 

iki lira, ve daha fazla yükseltilmesi; 
b) Senede 1 500 liradan fazla Gelir Vergisi 

ödiyenlerin indirimden istifade ettirilmemesi; 
c) Tasarıdaki III rtcü indirim grupundari 

sonra her çocuk için yılda 100 lira ilâve edilme
si; 

d) Emekli, dul ve yetimlerin indirim mik
tarlarına yüzde elli zam yapılması; 

e) Tasarıda mevcut dört indirim grupunun 
çocuk adedine göre beşe çıkarılması; 

f) Aylık indirimin tesbitinde, .günlük indi
rimin 30 mislinin alınması, senelik indirimin de 
aylığın 12 misli olarak hesap edilmesi; 

g) İndirimlerin hesabında ana, baba, muh
taç erkek kardeşlerle evlenmemiş -kız kardeş
lerin ve yetim kalmış torunların nazarı dikkate 
alınması; 

Komisyonumuzca bu konular üzerinde etraf
lı müzakerelerden sonra şu neticelere varılmış
tır : 

a) Tasarıda mevcut indirim hadlerine göre 
vergi dışı bırakılan matrah tutarı 350 milyon 
lira olup buna ait vergi (asgari -% 15 hesabiy
le) 52 milyon liraya baliğ olmaktadır. Gelir 
Vergisine tâbi olacak mükelleflerin sayısı 550 
bin raddesinde bulunduğuna göre günde (1) v© 
yılda (300.) liralık bir indirim 165 milyon lira
lık bir matrahın vergi dışı kalmasını intaç et
mekte, bu ise en az %15 hesabiyle 25 milyon li
ralık bir vergi azalışına tekabül etmektedir. 

Her ne kadar Komisyonumuz da indirim 
hadlerinin yükseltilmesine taraftar ise de Ge
lir Vergisinin memleketimizde yeni -tatbikin» 
geçilmesi, ve tasarıdaki hadlere göre 52 milyon 
liralık bir fedakârlık yapılmış ve bütçe duru
mumuzun daha fazla bir fedakârlığına müte
hammil bulunmamış olması nazarı dikkate alı
narak indirimlerde şimdilik herhangi bir artır
maya gidilmesinin muvafık olamıyacağı kana
atine varılmıştır. 

b) Yılda 1 500 liradan fazla Gelir Vergisi 
ödiyenlerin indirimden istifade ettirilmemesi, 
Gelir Vergisinin en az geçim indirimindeki 
umumiyet prensipi ile kabili telîf görülmediği 
gibi esasen bu şeklin kabulü halinde elde edi
lecek gelir cüz'i miktarlarda kalacağından malî 
bakımdan da bir kıymet ifade etmiyecektir, 1&u 
sebeplerle Komisyonumuzca bu teklif uygun 
görülmemiştir. 
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c) Tasarıdaki 111 ncü indirim grupundan 

sonra her çocuk için 100 lira ilâve edilmesi tek
lifine gelince : Üçüncü gruptaki iki çocuk için 
böyle bir zamma gitmiyerek daha fazla çocuk
lar için zam yapılması madalet bakımından 
izahı kabil olmadığından Komisyonumuz dör
düncü gruptan sonra bir grup daha ilâve et
mek suretiyle bu maksadın daha iyi ve pren
siplere uygun olarak hallini tercih etmiştir. 

d) Emekli, dul ve yetimlerin indirim mik
tarlarına yüzde elli nispetinde bir zan yapıl
ması hakkındaki teklif, Gelir Vergisi mükellef
leri arasında en az geçim indirimi bakımından 
sebepsiz yere ikilik ihdasım intaç edeceği dü
şüncesiyle bu teklif Komisyonumuzca kabul 
edilmemiştir. 

e) Tasarıda mevcut dört indirim grupu-
nun çocuk adedine göre beşe çıkarılması teklifi 
Komisyonumuzca da muvafık görülerek madde
ye bu maksadı sağlıyacak hüküm konulmuştur. 

f) Aylık indirimin tesbitinde günlük indi
rim miktarının 30 mislinin alınması ve yıllığın 
da buna göre ayarlanması teklifi de incelen
miştir. Tasarıda gündelik ücretle çalışanların 
bir ay içinde bilfiil çalıştıkları gün adedinin 
25 olduğu nazarı itibara alınarak aylıklara ve 
yıllıklara ait indirimlerde buna göre hesap
lanmıştır. Aylığın 30 gün üzerinden hesaplan
ması halinde gündelikle çalışan işçiler aleyhine 
bir durum hâsıl olacaktır. Meselâ bekâr bir işçi 
bir ayda 25 gün çalıştığı halde en çok bir buçuk 
lira hesabiyle ayda 37,5 liralık bir muafiyetten 
faydalanacak buna mukabil aylıkla çalışan kim
seler 30 gün çalıştıkları halde, indirimin hesa
bında teklif veçhile 30 gün üzerinden 45 liralık 
bir muafiyete mazhar olacaklar ve bu suretle 
aralarında aynı indirim bakımından müsavat
sızlık doğacaktır. 

g) İndirim hadlerinin tâyininde, ana, ba
ba, muhtaç erkek kardeşlerle evlenmemiş kız 
kardeşlerin çocuk sayısına ilâvesi teklifinin 
tatbik kabiliyetinden mahrum olduğu neticesi
ne varılmıştır. Gerçekten bu teklif kabul edil
diği takdirde idare, ana ve baba ve kardeşle
rin mükellef tarafından bakılıp bakılmadığı hu
suslarını 550 bin mükellef hakkında birer birer 
araştırmak zorunda kalacak, birkaç mükellef 
tarafından bakılan bu akrabaların indirim tat
bikatında hangisine mal edileceği tâyin edile -
miyecek ve bunların fiilen kimler tarafından 

infak edildiği keyfiyetinin teshiti mümkün ola-
mıyacaktır. Bu zorluklara daha birçok misaller 
göste 'ilebilir. 

Bu sebeplerle Komisyonumuz yalnız yetim 
kalmış, muhtaç yani geliri bulunmıyan torunla
rın çocuk sayısına ilâvesini kabul etmekle ik
tifa etmiştir. 

Bu mevzuun müzakeresi sırasında, en az ge
çim indiriminin gelirin toplamından tenzil edil
dikten sonra geri kalan miktar üzerinden 89 
ncu maddedeki tarifeye göre vergi hesap edil
mesi lâzımgeldiği de takarrür ettirilmiş ve bu 
hususta kanuna hüküm konulması zaruri bulun
muş olduğundan maddeye buna dair hüküm 
ilâve edilmiştir. 

Madde : 33. - Fıkra — Bu madde, 32 nci 
madde ile alâkadar olduğundan ona mütenazır 
olmasını sağlamak maksadiyle geri alınmış ve 
Komisyonumuzca 32 nci maddede yapılan de
ğişikliklere göre gruplarda düzeltme ve ilâveler 
yapılmıştır. 

Madde : 53. — Kazançları,. götürü olarak tes-
bit edilecek serbest meslek erbabını tâyin eden 
bu n caddede sayılan şartların tatbikatta birçok 
ihtilaflar doğuracak bir tarzda tertip edilmiş 
olduğu anlaşılmış ve bu sebeple Komisyonumuz
ca y<miden incelenmek üzere geri istenmişti. 

Maddede kazançları götürü usulde tesbit edi
lecek serbest meslek erbabının sadece meslek
lerinin ifası yüksek tahsili icabettirip ettirmedi
ğine ve ikametgâh gerçek kiralarının 720 lira
yı aşıp aşmadığına göre tâyin edilmekte idi. 

Tatbikatçıların, mükelleflerin vaziyetlerini 
umumi mahiyette olan bu ölçülerle tâyin etme
nin çok güç olacağı göz önünde tutularak ka
zançları götürü usulde tâyin olunacakların kim
ler olduğunun imkân nispetinde tadadi surette 
tâyini uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan serbest meslek erbabının ya
pacakları işler ve hizmetler dolayısiyle kendile
rine ödenecek paralardan kesinti yapmak mec
buriyetinde olanların, hu mükelleflerin ikamet
gâhlarının kirasını araştırmak gibi yapamıya-
cakları 'bir külfetle karşı karşıya bırakılmala
rını intaç edeceği düşünülerek maddenin ikinci 
fıkrası tamamen kaldırılmış ve madde yukar
da izah olunan maksadı temin edecek surette 
yeniden yazılmıştır. 

Madde : 57. - Fıkra : 1. — Bu maddelerde 
geçen (kira ve gayrisâfi irat) tabirleriyle (kira 
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bulunmıyan haller) kaydı, 10 neu maddede ka
bul edilen esaslara mütenazır olmak üzere o 
madde için arzedilen izahat veçhile değiştiril
miştir. 

Madde : 90 - Fıkra — Bekârlık zammına ta
allûk eden bu madde, bekârlık vasfının yeniden 
tetkiki için Komisyonumuzca geri alınmış ve bu
nunla ilgili olarak Niğde Milletvekili Vehbi Sa
ndal ve Denizli Milletvekili Hulusi Oral'uı öner
geleri de bu münasebetle Komisyonumuza tevdi 
buyurulmuştur. 

Vehbi Sandal 'm önergesinde bekârlık zam
mının dul karı ve kocalarla hiç evlenmemiş kız
lara teşmil edilmemesi, Hulusi Oral'ın önerge
sinde ise : Tahsilde veya muvazzaf askerlik hiz
metinde bulunanların (tahsil ve askerî hizmet 
müddetlerinin devamınea) ve bedenî ve ruhi 
halleri evlenmeye mâni olduğu raporla sabit 
olanların, ve hükmen nafaka vermeye mahkûm 
olanların bu zamdan istisna edilmeleri teklif 
olunmuştur. 

Komisyonumuzca ; 
a) Maddenin birinci fıkrası maksadı deha 

vazıh bir şekilde ifade edecek surette yazılmıştır. 
b) Tahsilde olmıyan erkeklerin 18 yayma, 

tahsiline devam eden erkeklerin 25 yaşma ve 
kızların da tahsile devam etsin etmesin keza 25 
yaşma kadar bekârlık zammına tâbi tutulmaı la
ları ve bundan başka malûllerin, dul ve yetim 
maaşı alanların çocuklu dulların ve evlenmesi 
kanunen yasak olanların zammın dışında bı •a-
kılmaları ; kabul edilmiş ve maluliyet ve çocuk
luk hallerinin 34 ncü maddeye göre tâyin edile
ceği maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde : 91 - Fıkra — Tasarıya bağlı vergi 
cetvellerinin kanun metnine ithal edilip edilme
mesi konusu üzerinde Kamutayda cereyan eden 
müzakere münasebetiyle Komisyonumuzca bu 
madde tekrar incelenmek üzere geri alınmıştır. 
Diğer yabancı memleketlerde de olduğu gibi, 
vergi cetvellerinin vergi hesaplarına esas tutul
masının tatbikatta sağlıyacağı kolaylıklar izaha 
muhtaç değildir. 

Ancak bu cetvellerde matrah kadem.el eriyle 
vasati meblağlardan başka gösterilen vergi mik
tarlarının gerek sureti hesabında gerekse tab'mda 
hatâ yapılması daima mümkün olacağını vt bu 
takdirde kanuniyet kesbedecek vergi miktarları
nın düzeltilmesi hususunun yine bir kanun istih
saline bağlı kalacağı ve bunun tatbikatta müşkü-
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lât doğuracağını nazara alan Komisyonumuz yal
nız cetvellerin baştan dört sütununun kanun 
metnine almayı ve vergi miktarlarının hesaplan
masını Maliye Bakanlığına bırakmayı uygun 
görmüş, ve maddeyi buna göre değiştirmiştir, i 

Geçici madde: 4 - Fıkra — Bu kanunun gire
ceği tarihten önceki zamanlarda Kazanç Vergi
si Kanununa göre vergisi verilmeksizin ayrıl
mış bulunan ihtiyat akçalarının vergilendiril
mesine taallûk eden bu madde komisyonumuz
ca- tek-ar incelenmek üzere geri alınmıştır. 

2';S5 sayılı Kazanç Vrgisi Kanunu mucibin
ce old) edildikleri yılda vergiye tâbi tutulmak
sızın kârdan ayrılmış olan ihtiyat akçaları mez
kûr kumun 14 ncü maddesinde zikr edildiği 
üzere terk, tasfiye, sermayeye ilâve gibi muay
yen hâdiselerin vukuu ile vergilendirilmesi 
mümkün bulunmkta idi. Bu itibarla Gelir Ver
gisi ile kayıtsız ve şartsız olarak bunların ver
gilendirilmesi doğru olmıyacağmdan komisyo
numuzca bu ihtiyatların yine muayyen şartla
rın •"iıkuu halinde vergilendirilmesinin muvafık 
olacakı düşünülmüş ve madde bu maksada göre 
yen Men yazılmıştır. 

Geçici madde: 7 — Tasarının 10, 53 ve 57 
nci maddelerinde kira ve gayrisâfi irat hakkın
da konulmuş olan hükümler yukarda o madde
lere c't kısımda izah edilen sebeplere binaen 
geçici hüküm olarak bu maddeye alınmış ve 
Milli Korunma Kanununun kira1 ar üzerindeki 
takyit ati na ait hükümleri doğurduğu fiilî du
rum r.az-ın H ;bara alınarak şa esaslar tesbit 
edilmişti.': 

1 Millî Korunma Kanununun yürürlüğe 
gird:ğ; 1 . 1 , 1940 tarihinden evvel takdir edi
len gayrisâfi iratlar, ticaretgâhlar için % 50 
ve ikametgâhlar için % 20 fazlasiyle nazarı iti
bara alınacaktır. 

2. 1 . 1 . 1940 tarihinde 5020 numaralı Ka
nunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat 1947 tarihi
ne kadar takdir edilen gayrisâfi iratlar zamma 
tâbi olmıyacaktır. 

o. 5020 numaralı Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra bu kanunla esrbest bırakı
lan kiralara göre takdir edilen gayrisâfi irat
lardan % 35 indirilecektir. 

4. Yukarıki fıkralarda zikredilen zam ve 
tenziller, Millî Korunma Kanununun kiralar 
üzerine koyduğu takyitlerin kaldırıldığı ikinci 
yılın sonuna kadar tatbik olunacaktır. 
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Geçiri madde: B. -^Geçici yedinci maddenin 
yazılmasını gerektiren sebepler tasarının 10 ncu 
maddesinde mevzuubahis olan kira bedeli hak
kında da aynen varit .olduğundan 5020 numa
ralı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ca inşa edilen binaların serbest bırakılan kira 
miktarlarından da % 35 nispetinde tenzilât 
yapılması muvafık görülmüş ve bu maksatla 
işbu -geçici madde yazılmıştır. 

€teçiöi madde :10.-* Gelir Yergisi Kanununun 
yürürlüğe ^gireceği 1950 yılı başında, esnaf 
ntuaflığından faydalanacak olanlarla Gelir Ver
gisine tâbi tutulacakların tefriki:için muvakkat 
bir ffrüteme sihtiyaç bulunduğundan bu madde 
fcomişyonuınuzjea yeniden hazırlanmıştır. 

•t ûeçiei madde ite teklif «dilen esaslar şunlar
dır. 

1. lEsnai muaflığının 10 :neu madde ile tâ
yin edilen-umumi şartları, 1950 yılı başındaki 
duruma göre . tâyin edilecektir. 

2. Esnaf: muaf lığının 11 nci maddedeki hu
susi şartlarından toptancılık ulaştırma vasıta
ları adetted keza .1950 yılı başındaki duruma 
göre tâyin olunacaktır. 

3. 11 wû maddenin alım, «atım ve ücret 
miktarları »ölçüsüne istinat eden esnaf muaf
lığı ölçüte n s ancak kaydî malûmata göre tes-
hit edilebiteeeğinden 1949 yılında Kazanç Ka
nunun»; göre beyanname usulüne tâbi olanlarla 
mütaahhitlerin ve Muamele, İstihlâk ve Nakli

yat vergileriyle Maden Resmine tâbi olup bu 
vergiler bakımından defter tutmakta bulunan
ların bu kayıtlarına istinaden muafiyet şartla
rını haiz olup olmadıkları tesbit o m i/a çaktır. 

4. Bunların haricinde kalan mükelleflerin 
1950 yılı başında alını ve satım ve ücret ölçü-
İ.-T-ini tâyin etmeye imkân olmadığından ken
dilerince Gelir Vergisine tâbi • »İdi1 idari boyan 
edilenler haricinde kalanlar esnaf sayılacaktır. 
Ancak bu suretle 1950 yılında esnaf sayılmış 
olanların o yıl içindeki alım, satım ve ücret 
miktarları 11 nci maddede yazılı mikth arları te
cavüz ettiği takdirde 13 ncü madde gereğince 
1950 yılı başından itibaren esnaf muaflıkları 
düşecektir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
îzmir Manisa Niğde 

Münir Birsel K, Coşkunoğlu H> TJlusoy 
Ankara Aydın Balıkesir 

A. Çubukçu Dr. 8. Akın F. Tiritoğlu 
Bursa Çankırı Gazianteb 

F. Yîlmazipek R. Dolunay Bâzı söz hakkım 
mahfuzdur. 

C. AlevU 
Gümüşane izmir Kastamonu 

A. K. Varmca 8. O ayak H. Çelen 
Kayseri Konya Manisa 

F. Apaydın M. Ş. Altan Hilmi öztarkm 
Samsun Tokad Trabzon 

R- Isıtan Cemal Kovalı A. R. Işü 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DE&tŞTÎRÎŞÎ 

Gelir Vergisi Kanunu tasart&î 

ONUNCU MADDE — 
Fıkra : 
2. İş yerlerinin yıllık kira yekûnu 720 lirayı aşmamak. 
(Kira gayrisâf i irattan aşağı olamaz. İş yerinin, iş sahibine 

ait bulunması veya bedelsiz olarak kullanılması hallerinde kira 
yerine gayrisâf i irat esas tutulur). 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 10 ncu maddede yazılı umumi şart
lardan herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenlerin esnaf 
muaflığı ertesi takvim yılı başında kalkar. 

11 nci maddede yazılı şartlardan her hangi birini takvim yılı 
içinde kaybedenlerin muaflığı o takvim yılı başından itibaren 
kalkmış olur. Şu kadar ki, İ l nci maddede yazılı alım^ satım ve 
ücret hadleriyle diğer ölçülerde vukua gelen fazlalıklar yüzde 
elli nispetini açmıyorsa muaflık yıl sonuna kadar devam eder. 

Bu suretle yıl içinde mükellefiyete girenler muaflık şartları
nın. kalktığı tarihten itibaren Vergi Usul Kanunundaki esaslar 
dairesinde keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye ve defter tutma
ya ve buna ilişkin ödevleri yerine getirmeye' mecburdurlar. Bu 
mükellefler muaflık devresine ait kazançlarını elde bulunan ve
sikalara müsteniden tesbit, buna imkan bulamadıkları takdirde 
tahmin ederler. 

Vergi tetkikleri sırasında muaflık devresine taallûk eden 
muamelelerden dolayı matrah farkı tesbit edilirse, bu farklara 
ait vergi cezası alınır. 

Esnaf muaflığı şartlarını haiz olanlardan muaflıktan fayda
lanmak istemediklerini yazı ile bildirenler taleplerini takip eden 
takvim yılı başından, yeni işe başlıyanlar işe başlama tarihinden 
itibaren Gelir Vergisine tâbi tutulur. 

ON YEDÎNCt MADDE — İskân Kanunu hükümlerine 
göre göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenlerin, mezkûr 
kanunda Kazanç Vergisi, muaflığı için konulan kayıt, şart ve sü
relerle bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların 
altı bin lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Bıv istisnanın menkul sermaye iradi üzerinden alınacak ver
ginin tevkif yoliyle kesilen kısınma şümulü yoktur. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Müellif, mütercim, heykel-
traş, ressam ve bestekârların kitap, resim, heykel ve nota ha
lindeki eserlerinden bir takvim yılında elde ettikleri kazançların 
5 000 lirası; 

(Yazılı eserlerin tefrika halinde satılması; temsil, icra, teş-

Esnaf muaflığı 
şartlarını yılı için

de kaybedenler 

Göçmen ve Mül
teci muaflığı 

Telif Kazançlar* 
istisnası 
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hir gibi suretlerle değerlendirilmesi mukabilinde alınan bedel ve 
ücretler istisnaya dâhildir.) 

YİRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazüı ücretler 
Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 

1. îki gözü kör veya dilsiz veya mefluç veya el veya ayak
larından ikisinden veya birinden mahrum veya el veya ayakla
rını kullanamıyacak derecede sakat bulunan hizmet erbabının 
ücretleriyle yukarda yazılı şekillerde veya çalışamıyaçak dere
cede malûl olanların malûllük, emekli, dul ve yetim aylıklan 
(Sakatlığın ve malûllüğün heyeti sıhhiye raporiyle tevsiki 
şarttır.) 

İndirim hadleri OTUZ IKÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı hadleri aşını 
yan gelirler vergiye tâbi tutulmaz : 

I. Grup - Bekâr mükellefler : Günde 1,5 lira, ayda 37,5 lira. 
senede 450 lira; 

I I . Grup - Çocuksuz evli mükellefler : Günde 2,5 lira, ayda 
62,5 lira, senede 750 lira; 

I I I . Grup - Bir veya iki çocuklu evli mükellefler : Günde 
3 lira, ayda 75 lira, senede 900 lira; 

IV. Grup - Üç veya dört çocuklu evli mükellefler : Günde 
3,5 lira, ayda 87,5 lira, senede 1 050 lira: 

V. Grup - Dörtten fazla çocuklu evli mükellefler : Günde 
4 lira, ayda 100 lira, senede 1 200 lira; 

Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte 
oturan ve Gelir Vergisine tâbi geliri bulunmıyanlar bu maddenin 
tatbikmda öz çocuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tâbi gelirler yukardan. yazdı hadleri aştığı takdirde 
gelirin bu kısımları matraha alınmaz. 

Medeni hal esası OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 32 nci maddede yazılı indirim 
hadlerinin tâyininde mükellefin, gelirin elde edildiği takvim yılı 
başındaki medeni hali ve aile durumu esastır. 

Şu kadar ki, takvim yılı içinde bu durumda mükellef lehine 
vukua gelen değişiklikler ayrıca nazara alınır. 

En az geçim indiriminin tatbikmda her ne suretle olursa ol
sun evlilik bağı kalkmış olanlardan; 

1. Çocuğu olmıyanlar i n c i grupa; 
2. Bir çocuğu olanlar I I nci grupa; 
3. îk i veya üç çocuğu olanlar I I I ncü grupa; 
4. Dört veya beş çocuğu olanlar IV ncü grupa; 
5. Beşten fazla çocuğu olanlar V nci grupa girerler. 
îkisi de mükellef olan boşanmış eşlerden her biri hakkında 

yukanki esaslar, nafaka smı temin ettikleri çocuk sayısına göre 
tatbik olunur. 

Götürü usul ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ebeler, sünnetçiler, sağlık me
murları, arzuhalcılar ve muakkiplerle gerçek kazançlarının tes
pitinde zorluk bulunmasından dolayı Maliye Bakanlığınca tâyin 
edilecek olan ve meskenlerinin ifası yüksek tahsili icabettirmiyen 
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benzeri serbest meslek erbabmm kazançları götüm olarak tesbit 
olunur. 

..(Borsa acentaları, g t a rük kpmisyoncuları, dâva vekilleri re 
müşavirler bu hükümden hariçtir.) 

i;. .. • 

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Emsaline göre düşük bedelle Smal kim bvfcU 
kiraya verilen veya bedelsiz olaralt başkalarının intifama bıra
kılan mal ve hakların gayrisâfi hasılatı yerine emsal kira be-
delferi alınır. Binalarda emsal kira bedeli, Bina Vergisine mat
rah'olan gayrisâfi irattır. 

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası tatbik olunmaz: 
1. Boş kalan gayrimenkuUerin muhafazaları maksadiyle be

delsiz olarak, başkalarmm ikametine bırakılması; 
2. GayrimenkuUerin mal sahiplerinin usul veya f umunun 

ikametine tahsis edilmesi (Usul veya turadan - her bririnin ika
metine birden fazla mesken tahsis edilmişse bu meskenlerin yal
nız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz); 

3> Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dai
rede-ikamet etmesi. 

DOKSANINCI MADDE — Bu kanuna göre alınacak Gelir BtMrhk w«w» 
Vergisine bekâr mükellefler için % 5 zam yapılır. 

%ı zam, dar mükellefiyete tâbi mükelleflerle, 25 yaşını ikmal 
etmenıiş olan, kızlara, 18 yaşından aşağı olan erkeklere (Tahsile 
devam edenler 25 yaşma kadar), maillere, dul ve yetim maaşı 
alanlara, çocuklu dullara ve evlenmesi kanunen yasak olanlara 
şâmil değildir. 

Bekârlık durumu 33 ncü maddeye, çocukluk ve malûllük hal
leri de 34 ncü maddeye göre tâyin olunur. 

DOKSAN BÎRlCl MADDE — Gelir Vergisinin hesaplan- v*w. beteri 
masında bağlı cetvellerde yazılı gelir kademeleri ile bunların hi-
zasmtla yazılı vasati meblâğlar esas tutulur. 

Vergi, bu meblâğlardan 32 nci maddede yazılı indirimler ya
pıldıktan sonra hesaplanır. >• 

a) Gelirlerini yıllık ve münferit beyanname ile bildirmeye 
mecbur olan mükelleflerin vergileri (1) numaralı cetvele; 

B) Ücretlerden ve ücret sayılan ödemelerden alınacak ver
giler .: * 

1. Aylıklar için (2) numaralı cetvele; 
2. Haftalıklar için (3) numaralı cetvele; 
3. Gündelikler için (4) numaralı cetvele; 
Göre hesaplanır. 
Muhtelif ücret ödemelerinde, vergi Cetvelleri her ödeme ayrı 

ayn nazarı dikkate alınmak sürüyle tatbik olunur. 
Yıllık olarak ödnen ücretlerin vergileri (1) numaralı cetvele 

göre hesaplanır. 
Yıllık verginpı hesaplanmasında, 50 kuruşa kadar olan kesir

ler indirilir, 50 kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarı* 
lir. tâ . 

Aylık vergilerin hesaplanmasında, 5 kuruştan aşağı kesirler 
:'r'- {B. Sapa : H7 ye ek y _ 
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Hazara alınmak. : ; 
, Haftalık ve gündelik Vergilerin hesaplanmasında, 50 santim
den aşağı kesirler atılır, 50 santim ve daha fazla olan kesirler ku
ruşa çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten evvel vergiye tâbi tutulmadan ayrılmış olan ihtiyatlar, 
sermayeye ilâve edildiği-, müteşebbis tarafından işletmeden çekil
diği, veya teşebbüsün terk veya tasfiye edildiği hallerde bunların 
vâki olduğu yılın ticari kazancına ilâve edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millî Korunma Kanuniyle kiralar 
üzerine konulan takyitlerin kaldmldığı yılı takip eden ikinci yıl 
sonuna kadar bu kanunun 10, 57 nci maddelerinde '. sözü edilen 
gayrisâfi iratların hesabında; 

a) 1 . I . 1940 tarihinden evvel takdir edilmiş olan iratlar, 
iş yerleri için % 50 (Meskenler için % 20) fazlasiyle; . 

b) 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat 194.7 
den sonra serbest bırakılan kiralara göre takdir edilmiş olan 
iratlar % 35 noksaniyle nazara alınır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun. 10 ncu maddesi hükmü
nün tatbikında iratları 28 Şubat 1947 tarihinden sonra ve ser-
best kiralara göre takdir edilmiş olan iş yerlerine ait kiralar 
Millî Koıımma Kanuniyle iş yerleri kiraları üzerine konulmuş 
olan takyitlerin kaldırıldığı yılı takip eden ikinci yıl sonuna ka
dar yüzde 35 noksaniyle nazara alınır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 
1. Bu Kanunun ilk tatbik yılında 10 ncu maddede yazılı 

umumi şartlarla toptancılar ve ulaştırma vasıtası işletenlerin 
esnaf muaflığı mükelleflerin yıl başındaki durumlarına; 

2. Alım, satım ve ücret miktaralrına ait 11 nci maddede ya
zılı hususi şartlarda mülga Kazanç Vergisi Kanununa göre be
yanname usulüne tâbi olanlarla mezkûr kanunim 8 nci maddesine 
giren mütaahhitler ve Muamele, İstihlâk, Nakliyat vergilerine 
ve Maden Resmine tâbi olanların esnaf muaflığı 1949 yılındaki 
muamelelerine göre tâyin olunur; 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı mükellefler haricinde ka
lanların Gelir Vergisine tâbi tutulmalarını 1950 yılı Ocak sonuna 
kadar dilekçe ile vergi dairesine bildirmiyenler hakkında 11 nci 
maddede yazılı hususi şartlar aranmaz. 

13 ncü madde hükmü mahfuzdur. 

>•-<< 

(S, Sayısı : 147 y* ek), 



S. Sayısı: 152 
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları hakkındaki 4486 
sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu maddelerinin kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları 

(1/480) 

r. c. '"" 
BojbakanUl M,XII,1MB 

Muamelât Oend Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ayt : 71 -1216, 6 - 4365 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Bakanlığına 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okulları hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu 
maddelerinin kaldırılmasına dair olup Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
20. X I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
Batan Saka 

Gerekçe 

Genel Bütçeye giren dairelere ve kurullara ait bilûmum bina ve tesislerin proje ve kesifleri
nin doğrudan doğruya yapılması, ve mütehassıslara yaptırılması, inşaları ve esaslı tamirleri as
lan Nafia Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dâhil olan 3611 sayılı Kanunun beşinci maddesi gere
ğince adı geçen Bakanlık görevleri arasında iken 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Tenik Bahçıvanlık 
Okulları Kanununun 19 ncu maddesiyle bir istisna v&z olunarak bu okulların lîina ve müştemilât ve 
tesislerinin 3611 sayılı Kanuna tâbi olmak kaydiyle Tarım Bakanlığınca yaptırılması ve onartılmadı 
kabul edilmiştir. 

Aynı zamanda 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa da tâbi olmaması kabul edilmiş 
olan bu inşaata ait istisnai hükmün 1943 yılından beri tatbikatında güçlüklerle karşılaşıldığından 
asli hükme dönülmesi uygun görülmüş ve bu maksatla 1949 yılı için ayrılan ödeneğin Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesine konulması teklif edilmiş olmakla 4486 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu maddele
rinin yürürlükten kaldırılması için ilişik tasan hazırlanmıştır, 



Tarım Kopıi$yo;ny 

« 3 * ^ fÜım Komisyonu raporu 
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Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık ok ÎŞsf;; 
rı hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu 
maddelerinin kaldırılması hakkında Tarım Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 20 . 
XII . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması t kararlaştırılan ve Komisyonumuza gön
derilen kanun tasarısı Bakanlığın uzmanları da 
hazır bulunduğu halde Komisyonumuzda ince
lendi. 

Aslında Bayındırlık Bala»j^ı?43i«i#|İGirİJû<ieîi 
iken hususi bir kanunla' bu okulların bina ve 
ıttuşteniiİât ve tesislerinin Tîırriır BaMriîıgmea 
yH^tırtimtısı ve^tfha'rtılriı'asr kabul edilmiş İ;;e de 
şîmdiye'kâdâr ahnan sonuçlara ve tatbikatında 
görülen zorluklara göre bunların Bayındırlık Ba
kanlığımca yaptırılması ve 1949 yılı için buna ait 
ayrıîaıa oâlüe^in de adı geçen Bakanlık Bütçe-

..?u-
tâ . I • İ9-İÛ 

s|nfc konulması Komisyonumuzca da uygun görü
lerek tasarı olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön 
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Ko. Başkanı Sözcü 
İzmir Manisa 

it*. Köken Yaşar Özey 
Afyon Karahisar ,.„' Aydın 

4 . Ysaü'fğlUi Ar. Göktepe 
Denizli 

""Kocaeli 
F; Batken 

Katip 
Manisa 

İL öziarhan 
Çanakkale 

A, R, Kırsever 
Denizli 

Dr. B. V-
Denizli 

K.C. Öncel 

Eıza Çuhadar 
imzada bulunamadı 

Maraş 
Abdullah Yaycıoğlv 

Bütçe Koîfiifeyiönu raporu 
T: B. M. M. 

Biitçe' Komisyonu' 
'Em: tfo: 1/480 

Karâr No: 101 

19, m . wvj 

Yüksek Başkanlığa 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okul
l a r hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 ve 19 
neu maddelerinin kaldırılmasına dair Tarım Ba
kanlığınca hasırlanıp :Başbakanlığm 28 . XII . 
1948,. tarih ve -6/4365 «ayılı; tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı, Tarım Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle, Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan, Ta
rım Müsteşarı Süreyya Genca ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
Hadi Hüsman hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

4486 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak 1943 yılından beri Ziraat ve Teknik Bah
çıvanlık okulları yapını ve tamir işleri Tarım 
Bakanlığınca yapılmakta olup bu gibi mütefer

rik inşa yetkilenilin Bayındırlık Bakanlığında 
toplanması hususunda öteden beri Komisyonu
muzca yapılan temennilere uyularak bu yetki
nin Tanın Bakanlığından kaldırılması te bun
dan böyte adı geçen okullara ait inşa işlerinin 
de Bayındırlık Batetnlığniüa yapılmasını temin 
ıuaksadiyle bu tasarının hazırlandığı anlaşılmış
tır. 

Komisyonumuzda yapılan açıklamalara göre 
1949 yılı Bütçesinin Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesine bu işler için harcanması gereken ödenek
lerin konulduğu da anlaşılmış bulunduğundan 
tasarı ayniyle kabul edilmiş yalnız yürürlük 
maddesi yayın tarihi olarak değiştirilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığınca verilen izahlardan 
bilûmum Devlet inşa işlerinin bu Bakan-

( S. Sayısı ; 152 "> 



lıkta toplanması ve buna göre Bakanlığın 
Yapı İğleri Dairesinin düzenlenmesi husu
sunda bir tasarı hazırlandığı ve Meclise 
gönderilmek üzere olduğu anlaşılmış ve 
bu tasarı ile gerekli tasarrufların da temin edi
leceği ayıklanmıştır. Komisyonumuz bu tasarı
nın biran Önce Meclise gönderilmesini temenni
ye değer bulmuştur. 

Bu değişiklikle yeniden hazırlanan kanun 
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. H, Tigrel M. Eri§ 

Amasya 
A, K. Yiğitoğl 
Aydın 

Gl. R. Alpmau 
Diyarbakır 

C. Ekin 
İzmir 

M. Birsel 
Kastamonu 
M. Akalın 

Malatya 
•Ş. Tugac 

Niğde 
R. Gür soy 

u Dr, 
Bursa 

F. Bük 
Diyarbakır 

Ş. Vluğ 
İzmir 

8. Dikmen 
Kastamonu 
T. Coşkan 

D) 

F 

1 

Ankara 
A, H. Selgü 

Çoruh 
-. 0. Kazancıoğl 

İsparta 
K. Turan 

İzmir 
8. Odyak 
Malatya 

M. 8. Eti 
Manisa 
Kurdoğlu 

Bize 
'. B, Balta 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 
hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci, ve 19 ncu 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçı
vanlık Okulları hakkındaki 19 . VII . 1943 ta
rihli ve 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu 
maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1949 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

H. Saka Başb. Yardımcısı 
Barutçu 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

M. B. Göle 
Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

. Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
€. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakam 
ff. Çakır 

Dışişleri Bakam V. 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakam 
E. Erişirgü 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 
hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. ~- Ayniyle kabul edilmiştir 

»e-« 
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S.Sayısı: 153 
Bâzı kimyevi maddelerin hangi tarife pozisyonlarına uygulana
cağını gösteren cetvelin yürürlükten kaldırılması hakkındaki ka 
rarın onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komsyonları raporları (1 /81 ) 

T. C\ 
Başbakanlık 9. XII. 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

•Sayı : 71/401, 6/2883 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28. VI. 1946 tarihli ve 6/1473 sayılı yazıya ektir : 
Bâzı kimyevî müstahsalların hangi tarife pozisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yürür

lükten kaldırılması hakkındaki kararın onanmasına dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 29 . I I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçe vo ilişiği ile birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Pek<er 

G e r e k ç e 

4582 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Türkiye ile Ticaret ve Sey-
risefain Andlaşması veya modüs vivendî akdetmiş Devletlerden yurdumuza gelecek bâzı malların 
gümrük resimlerinde muayyen nispetlerde indirim yapılması hakkında olup Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan 3/2390 sayılı ve 29 . I I I . 1945 günlü Karara bağlı listenin sonunda bâzı kimyevi müs
tahsalların hangi tarife pozisyonlarına uygulanacağı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu cetvelde yazılı 
kimyevi müstahsalların büyük bir kısmının (tescil edilmiş ticari isimler olduğu) kaydı konulmuş ol
duğundan, bu kayda göre bu tarife tatbikatından yalnız o adı taşıyan ve hepsi Alman mamulü olan 
müstahsallar faydalanmakta ve terkip ve evsaf itibariyle aynı olduğu halde başka isim taşıyan ben
zeri - İngiliz, Amerika, Fransa, isvçire... gibi memleket - müstahsallar, bu tatbikattan istifade edeme
mekte idi. Bu yüzden bir İngiliz firması olan Inıperial Kemikal İndustris Limitet Şirketinin'şikâ
yetini mucip olmuş ve Alman mamulâtma tatbik edilen gümrük tarifelerinin kendi müstahsallarına 
da uygulanması ingiltere Büyük Elçiliği Ticaret Müsavirliğince de talebedilmîşti. 

•̂ u duruma göre, 3/2390 sayılı Karara bağlı üstenin bugünkü haliyle yürürlükte kalması yukarda 
bahsedilen şekilde müracaat ve şikâyetlere yol açtığından, evvelce Türk - Alman Sözleşmesinde dâhil 
iken sonradan 3/2390 sayılı Karara ilişik indirimli listeye ilâve edilen söz konusu müstahsalların, ge
rek İngiltere'den gerekse başka memleketlerden gelen benzerlerine tarife tatbikatı bakımından birlik 
temini ve herhangi bir ihtilâfa meydan verilmemesi için, söz konusu müstahsalları ihtiva eden cetve
lin yürürlükten kaldırılmasına 4931 sayılı Kanunla yürürlük süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun 
2 ncî maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 3/4614 sayı ile karar verilmiş ve 
aynı kanunun 3 ncü maddesine göre onanmak üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır, 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M.* 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/81 
Karar No. 22 

20 . V , İ947 
j 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı kimyevi maddelerin hangi tarife pozis
yonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kararın 
onanmasına dair Gümrük ve Tekel Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . ü , 
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan ve Başbakanlığın 9 . XII . 1946 tarih 
ve 6/2883 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulup, Komisyonumuza havale edilen Kanun ta
sarısı ve gerekçesi Dışişleri Bakanlığının temsil
cisi de hazır olduğu halde incelendi. Zamanın 
icapla rina uygun görülen Kanun tasarısı oy bir
liğiyle kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön 
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Komisyonu Başkam Bu Bapor Sözcüsü 
Bilecik 

M. Ş. Esendal 
Kâtip 

Gümüşane Aydın 
E. Tor Dr. M. Germen 
Burdur Gazianteb 
F. Altay Dr. A. Melek 

Manisa 
A. R. Artunkal 

Tokad 
N. P&roy 

Bolu 
H. C. Çambel 

Kocaeli 
/. S. Yiğit 

Samsun 
C. Büsel 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/81 
Karar No. 21 

23,7.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı kimyevi maddelerin hangi tarife pozis
yonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kararın onan
masına dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . I I . 1946 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan ve Başbakanlığın 9 . X I I . 1946 tarih ve 
6/2883 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lup Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edilen 
kanun tasarısı ilgili Bakanlıklar mümessillerinin 
huzuriyle incelendi. 

Kanun, Yurt menfaatlerine uygun görülerek 

kabul edildi. 
Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis

yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Ticaret Kom. Bask. Y. Bu R. Sözcüsü ve Kâtip 
Ankara Niğde 

A. Çubukçu H. Ulusoy 
Kayseri Trabzon Trabzon 

H. Ürkün A.R. Isü M, Yarwibty%k 
Van Yozgad Muş 

M. Koçak Z. Arkant B. Dedeoğlu 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
(riimrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/81 
Karar No. 10 

3, VI,194? 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı kimyevi maddeler için hangi tarife po
zisyonlarının uygulanacağını gösteren cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararının onanmasına dair Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca hazırlanarak 9 Aralık 1946 
tarihli ve 6/2883 sayılı Başbakanlık tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonlarının raporları ile birlikte 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının 
temsilcileri görüşmede hazır bulundular. 

Verilen bilgiye göre onanması istenen Bakan
lar Kurulu karan yine 4582 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesindeki yetkiye dayanılarak Türkiye ile ti
caret ve seyrisefain andlaşması veya modüs vi-
vendi akdetmiş memleketlerden gelecek bâzı mal
ların gümrük vergilerinden indirimler yapılması
na dair olan ve ayrı bir kanun tasarısı ile onan
ması istenmiş bulunan Bakanlar Kurulu kararma 
bağlı listenin düzeltilmesi hakkındadır. 

Adı geçen listede tescil edilmiş ticari isimler
den bahsedilmesi yalnız o ismi taşıyan Alman 
imalâtı dışında ve aynı nitelik ve bileşimde diğer 

memleketler müstahzarlarının indirmeden fayda-
lanmasım imkânsız kılacağı düşüncesiyle yapılan 
düzeltmenin yerînde olduğuna Komisyonumuzca 
da kanaat getirilmiştir. 

4582 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünce 
hazırlanmış olan kanun tasarısı uygun görül
müştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gön* 
derilmek üzere Yüse Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Başkanı 
Mardin 

Ol. 8. DüzgÖren 
Erzurum 

1/. TL Göh 
îçel 

S. İnankur 
İmzada bulunmadı 

Kırşehir 
N. Erdem 

o. 
ürfa 
. Ağan 

Sözcü 
Erzurum 
K. Kamu 

Eskişehir 
/. H. Çevik 
Kastamonu 
F. Mağara 

Mardin 
A. Satana 

İmzada bulunmadı 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/81 
Karar No. 13 

Maliye Komisyonu Raporu 

13 . / • 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı kimyevi maddelerin hangi tarife Pozis
yonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kararın onan
masına dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 29 . XI . 1946 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar

laştırılan kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
olunmakla Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsil
cisinin huzuriyle okunup incelendi. 

Hükümet gerekçesinin dayandığı mucip se
bepler Komisyonumuzca da uygun görüldüğün
den tasarının aynen kabulüne oy birliğiyle ka-
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rar verildi. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna g 

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
GHimüşane Samsun 

B. F. Ataç N. Tutan 

Kâtip 
Malatya 

M. S. Eti 
Elâzığ 

F. Kar akaya 
Ordu 

Afyon K. 
.1. Veziroğlu 

Kastamonu 
H. Çelen 

Samsun Sinob 

?Ön- Malatya Afyon K. Çankırı 
R, Dolunay 

Kayseri 
K. Gündeş 

Tokad 
// . Şarla» fi. Karata* L> Aksoy C. Kovalı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/81 
Karar No, 103 

M . TU . 1940 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı kimyevi müstahzarların hangi tarife po
zisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kararın onan
masına dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 9 . XI I . 1946 tarih ve 
0/2883 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise su
nulan kanım tasarısı, Dışişleri, Ticaret, Gümrük 
ve Tekel ve Maliye Komisyonları raporlariyJe 
birlikte Komisyonumuza verilmekle, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı yetkili temsilcileri hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü, 

Tasarı, yapılan açıklamalara göre onanması 
istenen Bakanlar Kurulu kararı 4582 sayılı Ka
nunun ikinci maddesindeki yetkiye dayanılarak 
Türkiye ile seyrisefain andlaşması veya Modüs 
Vivendi akdetmiş memleketlerden gelecek bâzı 
malların Gümrük Vergilerinden indirmeler ya
pılmasına dair olan karara bağlı listede düzeltme 
yapılmasını istihdaf etmektedir. 

Yukarda adı geçen Komisyonlarca da ayniyle 

kabul edilen tasarı Komisyonumuzca da yerinde 
görülerek kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

Sözcü 
Ankara 

Ankara Aydın 
Dr. A. H. Mail 67. R. Alpman 

Çoruh Diyarbakır 
Dr. ('. Kazancıoğlv C. Ekin 

İsparta 
K. Turan 

İzmir 
S. Dikmen 

Malatya. 
M. Ft. Eti 

Niğde 
R. Gür soy 

izmir 
M. Birsi 

Kastamonu 
M, Ahahv 
Malatya 

#. Tugay 

Amasya 
A.K.Yiğitoğiı 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
ş. m-uğ 

İzmir 
-S'. Odyak 

Kastamonu 
T. Coskan 

Manisa 
F. Knrdoğln 

Rize 
T. B. Balla 
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HÜKÜMETİN TETKLÎFÎ 

Bâzı kimyevi müstahsalların hangi tarife pozis
yonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki Kararın onan

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise-
fain Andlaşması veya Mödüs vivendi akdetmiş 
Devletlerden yurdumuza geleeek bâzı malların 
Gümrük Resimlerinde muayyen nispetlerde in
dirim yapılmasına dair olan BakaAİar Kurulu
nun 3/2390 sayılı ve 29 . III . 1945 tarihli Kara
rına bağlı listedeki 774 tarife numarasına ait not 
ile aynı listenin sonunda mevcut ve bâzı kimyevi 
müstahsalların hangi tarife pozisyonlarına uygu
lanacağını gösteren cetvelin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki Bakanlar Kurulunun ilişik 
3/4614 sayılı ve 4 . IX . 1946 tarihli Karan onan
mıştır. 

MADDEE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
R. Peker Başb. Yardımcısı M. A. Renda 

M. 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı ' 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 
Tanm Bakanı 

T. Coşkan 
Ticaret Bakanı 

A. İnam, 

ökmen 
Millî Savunma Bakanı 

C. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat §. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Çoşkan 
Ulaştırma Bakanı 

§. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

Bakanlar Kumlunun 4 . IX . 1946 tarihli ve 3/4614 sayılı Karandır 

Karar 

Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması ve Modüs vivendi akdetmiş Devletlerden yur
dumuza gelecek bâzı eşya ve maddelere, giriş genel tarifesindeki resim hadlerinde muayyen indir
meler yapılmasına dair olan 29 . III . 1945 tarihli ve 3/2390 sayılı Karara bağlı listedeki 774 tarife 
numarasına ait not ile bu listenin sonundaki «Aşağıda adlan yazılı müstahsallar hizalarında 
gösterilen tarife pozisyonlarına tatbik edilecektir» başlığı altında yazılı kısmın, bu kararın yayımı 
tarihinden itibaren kaldırılması; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 10 . VIII . 1946 tarihli ve 6174 
sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine, 4931 sayılı Kanunla yürürlük süresi uzatılan 4582 sayılı 
Kanunun 2 nci maddsine göre, Bakanlar Kurulunun 4 . IX . 1946 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 
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S. Sayısı: 154 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın umumi ihtiyacat için ha
riçten getirilecek madenî su borulariyle aksam ve teferruatın
dan gümrük resmi alınmamasına dair olan 2268 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyonları 

raporları (2/104) 

14 . V . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2268 numaralı Kanunun birinci maddesinde şöyle denilmektedir: «Köy, kasaba ve şehirlerde 
umumi ihtiyaca mahsus sular için Nafıa Vekâletince musaddak keşiflerine göre hariçten ge
tirilen madenî borularla teferruatında ve bunların bağlantısından Gümrük Resmi alınmaz...* 

Bayındırlık Bakanlığının esaslı tetkikleriyle; yurt şartlarına en uygun borunun amyantlı çi
mento boru olduğu anlaşılmıştır. Fonta nazaran % 25 ilâ 40 arasında daha ucuz olan bu boruların 
da yurda girmesini teminen kanunun «Madenî» tâbirini «Madenî veya amyantlı çimento tazyikli 
borular» diye değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Çınar 

Bayındırlık Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 2/104 
Karar No. 11 

18 .VI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

(Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek 
madenî su boruları ile aksam ve teferruatından 
gümrük resmi alınmamasına dair olan 2268 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi) 
hakkında Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar'ın Yüksek Başkanlığa vâki teklifi Komis
yonumuza havale edilmekle Komisyonumuz Ba
yındırlık Bakanı ve Maliye Bakanlığı Temsil
cisi huzuriyle tasarıyı incelemiştir. 

Köy, kasaba ve şehirlerimizin sıhhi bir su
ya kavuşması başta gelen işlerimiz meyanmda 
olduğu aşikârdır. 

Bu husus için su getirmeye mahsus maden 
boruların gümrüksüz olarak yurda ithalini der
piş eden 2268 sayılı Kanunla da teyit edilmiş 

bulunmaktadır. 
Ancak bu kanundaki «Madenî» tâbirinin su 

işlerinde çok elverişli sonuçlar veren ve yaban
cı ülkelerde uzun yıllardır kullanılan, gerek ha
fifliği ve gerekse ucuzluğu yönünden yurdumu
za faideler sağlıyacak olan eternit borulara teş
mil edilip edilemiyeceği hususunda tatbikatta 
tereddütlere yol açmaktadır. 

îcabeden yerlerde eternit içme su borularının 
font borulara nispetle % 50 ucuza mal olaca
ğı ve taşandaki bu değiştirmenin yurdun sıhhi 
bir suya kavuşmasında kolaylıkla Bağlıyacağına 
Komisyonumuzca da kanaat hâsıl olmakla değiş
tirme tasarısının aynen kabulüne oy birliğiyle 
karar verilmiştir, 



Gümrük ve Tekel Komisyonuna havale edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Trabzon Ankara Konya 
»S*. Bay R. Börekçi R. EreJ 

Antalya Burdur Bursa 
N. Aksu A. A. Çma,r S. T. Arsal 

Eskişehir İsparta 
K. Zeytinoğlu K. Aydar 

İmzada bulunmadı 

Gümrük ve Tek< 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 2/104 
Karar No. 11 

Yüksek 

(Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek 
madenî su boruları ile aksam ve teferruatından 
Gümrük resmi alınmamasına dair olan 2268 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi) 
hakkında Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'
ın kanun teklifi Yüksek Başkanlıkça Komisyo
numuza havale edilmekle 23 . VI . 1948 Çarşan-
ba günü Maliye, Gümrük ve Tekel, Bayındırlık 
Bakanlıkları temsilcileri hazır bulunduğu halde 
konuşulup incelendi. 

Komisyonumuz, eternit boruların köy, kasaba 
ve şehirlerimizin sıhhi bir suya kavuşması bakı
mından font borulara nazaran % 50 ucuza mal 
olmasını, ve daha hafif bulunması cihetiyle nak
linin daha kolaylıkla yapılabilmesini nazarı dik
kate alarak esas itibariyle teklifi kabul etmekle 
beraber eternit boruların umumi evsafı hakkında 
incelemelerde bulundu. 

Bayındırlık Bakanlığı mümessili, eternit bo
rular üzerinde üç sene evvel 16 atmosfere kadar 
tazyik tecrübeleri yapıldığı ve çok iyi neticeler 
verdiği, içinde çimento ve amyant elyafı bu
lunduğu cihetle elastikiyeti haiz olduğu ve naklin
de kırılmak tehlikesi bulunmadığını font boru
lardan daha mücellâ olduğu için yosun tutmıya-
cağmı bildirdi. 

( S. Bayisi 

2 — 
Kars 

M. Bahadır 

Kocaeli 
F. Abamyamk 
Kütahya 
H. Benli 

Niğde 
/. R. Soyar 

Kars 
A. S. îlter 

İmzada bulunm'adı 
Konya 

Dr. S. Irmak 
Maraş 

H. B. Tankut 
İmzada bulunmadı 

Niğde 
H. Mengi 

Samsun Tunceli Urfa 
Y. Kalgay M. Tan R. Boy er 

Komisyonu raporu 

28 . VI. 1948 

Başkanlığa 
Komisyonumuzun sayın üyelerinden bâzıları 

iptidai maddesi memleketimizde bulunan bu bo
ruların dâhilde yapılması mümkün olduğu tak
dirde Gümrük resminden muafiyeti sağlıyan 
böyle bir kanun maddesiyle memlekete girmesini 
terviç etmenin ne derece muvafık olacağı üzerin
de durdular. 

Ekonomi Bakanlığı temsilcisi, memleketimiz
de çimento borular sanayii olmadığını, fakat 
Ibunun ilerde kurulabileceğini söyledi. 

Tekrar söz alan Bayındırlık temsilcisi, eter
nit borular imali hususunda M. T. A. Enstitü-
sünde tecrübeler yapıldığı, bizde amyant elya
fının kâfi derece uzun olmaması yüzünden mu
vaffak olmadığını, bununla beraber amyantı dı
şardan getirmek şartiyle yapılabileceğini ilâve 
etti. 

Komisyonumuz, kanuna mutlak olarak böy
le bir madde konduğu takdirde, memleketimiz
de çimento boru yapmak teşebbüsüne mani ola
cağı mütalâasiyle (fabrikalar kurulup da istih
sali ihtiyaca kâfi gelinceye kadar) diye bir ka
yıt konulmasını uygun buldu. Teklif sahibinin 
de buna iştirak etmesi üzerine kanun tasarısı 
yukarıdaki fıkranın ilâvesi ile oybirliğiyle kabul 
edildi. 
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Maliye Komisyonuna havale olunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel Kouı. 
Başkanı Sözcü 
Mardin Zonguldak 

Ol. S. Düzgören 0, fl. Orhon 
Kâtip 

Malatya Çanakkale İçel 
0. Taner H. Bingili H. Aslan 

İmzada bulunmadı 

İçel Kastamonu 
S. tnankur F. Mağara 

Konya Samsun 
//. Ulusan H. Berk 

Tokad 
F. Eken 

İmzada bulunmadı 
Urfa 

0. Ağan 
1 nızada bulunmadı 

Kırşehir 
N. Erdem 

İmzada bulunmadı 
Samsun 

i/. Köprülü 
Trabzon 

D. Eyiboğlu 

Yozgad 
C. Arat 

Maliye Komisyonu rftpom 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyon u 

Esas No. 2/104 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

16 , XII. 194* 

Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek 
madenî su boruları ile aksam ve teferruatından 
Gümıiik Resmi alınmamasına dair olan 2268 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Burdur Milletvekili Ahmet Çinar tara
fından yapılan kanun teklifi Bayındırlık, Güm
rük ve Tekel Komisyonları raporlariyle birlikte 
Komisyonumuza hava olunmakla Maliye, Güm
rük ve Tekel Bakanlıkları temsilcilerinin huzıı-
riyle okunup ineelnedi. 

Köy, kasaba ve şehirlerimizi bir an Önce sıhhi 
suya kavuşturmak maksadıyla 2268 sayılı Kanu
nun birinci maddesi umumi ihtiyaçlar için ha
riçten getirilecek madenî boruları Gümrük Res
minden muaf tutmakta ise de madenî boruya na
zaran daha ucuz, daha hafif,, su isalesine daha 
müsait ve nakli daha kolay bir vaziyette olan 
eternit borular bu muaflıktan istifade edememek

tedir. Bunlarm da muaflığa ithal edilmesi ha
linde 2268 sayılı Kanunun vazından beklenen ne
tice daha kolay ve daha çabuk elde edilmiş bu
lunacaktır. 

Bu sonucu hedef tutan teklif, Komisyonumuz
ca da muvafık görülmüş Gümrük ve Tekel Komis
yonunca hazırlanan metin aynen kabul olunmuş
tur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı 
Gümüşane 
//. F. Ataç 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Malatya 

Dr. }f. Fırat 

SÖzcü 
Samsun 
R. Isıtan 
Kastamonu 
H. Çelen 

Kâtip 
Kastamonu 
A. Toközlü 

.Malatya 
E. Doğan 

Tokad 
C Kovalı 
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Bütçt Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyona 
Esas No. S/104 
Karar No. 106 

M . UJ , 194$ 

Yüksek Başkanlığa 

Umumi ihtiyaca mahsus sular için hariçten 
getirilecek tazyikli amyantlı çimento borularla 
eklentilerinde kullanılan malzeme ile sair mal
zemesinin Gümrük Vergisinden muaf tutulması 
hakkında Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar ta
rafından yapılan kanun, teklifi. Bayındırlık, Güm
rük ve Tekel ve Maliye Komisyonları raporlar 
riyle birlikte Komisyonumuza verilmekle teklif 
sahibi Ahmet Çınar ve Bayındırlık, içişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ekonomi ve Maliye Bakan
lıklarının yetkili temsilcileri hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

2268 sayılı Kanunun birinci maddesiyle köy. 
kasaba ve şehirlerde umumi ihtiyaca mahsus 
sular için Bayındırlık Bakanlığınca tasdikli ke
şiflerine göre dışardan, getirilecek madenî bo
rularla eklentilerinden gümrük resminin alın
maması esası kabul edilmiştir. 

Memlekette halkın su ihtiyacının geniş öl
çüde ele alınması neticesinde su borusu ihtiyacı 
çoğalmış, gerek dâhilde Karabük'te yapılan ve 
gerek dışardan ithal edilen madenî borular bu 
ihtiyacı karşılıyacak durumdan uzak bulundu
ğundan teklif sahibinin aynı işte dünyanın bir
çok memleketlerinde kullanılmakta olan tazyik
li amyantlı çimento boruların da memlekete ko
layca ithallerini temin etmek üzere bunlardan 
da madenî borular gibi Gümrük Vergisi alın
mamasını ve böylece köy, kasaba ve şehirlerimi
zin bir an evvel temiz suya kavuşmalarını sağ
lamak istediği verilen izahlardan anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuzda işin bütün ihtimalleri ko
nuşulmuş ve şu neticelere varılmıştır : 

a) Bugün Karabük imalâtı memleketin ih
tiyacına kifayet edecek durumda değildir. Bu hu
sus gerek Ekonomi Bakanlığı ve gerek Bayındır
lık ve İçişleri Bakanlıkları temsilcileri tara
fından sarahaten ifade edildiği gibi bu mües
sesenin 1947 yılı hesaplarını tetkik eden İktisa
di Devlet Teşekkülleri Genel Kurul Komisyonu 
raporunda da (75 - 600 milimetre kutrundaki 

su borularını imal için kurulmuş bulunan ve 
fakat büyük kuturda borulara sürüm temin 
edilemediği cihetle imalâtı küçük kuturlu bo
rulara inhisar eden boru fabrikası gerek kapa
site ve gerekse sistem bakımından bugünkü ih
tiyaca cevap verecek durumda bulunmadığın
dan) yeni bir santrfüj boru fabrikası kurulması 
hususunda iller Bankası ile görüşmeler yapıl
dığı ifade edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında hariçten halen ithal 
edilebilmekte olan madenî borular Karabük 
imalâtını müteessir etmediği gibi aynı suretle 
amyantlı tazyikli çimento boruların da ithali 
ihtiyacın büyüklüğü karşısında bu müesseseye 
bir zarar vermiyeceği hattâ Karabük'ün 1950 
imalâtı da dâhil olmak üzere bütün istihsalinin 
İller Bankasınca angaje edildiği anlaşılmıştır. 

b) Dünya piyasalarının istinasız bulunması 
hasebiyle halen memleket ihtiyacına kifayet 
edecek miktarda hariçten madenî boru getir
meye imkân bulunmadığı, 

c) ilgili Bakanlıklarca verilen izahlara 
göre tazyikli amyantlı çimento boruların demir 
borulara birçok yönden faik bulundukları; 

1. Çok hafif olduklarından en yolsuz yer
lere bile kolayca naklinin mümkün olduğu, 

2. işletmesi kolay olup iki kişinin bir gün
de bir kilometre boru döşeyebildikleri, 

3. Madenî borularla birleşmesi mümkün ol
duğundan tamirde kolaylık bulunduğu, 

4. Mücellâ olduklarından daha çok suyun 
isalesi mümkün olduğu gibi kireçli sulardan dahi 
bu hassasını kaybetmediği, 

5. On iki atmosfer tazyika mütehammil ol
duklarından her çeşit şebekede kullanılmaları 
kabil olduğu gibi hariçte muzir ve mikroplu su
ların girmesinin de mümkün olmadığı, 

6. Elâstiki bulunduğundan toprak tagay-
yüratına, yer sarsıntısına ve hattâ son harbde 
yapılan tecrübelere göre bombardımanlara dahi 
mütehammil bulunduğu, 

7. Son 15 yılda yapılan tecrübelerde bu va-
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sıflarını hiç bir suretle kaybetmedikleri, 
anlaşılmıştır. 

d) Bu boruların Gümrük Resminden muaf 
tutulması halinde gelir noktasından bir kayip ol-
mıyacağı, 
çünkü hariçten madenî borunun mebzulen it
haline bugünkü dış piyasa durumu müsait bu
lunsa bunların 2268 sayılı Kanuna göre esasen 
gümrüksüz ithali mümkün olduğundan bunların 
yerine ikame edilecek boruların aynı şartla ithali 
halinde bir şey kaybedilmiyeceği, 
hususlarında yapılan görüşmeler sonucunda Ko
misyonumuzca da kanaat hâsıl olduğundan teklif 
esas itibariyle kabule değer görülmüştür. 

Gümrük ve Tekel Komisyonunca hazırlanan 
metin üzerinde görüşmeler yapılmış ve musad-
dak keşif yerine Bayındırlık Teşkilât Kanununa 
göre proje kelimesi konulmuş ve aynı Komisyon 
tarafından bu sanayiin dâhilde kurulması ve 
istihsalin ihtiyaca kâfi gelmesi halinde bu mua
fiyetin kaldırılacağına dair konan kaydın bir 
takım tatbikat güçlükleri doğuracağı, böyle bir 
sanayi kurulduğu ve bunun himayesinde memle
ket için bir fayda görüldüğü takdirde esasen 
bir kanun ile bu muafiyetin kaldırılması zaruri 
bulunduğundan bu tasarıda böyle bir hükmün 
bulunmasından bir netice elde edilemiyeceğin-
den kayıt maddeden çıkarılmıştır. 

Bundan başka bütün ithalâtçılar projeleri 
gümrüğe ibraz şartiyle bu tasandan faydalana
caklar ise de iller Bankası, bütün memleket vü
satinde bu^ konuda çalışmakta olduğundan getir
teceği borolarm, projelerin bir yıl içinde ibrazı 
kaydiyle gümrükten çıkarması hususunu, Ban
kanın her zaman gümrükle hesaplaşmak imkâ
nında bulunması bakımından, Komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve bunu temine yeter bir kayıt 
maddeye ilâve edilmiştir. 

2268 sayılı Kanunun esas metninde imtiyazlı 
şirketlerin gerek tesisat ve gerekse tamirat için 
bu muafiyetten istifade edemiyecekleri yazuı 
olup teklifte de bu kayıt muhafaza ve Gümrük 
r t Ttkel Komisyonunca da kabul edilmiş is« dt 

imtiyazlı şirketlerin mukavelelerinde bu cihetin 
görüşme sırasında daima tesbiti mümkün olduğu 
gibi memleketin menfaati taallûk ederse onla
rın da bu muaflıktan faydalanmalarını mümkün 
kılmak için bu kaydm maddeden kaldırılmasını 
Komisyonumuz uygun görmüştür. 

Tasarının görüşülmesi sırasında şehir ve ka
sabalarda kullanılmakta olan su saatlerinin de bu 
muafiyete ithali görüşme konusu olmuş ve memle
ketin takriben bir milyon su saatine ihtiyacı ol
duğu ve fiyatları bugün hemen 45 lira raddesinde 
olan bu saatler için milyonlarca döviz tahsisine 
zaruret bulunduğu açıklanmış ise de verilen iza
ha göre memleket içindeki fabrikaların bunları 
aynı vasıfta imal etmeleri mümkün ve bu yolda 
teşebbüslerde bulunduğu anlaşılmış bulunduğun
dan saatlerin kendi malzememizle içerde imal
lerini temin edecek tedbirlerin alınmasına bir an 
evvel başlanmasını Komisyonumuz tavsiyeye de
ğer görmüştür. 

Bu izahlara göre yeniden hazırlanan tasarı 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Eri en /. H. Tigrd M. Eriş 
Amasya Ankara Bursa 

A. K. Yiğitoğlu Dr. A. H. Selgil F. Bük 
Çoruh Diyarbakır Diyarbakır 

Dr. C. Kaza-ncıoğln C. Ekin Ş. TJluğ 
tsparta İzmir îzmîr 

K. Turan M. Birsel S. Dikmen 
İzmir Kastamonu Kastamonu 

S. Odyak M. Akalın T. Coşkan 
Malatya Malatya Manisa 
M. S. Eti Ş. Tugay F. Kurdoğlu 

Niğde Rize 
R. Gürsoy T. B. Balta 

Belediyelerce hidroelektrik tesislerinde kulla
nılacak bu nevi boruların da bu muafiyetten 

faydalanmasına taraftarım. 
Aydın 

Çft. R. Alpmmı 
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BURDUR MİLLETVEKİLİ 
AHMET ALİ ÇINAR'IN TEK

LİFİ 

Umumi ihtiyaçlar için hariçten 
getirilecek madenî su boruları 
İle aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına da
ir olan 2268 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 2268 sayılı 
Kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Köy, kasaba ve şehirlerde 
umumi ihtiyaca mahsus sular 
için Bayındırlık Bakanlığın
ca musaddak keşiflerine göre 
hariçten getirilen madenî ve 
eternit tazyikli borular ile ak
samından ve bunların bağlan
tısında kullanılan kurşun ve 
katranlı ip gibi teferruatından 
Gümrük Resmi alınmaz. 

İmtiyazlı şirketler gerek 
tesisat ve gerek tamirat için bu 
muafiyetlerden istifade ede-
mea. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bayındırlık, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel ve Maliye Bakanları 
yürütür. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİS
YONU DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Umumi ihtiyaçlar için hariçten 
getirilecek madenî su boruları 
ile aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına da
ir olan 2268 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 2268 sayılı 
Kanunun birinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Köy, kasaba ve şehirlerde 
umumi ihtiyaca mahsus sular 
için Bayındırlık Bakanlığınca 
musaddak keşiflerine göre ha
riçten getirilen madenî borular
la, memleketimizde fabrikaları 
kurulup da istihsali ihtiyaca 
kâfi gelinceye kadar amyantlı 
çimento tazyikli borular ve ak
samından ve bunların bağlanı
şında kullanılan kurşun, ve 
katranlı ip gibi teferruatından 
Gümrük Resmi alınmaz. 

İmtiyazlı şirketler gerek te
sisat ve gerek tamirat için bu 
muafiyetlerden istifade edemez. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE-
ĞİŞTIRİŞI 

Umumi ihtiyaçlar için hariçten 
getirilecek madenî su boruları 
ile aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına da
ir olan 2268 sayılı Kanunun bi* 
rinci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3 . VI . 1933 
tarihli ve 2268 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmögtir : 

Köy, kasaba ve şehirlerde 
umumi ihtiyaca mahsus sular 
için Bayındırlık Bakanlığınca 
onanmış projelerine göre ha
riçten getirilen madenî boru
lar ile tazyikli amyantlı çimen
to borular ve bunların eklenti
lerinde kullanılan kurşun ve 
katranlı ip, lâstik ve demir bi
lezik gibi teferruata ait aksam 
ve malzemeden Gümrük Vergisi 
alınmaz. 

Yukarıki ihtiyaçlar için İl* 
ler Bankasınca getirilecek boru 
ve teferruatı ile diğer aksam ve 
malzemeye ait onanmış proje
ler, eşyanın gümrükten geçiril
mesinden itibaren en geç bir yıl 
içinde gümrüğe verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikin
ci maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 
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S. Sayısı: 155 
Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra

poru (3/77) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . I . 1947 

Tazı î§leri ve Sicü Müdürlüğü 
özel No. 178 
O. No. 6-161 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkiri mutazammın mahiyette neşriyattan dolayı Başkent gaze
tesi sorumlularından gazetenin sahibi Doktor Niyazi Çıtakoğlu'nun halen Çanakkale - Milletvekili 
bulunmasına binaen hakkında Anayasanın 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere Ada
let Bakanlığından alman 14.1.1947 tarih ve 15/7 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak su
nulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Adalet Bakanlığının 14.1.1947 tarihli ve 15/7 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkiri mutazammın mahiyette neşriyattan dolayı Başkent gaze
tesi sahibi Çanakkale Milletvekili Doktor Niyazi Çıtakoğlu hakkında takibat yapılabilmek için 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması icabetmekte olduğu Ankara C. Savcılığından bildiril
miştir. 

Adı geçen C. Savcılığından gönderilen hakareti mutazammın yazıyı kapsadığı ileri sürülen Baş
kent gazetesinin 1. XII . 1946 günlü nüshası ve gazete sorumlularından muharrir Yalçın Uraz ile 
yazı işlerini fiilen idaren eden 'Kâzım Arar haklarında kamu dâvasının açıldığına dair 19 . XI I . 1946 
günlü talepname örneği bağlı olarak yüksek huzurlarına sunuldu. 

Anayasanın 17 nci maddesi hükmüne göre gereğinin ifasına müsaadelerini üstün saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Adalet Bakanı 



2 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonu 

Esas No. 3/77 
Karar No. 13 

29 . llî . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkiri muta-
zammm mahiyette neşriyattan ötürü Başkent 
Gazetesi sorumlularından olması dolayısiyle suç
lu sanılan Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtak-
oğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlığın 178/6 - 161 
sayı ve 22 . 1 . 1947 tarihli yazısiyle ilişiği dos
ya, Karma Komisyonumuza havale edilmekle 
konunun incelenmesi ve sonuca göre raporu
nun yazılması için, İçtüzük'ün 178 nci maddesi 
gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırla
ma Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosr 
ya Karma Komisyonumuzca da incelenip görü
şüldükten sonra, adı geçen Niyazi Çıtakoğlu'na 
isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde mevzuubahis olan memnu fiillerden 
ise de gazetenin sorumlusu olması dolayısiyle 
mumaileyh hakkında istenen takibi mutazam-
mm fiilden ötürü yazı sahibinin ve yazı işleri 
müdürünün mahkemece beraetine karar yeril
miş ve bu kararın Yargıtayca tasdiki suretiy
le kesinleşmiş olduğu anlaşılması üzerine dola
yısiyle sorumlu görülen Niyazi Çıtakoğlu'nun 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
lüsstttnuna komisyonumuzca kanaat tahassül et
mediğinden bir karat ittihazına mahal olmadı

ğına ve keyfiyetin Kamutayın yüce tasvibine bu 
şekilde arzına oy birliğiyle karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Başkanı Sözcü 

Tokad 
N. Poroy 

Kâtip 
Afyon, K. 

H. Dinçe t 
Ankara 
/. Ezğü 
Balıkesir 

Orgl. K. Özalp 
Bursa 

A. Konuk 
Denizli 

N. Küçüka 
Erzurum 

Afyon K. 
H. Bozca 
Ankara 

M, ökmen 
Balıkesir 

8. örgeevreıı 
Bursa 

A. Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat 

İsparta 
8. îbrahimhakkıoğlu R. Güllü M 

İzmir 
E. Oran 8. 

Kırşehir 
8. Kurutluoğlu 

Konya 
H. Kar&km* 

Mardin 
M. K, Boran 

Kayseri 
A. Feyzioğh* 

Kırklareli 
N.A.Kansu Ol 

Manisa 
F. Uslu K, 

Muğla 
.V. özsan 

Konya 
A. R. Türet 

Ankara 
E. H. Ergun 

Antalya 
N. Aksoy 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
M. B. Pars 
Erzincan 

8. Sağtroğhi 
İstanbul 

. H. Oelenbeğ 
Kayseri 
R. özsoy 
Konya 

.4. F. Cebesoy 
Manisa 

. Coşkunoğh* 
Seyhan 
K. Çelik 

t S. Sayısı : 1$& ) 



S. Sayısı: 156 
Ankara su tesisatının Belediyeye devri hakkında Kanun tasarısı 
ve içişleri t Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (1/155) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . / . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71-152, 6/298 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara su tesisatının Belediyeye devri hakkmda Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 28 . I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
V* " ' • • - • ^ v i t e r t ^ ^ * ^ , ; A-''•• $' Sarocoğlv 

Ankara Şehir su teaslerinin Belediyeye devri hakkında kantin tasarısının gerekçesi 

Çankaya yolu ile Ankara su tesislerinin inşasına 1920 de başlanmış bu hizmetler için Ziraat. Ban
kasında Ankara Şehremaneti namına açtırılan kredilerden 1927 senesine kadar 894 600 lira sarf edil 
mistir. 

Şehremanetinin malî durumu ne Hazinenin kefaleti ile Ziraat Bankasında açılan krediden alınıp 
sarfedilen paraların Ödenmesine ve ne de gelişme halinde olan şehrin su ihtiyacına mütenazır tesisler 
vücuda getirmeye müsait bulunmadığı cihetle bu mühim belediye hizmetinin aksamaması için Bakan
lar Kurulunca 14 . I I I . 1928, 25 . V , 1928 tarihli ve 5320, 6664 No: lu kararlarla bâzı tedbirler der
piş edilmiştir. 

Bu kararlara istinaden Maliye Bakanlığı ile Ankara Şehremaneti arasında yapılan anlaşmaya göre 
Şehremanetinin Hazine kefaleti ile Ziraat Bankasından aldığı 894 600 liraya ilâveten Hazinece ye
niden 375 400 lira verilmek suretiyle alacak miktarı 1 270 000 liraya çıkarılmış buna mukabil Şehre-
manetince teşkil edilecek ve şirketten Hazineye bu miktar hisse senedi verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu anlaşma mucibince Şehremaneti tarafından teşkil edilen «Malzemei inşaiye», «Un ve ekmek» 
ve «Çimento», Şirketlerine ait 450 000 liralık hisse senedi Hazineye verilmiş ise de Elektrik ve Hava
gazı Şirketine belediyenin borçlu bulunması ve Su Şirketinin teşkil edilmemesi yüzünden geri kalan 
hisse senetleri verilmemiş, bu sebeple belediye Hazineye 820 000 lira borçlu kalmıştı. 

Bir müddet sonra mevcut tesisler süratle inkişaf halinde olan şehrin su ihtiyacını karşılayamaz 
hale gelince bu tesislerin genişletilmesi için 10 . VI . 1930 tarihli ve 1712 No: lu Kanunla Hüküme
te Ankara Su İşleri için. 2 milyon liraya kadar taahhüde girişmeye mezuniyet verilmişti. 

Bunun üzerine Bayındırlık Bakanlığında c Ankara Şehir tçme Suyu Komisyonu> teşkil edilerek te
sisler işi ile bu komisyon iştigal etmeye başlamıştır. 

Bir müddet sonra 21. VII . 1932 tarihli ve 13198 numaralı Bakanlar Kurulu karariyle, Hazinenin 
belediyeden alacaklı olduğu meblâğ ile faizlerine karşılık olarak belediyeye ait bir milyon üç yüs 
altmış yedi bin lira muhammen kıymetli su tesisleri Hazineye devredilmesine mukabil Ankara su iş
lerinin idare ve işletilmesi, 1779 numaralı Ankara şehri su tesisatı için yapılacak istikraza ait 
kanunun 3 ncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden Ankara Belediyesine bırakılmış safi ge
lirin yarı yarıya Hazine ile belediye arasında paylaşılması kabul edilmiştir. 



1936 yılında Bayındırlık Bakanlığındaki Ankara Şehir îçme Suyu Komisyonu ilga edilmesi 
üzerine, Bakanlar Kurulunun 5 . V . 1937 tarihli ve 2/6522 numaralı karariyle verilen yetkiye 
istinaden, işletmeden hâsıl olan safi gelirin yarı yarıya paylaşılmasından vazgeçilerek hu gelirin, 
tadillerle ve yeniden yapılacak tesislere sarf edilmek üzere ihtiyata alınması Maliye Bakanlığı 
ile Belediye arasında kararlaştırılmıştır. 

Dünya harbi sebebiyle malzeme ve işçilikten hâsıl olan fiyat yükselişlerini karşılamak üzere, 
ihtiyata ayrılan paradan «180 000» liranın işletme işlerinde kullanılmasına Bakanlar Kurulunca 
24 . IV . 1942 tarihli ve 2/17762 numara ile karar verilmiş, daha sonra da bu kayıt eski Anlaşma 
metnine ilâve edilmiştir. 

Bundan başka, 3106 sayılı Kanuna tevfikan Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmış olan Çubuk 
Barajı Su tesisatı Barajdan süzme tesisine kadar olan isale hattının işletmesi de 23 . V . 1938 
tarih ve 2/8828 numaralı Bakanlar Kurulu karariyle Ankara Belediyesine bırakılmıştır. 

Ankara İçme Suyu Komisyonu tarafından, teşekkül tarihi olan 1931 den ilga edildiği 1936 yı
lına kadar, 1712, 1779, 2269, 2511, 2816, 2866 ve 3106 sayılı kanunlara istinaden Maliye ve Ba
yındırlık bütçelerinden, Ankara s\ı tesisleri için sarfedilen paralar, kesinhesap kayıtlarına göre 
3 507 519 liraya baliğ bulunmaktadır. 

Mülkiyeti Devlette olup işletmesi belediyeye bırakılmış olan Ankara su tesislerinin tamamının 
bugünkü kıymeti 4 687 680 lira olarak tahmin edilmektedir. 

Kanun projesi ile mülkiyetinin Ankara Belediyesine devri düşünülen bu tsisler, yeraltı ve üstü 
isale hatları, su depolan, l>ekçi kulübeleri, makineler gibi menkul ve gayrimnkuller. 

Yukarda sözü geçen, 21. VII. 1932, 5 . V. 1932 tarihli ve 13198, 2/65£2 numaralı Bakanlar Ku
rulu Kararlarına göre Ankara Belediyesi ile yapılan anlaşma gereğince, su tesislerine sarfedilmek 
üzere ihtiyata alınan ve bu kanun tasarısında Ankara Belediyesine devri düşünülen paralar 400 000 
lira kadardır. 

831 numaralı Kanunla, gerek vakfa ait olsun ve gerek her hangi bir suretle vücuda getirilmiş bu
lunsun, umumun istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalara ve köylere isale edilmiş suların ida
resi, «kâffei Müessesat ve Mebani varidatı ile» belediye ve köy ihtiyar meclislerine devir ve tevdi 
olunmuş ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 25 nci fıkrasiyle de su işleri beledi
yelerin vazifeleri arasına alınmış olduğundan kamu hizmetine mahsus olup Hazinenin mülkiyetinde 
bulunan Ankara şehri su tesisatı ile buna ait gayri menkuller üzerinde, belediyenin alâkasının tama-
miyetinin temini ve şehir su ihtiyacının bu suretle daha elverişli bir şekilde temini için, şimdiye ka
dar toplanan ihtiyat akçası da dâhil olmak üzere Ankara şehri su ihtiyacını temin eden bilûmum te
sislerle gayrimenkulların bedelsiz olarak Anka ı/a Belediyesine devri ve temlikinin muvafık olacağı 
düşünülmüş ve bunun için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 6. V. 1947 

Esas No. 1/155 
Karar No. 28 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara su tesisatının Belediyeye devri hak
kında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca Yüksek Meclîse sunulması karar
laştırılan Kanun tasarısı İçişleri Bakanının huzu-
riyle incelendi. 

Hükümet gerekçesinde yazılı tafsilâttan da 
anlaşılacağı üzere Cumhuriyetin kuruluşundan 
beri Ankara şehrinin bütün içtimai kadroları ile 
geliri ve gideri kendi belediye idaresine yeter 
kıvama gelinceye kadar içme su ihtiyacının geçir-

( S. Sayısı : 156 ) 
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• diği safhaların her birinde gerek İkraz gerek yar

dım gerek su işini bizzat Devlet uhdesine almak 
suretiyle lüzumlu tesislerin kurulup işletilmesi 
zaruri bir keyfiyet olup yirmi yıldan fazla bir 
zamandan beri bu safhalar birbiri ardınca geçiri
lerek bugün Devletin içme suları hakkında kabul 
eylediği 689 sayılı Ana Kanunda gösterilen vaz'ı 
asliye îrcaı yani Türkiye'mizin diğer şehirlerinde 
olduğu gibi 1580 sayılı Belediye Kanununun be
lediye vazifelerini sayan 15 nci maddenin 25 nci 
fıkrasında yazılı olduğu üzere içme suyu isale <Te 
işletmesi ile ilgili kamu hizmetlerinin bir beledi
ye vazifesi olarak Ankara Şehri Belediye İdare
since yönetilmesi uygun görülerek tasarı Komis
yonumuzca aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonuna 

Ankara su tesisatının Belediyeye dev.ri hakkın
da Maliye Bakanlığınca hazılanıp Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulan ve içişleri Ko
misyonunca da incelenen kanun tasarısı havalesi 
gereğince Komisyonumuz tarafından da ince
lendi. 

Hükümet gerekçesinde etraflıca zikredilen 
tarihçeden de anlaşılacağı veçhile bu tasarıda; 
1779 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
işletmesi Ankara Belediyesine verilmiş olan ve 
mülkiyeti Hazineye ait bulunan 4 687 680 lira 
kıymetindeki bu tesislerin mülkiyetinin; ihtiyat
ta toplanan paralarla birlikte, Ankara Belediye
sine terkedilmesi derpiş edilmektedir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 25 nci fıkrasiyle şehir suları, Belediye
lerin vazifeleri arasına almış olduğu kamu hiz
metlerinden sayıldığı cihetle Hazinenin mülkiye
ti altında bulunan Ankara Şehri su tesisatiyle 
buna ait gayrimenkuller üzerinde, esasen bu te-

verilmek üzeito Yüksek Başkanlığa sunulur, 
İçişleri Komisyonu 

Başakni 
Tekirdağ 

C Uybadın 
Kâtip 

İsparta 
S. Koksal 

Bolu 
/. Yalçın 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Konya 

Ş. Ergun 

Başkan v*kili 
Çoruh 

A. Tütün 

Antalya 
R. Kaplan 

Çorum 
S. Karafakıoğlu 

Kayseri 
F. Apaydın 

Siird 
t. Yavuz 

Sözeü 
Kars 

A. Eyidağa* 

Balıkesir 
F. Tiriioğhi 

Giresun 
E. Dizdar 

Kocaeli 
C. Aksu 

Sivas 
N. Ergin 

Tokad Ybzgad 
R. Güreli t. Otgun 

sisler üzerinde işletme vazifesini ifa etmekte 
olan, Belediyenin tam alâkasının temini hususun
daki mütalâalar Komisyonumuzca da çok yerinde 
görülmüştür. 

Ancak tamamiyle bir kamu hizmeti olan bu 
işler üzerinde Bayındırık Bakanlığınca tam ve 
kâmil bir murakabenin temini zaruretini ve bu 
maksatların temini için Bakanlık teşkilâtında 
kurulmuş olan (şirketler ve müesseseler) genel 
müdürlüğü kadrosunun da maksada yeter bir şe
kilde görevlendirilmesi lüzumunu da komisyonu
muz üzerinde durulmaya değer çok esaslı bir ko
nu telâkki etmektedir. 

Bundan başka Devletimizin. Başkenti olan 
Ankara'nın bugünkü su ihtiyacı durumiyle 
mevcut tesisler tarafından temin edilmekte olan 
su miktarını ve ilerde şehrin gerek imar ve ge
rek nüfus artışı ile su ihtiyacına arzedeceği 
umumi durumu göz önünde tutarak mevcut te
sislerin fennî icaplara uygun bir şekilde ıslahı 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu .14 . V . 1947 

Esas No. î/155 
Karar No, 6 

Yüksek Başkanlığa 

(•S. Sayım : 156) 
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ve yenilerinin ilâvesi suretiyle gereken fennî 
tedbirlerin şimdiden alınması lüzumunu da çok 
önemli bir konu olarak görmekteyiz. 

Bu maksadı temin için Ankara Belediyesi 
teknik teşkilâtının yeter sayı ve evsafta teknik 
elemanlarla teçhizi temennisini, şehrin bugünkü 
ve gelecek durumu bakımından üzerinde ehem
miyetle durmak gereken bir konu olduğu kana
atiyle, burada zikretmeyi Komisyonumuz fayda
lı görmektedir. 

Yukarda zikredilen ve Ankara Şehrinin hu
susiyeti bakımından önemli gördüğümüz cihet
lerin de göz önünde tutulması temennisiyle ta
sarı Komisyonumuzca da aynen ve oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yük-

Ankara su tesisatının belediyeye devri hak
kında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 29• . I . 1946 tarih ve 6/298 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan ve yedinci Dö
nemin sona ermesi üzerine hükümsüz kaldığı 
halde sekizinci Dönemde tekrar Hükümetçe ihya 
edilen Kanun tasarısı îçişleri ve Bayındırlık Ko
misyonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle îçişleri Müsteşarı, Bayındırlık Bakan
lığının yetkili temsilcisi ve Ankara Belediye Baş
kanı hazır oldukları halde incelenip görüşüldü-

Tasarı, 1779 sayılı Ankara şehri su tesisatı 
için yapılacak istikraza ait kanunun 3 ncü mad
desiyle işletilmesi Ankara Belediyesine devre
dilmiş olan Su İdaresine ait bütün menkul 
ve gayrimenkulerin mülkiyetinin de ihtiyatta 
toplanan paralarla birlikte Ankara Belediyesine 
devrini temin etmek maksadiyle hazırlanmış bu
lunduğu yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır. 

îçişleri ve Bayındırlık Komisyonlarınca da 
ayniyle kabul edilen tasarı esas itibariyle Ko
misyonumuzca da kabule değer görülmüştür. 

sek Başkanlığa sunulur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Trabzon Ankara 
S. Day R. Börekçi 

Kâtip 
Niğde Antalya Burdur 

/. R. Soyer A, Aksv A. A. Çınar 
Çoruh Kocaeli 

Dr. C. Kazanctoğlu A. F. Abastyantk 
Konya Kütahya Malatya 
R. Erel H. Benli M. S. EU 

Maraş Niğde 
II. R. Tankut H. Mengi 

Tunceli Urfa 
M. Tan R. Soyer 

İmzada bulunmadı 

Ancak, Ankara Sular İdaresine yeni bir şe
kil veren bu tasarı ile idarenin şahsiyetini, tâbi 
olaeağı sair hukuki hükümleri de tesbit ve mal
larının hangi esaslar dairesinde devredileceğini 
tâyin etmeyi, her türlü ihtilâfları önlemek bakı
mından Komisyonumuz faydalı bulmuş ve bu 
suretle; 

Tasarının birinci maddesinde, idarenin unvanı 
ve tüzel kişiliği haiz olacağı ve özel hukuk hü
kümlerine tâbi lacağı, 

îkinci maddesinde, Muhasebei Umumiye Ka
nununa, Belediye muhasebe usulüne, Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tâbi ola
cağı, memurları hakkında belediye memurları 
hükümleri uygulanmıyacağı ve işletme hususun
da Ankara Elektrik ve Havagazı İdaresi hakkın
daki esaslar göz önünde bulundurularak Belediye 
Meclisince tanzim edileceği; 

Üçüncü madde ile Belediye Meclisi dilerse, 
hesapları ayrı tutulmak kaydiyle bu idareyi Elek-
tirik ve Havagazı İdaresine bağlıyabileceği; 

Dördüncü maddede, Hazineye ait olan bu te-

Büt$e Komisyonu rapom 

T. B. M. M 
Bütçe Komisyon* 29 . III . 1949 
Esas No. 1/155 
Kamr No. 105 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Bayisi : .1.56 ) 



— 5 — 
sislerin belediyeye devredildiği; 

Beşinci madde, devredilen malların kıymetle
rinin ne surette tesbit edileceği; 

Altıncı madde ile de, bu devrin her türlü 
harç ve resimden muaf tutulacağı belirtilmiş ye
di ve sekizinci maddeler yürürlük hükümlerini 
ihtiva etmiş bulunmaktadır. 

Bu esaslara göre kurulacak olan (Ankara 
. Sular İdaresi) ne de mümasili bulunan diğer ida

relerin haiz oldukları bütün hukuki imkânlar 
temin edilmektedir. 

Komisyonumuz görüşme sırasında Ankara 
şehrinin bugünkü su ihtiyacının bilhassa yaz ay
larında temin edilemediği ve metre kübünden ha
len alınmakta olan ücretlerin artırılması sure
tiyle tesislerin düzeltilmek istenildiği konusu 
üzerinde durulmuştur. Bu hususta alınan izah
lara göre şehrin su şebekesinin plânsız bir şekil
de yapılmış bulunduğu ve hassatan mevcut su
yun yansına yakın bir miktarının 250 çeşme ile 
yollar ve bahçeler ve parklarda kontrolsüz bir 
surette sarf edilmekte bulunduğu ve bu sebeple 
yer altı membalarından elde edilen suların israf 
ve kifayetsizliği karşısında Baraj suyundan fi* 

! litre tesisiyle şehre daha pahalı su temin etmek 
zarureti hâsıl olduğu ve bütün bu masrafların 
abecelere yükletildiği gibi yeni tesislerin vücu
da getirilmesi için ücretlerin artırılması halinde 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara su tesisatının Belediyeye devri hakkında 
Kanun tasarm 

MADDE 1. — 1779 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince işletmesi Ankara Belediyesine 
devredilmiş olan Su İdaresine ait bütün menkul 
ve gayrimenkullerin mülkiyeti, ihtiyatta toplanan 
paralarla birlikte Ankara Belediyesine terkedil
miştir. 

(S. 

hemşehrilere yeniden haksıa külfetler yükleti-
leceği bu takdirde dahi yeni tesislerin yapılması 
mümkün olamıyacağı anlaşılmış bulunmakta
dır. 

Nüfusu birkaç yıl içinde 250 binden fazlaya 
çıkan Başkentin 15 milyona yakin bir ödenekle 
ıslahı mümkün olan ve belediyece iktihamı ka
bil olmıyan su işlerine Hükümetçe gereken yar
dımın yapılmasını Komisyonumuz tavsiyeye de
ğer bulmuştur. 

Yukarda arzedilen esaslar dairesinde yeni
den hazırlanan tasarı Kamutayın onayına arze» 
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
B. Erten î. H. Tigrel M. Eriş 
Amasya Ankara Aydın 

A. K. Yiğitoğlu Dr. A. H. Selgil Ol. B. Alpman 
Bursa Çoruh Diyarbakır 
F. Bük Dr. C. Kazanctoğlıt C. Ekin 
Diyarbakır Isprta İzmir 
§. Uluğ K. Turam M. Birsel 
İzimr İzmir Kastamonu 

8. Dikmen S. Odyak M. Akalın 
Kastamonu Malatya Malatya 
T. Coşkan M. 8. Eti Ş. Tugay 
Manisa Niğde Bize 

F. Kurdoğlu B. Gürsöy T. B. Balta 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Ankara su tesisatının Belediyeye devri ve işletü-
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Belediyesine bağlı ol
mak üzere «Ankara Sular İdaresi» adı ile tüzel 
kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tâbi 
bir idare kurulmuştur. 

MADDE 2. — Bu idare Muhâsebei Umumiye 
Kanunu ile Belediye muhasebe usulüne ve Ar-. 
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine 
bağlı değildir. Memur ve hizmetlileri hakkında 
Belediye memur ve hizmetlilerine ait hükümler 
uygulanmaz. 

Müessesenin sermayesi ve idare şekli ve 

: 156) 
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Hü. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihînde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Maliye ve İçişleri Bakanları memurdur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

içiş. B. 
Hümi Uran 

M. E. B. 
Yücel 

Sa, ve S. Y. B. 
Dr. S. Konuk 

Ula. B. 
A. F. Cebesoy 

Ad. B 

Dışiş. B. V. 
N. E. Sümer 

Ba.B. 
Sim Day 
G. ve T. B. 

Ti. B. 
R> Karadeniz 

M. S. B. 
4. R. ArtunJzal 

Ma.B. 
N. E. Sümer 

Eko. B. 
Fuad Sirmn 

Ta. B. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Çalış. B. 
Dr, S. Irmak 

B. K. 

memur ve hizmetlilerinin tâbi olacağı esaslar 
işletmenin bünye ve ihtiyacına göre ve Ankara 
Elektrik ve Havagazı idaresinin bağlı bulundu
ğu hükümler göz önünde bulundurulmak sure
tiyle Belediye Meclisince kararlaştırılır. 

MADDE 3. — Ankara Belediye Meclisi bu 
idareyi ve gerekli görürse diğer işletmelerini. 
hesapları ve bütçeleri ayrı tutulmak şartiyle 
Ankara Elektrik ve Havagazı işletmesi idare
sine bağlamaya yetkilidir. Bu takdirde bağla
nacak işletmeler hakkında da 4325 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — Hazineye ait olup 1779 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince işletmesi An
kara Belediyesine devredilmiş olan su tesisleri
nin mülkiyeti bütün menkul ve gayrimenkulle-
riyle devredilen mallara ait her türlü hakları 
ve borçlariyle birlikte Ankara Belediyesine be
delsiz olarak devredilmiştir. 

MADDE 5. — Devredilen tesislerle menkul 
ve gayrimenkul malların satmalma veya tesis 
kıymetleri ile bugünkü durumları ve işletmeye 
konuldukları tarihten beri geçen süre içinde ti
cari esaslara göre itfa edilmesi gerekli miktar
lar göz önünde bulundurulmak suretiyle Maliye 
ve Bayındırlık Bakanlıklariyle Ankara Beledi
yesi temsilcilerinden kurulacak üç kişilik bir 
Komisyon tarafından kıymetleri takdir edilerek 
idarenin sermayesine katılır. 

MADDE 6. — Bu devir her türlü harç ve 
resimden muaftır. 

MADDE 7. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini içiş
leri, Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

• • 1 
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S. Sayısı: 157 
Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinin 7 nci bendinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine ve Vatandaşlık 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı ile 
Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in; Hilâfetin ilgasına 
ve Hanedanı Osmanı'nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki harici
ne çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanuna ek kanun tekli

fi ve içişleri Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/223, 1/226 ve 2/59) 

Pasapart Kanununun 4 ncü maddesinin 7 noi bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenilmesine dair Kanun tasarısı (1/223) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 871, 6/1824 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3519 sayılı Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinin 7 nci bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 27 . VI . 1947 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Recep Peker 

Gerekçe 

Doğum itibariyle nıünderis Osmanlı Hanedanına mensup olmıyarak bu hanedanın erkekleriyle ev
lenen kadınlarla yine aynı durumda olup hanedanamensup kadınlarla evlenen erkeklerin bu haneda
na nispetleri nikâh akdinden ibaret ve bu akdin zevaliyle zail olacağından kan itibariyle hanedana 
mensup olmıyan ve bir evlenme dolayısiyle bu nispetleri meydana gelen kadın ve erkeklerin ölüm 
ve boşanma sebebiyle dul kalmaları halinde yurda gelmelerine bir mâni kalmadığı düşünülerek bu 
Kanun tasarısının birinci maddesi bu şekilde hazırlanmış ve doğum itibariyle münderis Osman
lı Hanedanına mensup kadınlardan yabancı Devlet reisleri Ye münderis olmıyan yabancı Devlet 
hanedan âzası mensupları veya diplomasi muafiyetini haiz erkeklerle evli bulunanların Millet
lerarası münasebet ve Devletlerarası mücamele zarureti karşısında kabul edilen umumi prensip
lere göre kocalarının tâbi bulunduğu genel hükümler dairesinde muameleye tâbi olmalarına im
kan verebilmek için ikinci madde tanzim edilmiştir, 
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HÜKÜMETİN TKKLİFİ 

H5İ9 sayılı Pasaport Kanununun i neü maddesi
nin 7 nci bendinin değiştirilmesine re bu kanuna 

bir madde eklenmesine dair kanım, tasarısı 

MADDE 1. — 351!) sayılı Pasaport Kanunu-
ıııııı 4 ncü maddesinin 7 nci bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

7. Herhangi bir suretle Türk vatandaşlığını 
kaybetmiş olup da avdetlerine müsaade edilme
miş olanlar Türkiye'ye giremezler. Ancak do
ğum itibariyle münderis Osmanlı Hanedanından 
olmayıp bu hanedan âzasından bir kadınla ev
lenmiş bulunan ve ölüm veya boşanma sebebiyle 
dul kalmış olan ve çocuğu bulunmıyan erkekler
le aynı durumda olup bu hanedan âzasından bir 
erkekle evlenmiş ve dul kalmış ve çocuğu bulun
mamış kadınların Türkiye'ye gelmelerine Bakan
lar Kurulu karariyle müsaade olunabilir. 

MA DDK 2. — 851!) sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Ek madde — Doğum itibariyle Münderis Os
manlı hanedanı âzasından bulunan kadınlardan 
yabancı Devlet reisleri ve münderis olımyan ya
bancı devlet hanedan, âzası mensupları ve ya dip
lomasi muafiyetini haiz erkeklerle evdi bulunan
lar hakkında transit suretiyle Türki'yeden geç
melerine veya Türkiye'de ikametleri hususunda 
kocalarının tâbi olduğu genel hükümler uygula
nır. 

MADDE 8. — 4:M sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırıl
mıştır. 

MADDK 4. -— Hu kanun yayınladığı günde 
vürürlüğc girer. 

MADDH 5. — Hu Kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
I\. Peker Başb. Yardımcısı 

M. Ökmeu 

hükümlerim l>a~ 

Devlet Bakanı 
.)/. A. it en da 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
S. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
//. Ar. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
('. I{. Ineedayı 

Millî Savunma Bakanı 
('. ('. T aydemir 
Dışişleri Bakanı 

/ / . Saka 
Millî Bğit im Bakanı 

Reşat S. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. II, Balta 
Sağlık ve So. Y. Bakanı Oümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Tarım Bakanı 
/''. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. inan, 

riaştırma Bakanı ve 
Oalışma B. V. 

('alışma Bakam 

Vatandaşlık Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı (1/220) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - H71, (i - İH;2X 
Büyük Millet Mel isi Başkanlığına 

1812 sayılı Vatandaşlık Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair İçişleri Bak 
nail ve Bakanlar Kurulunun 27. VI. 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sın 
tııMİan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

ııılıgınca 
ıulması k; 

Başbakan 
E. Peker 

ııazırıa-
ırarlas-
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- 3 -
(4 e r e k ç e 

Doğum itibariyle Münderis Osmanlı hanedanına mensup olmıyarak bu hanedanın erkekieriyle ev
lenen kadınlarla yine aynı durumda olup hanedana mensup kadınlarla evlenen erkeklerin memlekete 
gelebilmeleri Pasaport Kanununun 4 neü maddesinin 7 w i bendinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nunla kabul edilmiş olduğundan bunların yeniden vatandaşlığımıza da ahnabilmelcri muvafık »'örül
müş, ve bu maksatla bu kanun tanzim olunmuştuı\ 

HÜKÜMET] N TEKLİFİ 

İHlâ saydı Vatandaşlık Kanununa b&zı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarı 

MADDE 1. — 1312 sayılı Vatandaşlık Ka
nununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde — Pasaport Kanununun 4 neü 
maddesinin 7 nei bendinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki ( ) 
sayılı kanunun 7 nei bendi gereğince yurda 
gelmelerine müsaade edilen kimselerin vatan
daşlığımıza alınmasına Bakanlar Kurulu karar 
vermeye yetkilidir. 

MADDE 2. — 4ol sayılı Kanunun 4 neü mad
desinin bu kanun hükmüne aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe «-irer. 

MADDE 4. •— Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
Başbakan 
11. Teker 

Adalet B. 
S. Devrin 
Dışişleri B. 

/ / . Saka. 
Bayındırlık B. 
(1. K. İne edayı 

Devlet B. 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Millî Savunma B. 
C. (!. T oy d emir 

Maliye B. 
H. N. Keşmir 

Ekonomi B. 
T. B. Balla 

Devlet B. 
M. A. Ren da 

İçişleri B. 
S. Sökmen s iter 

Millî Eğitim B. 
Reşat Ş'Sirer 

Sa. ve So. V. B. 

Uümr. ve Tekel B. Tarım, B. Ulaştırma B. 
T. Coşkan F. Kurdoğhı ve Çalışma B- V 

Ticaret B. 
A, İnan 

Calışml B. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, Hilâfetin îlgasma ve Hanedanı Osmanirin Türkiye 
Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi (2/59) 

•37. r / / / . 19 r; 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

:>. l i[ .1340 tarih ve 431 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan üç maddelik ek Kanun tasarısı ile 
gerekçesinin bağlı olarak sunulduğunu arzederinı. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remsi Yüregir 
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— 4 * -
öerekçe 

Hilâfetin ilgası ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti toprak veya sınırlarından ihracı 
üzerinden ancak yirmi üç yıl gibi çok kısa bir müddet geçmiş bulunmaktadır. Herkesçe malûm olan 
bir hakikattir ki, yirmi üç yıllık bir müddet, değil bir millet hayatı için, hattâ fertlerin hayatı 
için bile kâfi gelmiyen çok az ve kısa bir zamandır. Bilhassa millet ve Devlet hayatımızda geçirini•; 
olduğumuz, 600 yıllık âdet, an'ane ve birçok menfaat, hudutsuz ihtiras ve entrikaların da karışmış 
olduğu, bu devrin ve onun prestişkârları, meclubu ve mensubu bulunan ve halen büyük bir kiv
ini da aramızda ve hayatta olan ve bu geçmiş devri tahassürle arzulıyan ve istiyenlerin kafasından 
silinip izale edilmesine bu yirmi üç yıllık gibi çok kısa bir müddetin hiçbir zaman için kâfi geımi-
yeceği her aklı selim tarafından kabul ve Usum olunur. 

Tarih ve emsali hâdiseler gözlerimizin önündedir. Meselâ: 
Fransa, dördüncü cumhuriyeti de kurduğu ve krallık hanedan' ve ailesine mensup olanların 

Fransa toprakları dışarısına çıkarılması üzerinden yüz elli sekiz yıl gibi, oldukça uzun bir müddet dr 
geçmiş oduğu halde hâlâ kral hanedanına en uzaktan intisabı bulunanların bile memleket sınırları 
içerisine girmelerine hiçbir sebep ve suretle müsaade edilmediği gibi, Demokrasi sahasında en ileri 
milletlerden birisi olan yine aynı Fransa'da bugün de siyasi kralcı bir partinin kurulmasına katiyen 
müsaade edilmemektedir. 

Halbuki bizde Osmanlı hanedanının memleketten ihracı hakkındaki kanun yapılalı ve tatbik 
edileli ancak yirmi üç yıl olmuştur. 

Yukarda verdiğimiz tarihi misal ve hâdiseye ve elimizdeki kanunun sarahat ve katiyetine ve bir 
takım zuhuru muhtemel ve hattâ muhakkak olan tehlikelere rağmen mahlû Halife Abdülmecid'in 
kızı ve Haydarabad Nizamının gelini Bayan Dürrüşehvar'm 1946 yılında sınırılarımızdan içeri alı
narak istanbul'da ikamet etmesine müsaade edildiği gibi bu defa da yine mahlû Halife Abdülme
cid'in oğlu Faruk 'un kızı-ve son padişah hain Vahdettin'in kızı Sabiha'dan doğma, Mısır hane
danından prens Mümin'in eşi Bayan Neslişahı da keza sınırlarımızdan içeri sokarak ve İzmir'e de 
uğratarak 1 Haziran 1947 de İstanbul'a çıkmalarına ve on beş gün müddetle burada ikamet etme
lerine müsaade etmiş bulunmaktayız. Vakaa bu Osmanlı hanedanına mensup bayanların toprak
larımıza girmeleri ve ikametlerine müsaade edilmesi her ne kadar dost ve yabancı bir Devlet erkân 
ve hanedanından bulunan kocaları ile birlikte olmalarına müstenit ise de ve meseleye bir transit 
şekli verilmesine rağmen 431 sayılı Kanunun katiyet ve sarahat arzeden ahkâmı hiçbir suretle bu 
yolda tefsir ve izaha müsaade edemez, iç dâvalar ve rejimimizin korunması için konulmuş olan 
kanunlar karşısında, her hangi dost veya müttefik Devlet hanedan ve uyruğuna karşı da olsa asla 
müsaadekâr davrananlayız; çünkü bu gibi müsamaha ve atıfetler yüzündendir ki, asırlarca millî 
şeref ve istiklâlimizi kıran bir kapitülâsyonlar ıstırabı içinde kıvrandık ve daha çok yakın 
tarihte kahraman inönü'nün sağladığı «Lozan» zaferi ile bu (Uhudu atîka) belâsından yakamızı 
kurtarabildik. Şu haliyle de karşımızda kim olursa olsun kanunun ruhuna, mevcudiyetine aykırı 
birtakım hareketlere sebebiyet vererek dolayısiyle yeniden imtiyazlar bahşetmeye ve kapitülâsyon
lar yaratmaya asla müsaade edemeyiz. Kanuni vecibeye riayet edilmiyerek eski Osmanlı Haneda
nına mensup kadınların topraklarımıza girmelerine fırsat verilmesi yüzünden yukarda işaret etti
ğim ruh ve kafadaki birtakımları tarafından âdeta istikbali hümayon merasimi icra edilmiş yedi 
defa el etek ve saçak öpme törenleri tekrarlanmıştır. Ve bu vesiyle ile yarış edercesine «Şaha
ne sözler» ve bunlardan bahsediei neşriyat ile çşitli pozlarla, bâzı gazete ve mecmualara konulan 
fotoğraf klişeleri ve sık sık sultan kelimelerinin tekrarlanması, sütunlarla hal tercümelerinin yazıl
ması açıktan açığa kanunun yasak ettiği padişahçılüî propagandasının yapıldığını göstermiştir, iş
te bu haller de gösteriyor ki, yirmi üç yıllık kısa bir müddet, memlekette bu büyük inkılâbın tama
men yerleşmiş ve benimsenmiş olmadığını bir kere daha ispat eder. Yine bu nevi şahısların ka
nun hilâfına memlekete sokulmaları, Yüzellilikler misilli Osmanlı Hanedanının da affedilerek meni 
Vskete dönmeleri propagandasına geniş ölçüde yol açmıştır. Erkek, kadın milyonlarca Türkün 
fedakârlık ve kahramanlığı ve kanı canı pahasına olarak savaşıp kazanmış bulunduğu inkılâp-
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1 ardan birisi ve belki de başta galeni; Millet ve memleketi uğrunda çok yüksek kahramanlıklar gös-
1 ermiş ülkeler ve kıtalar zaptetmiş yüksek medeniyet ve insaniyet eserleri yaratmış Yavuz'lar, Fa
tih'ler, Kanuni'ler ve emsali gibi büyük ve asîl Osmanlı oğullarına mukabil, son asırlarda sırf 
şahsi ihtiras ve endişeleri için yaşamayı Millet ve memleket menfaatlerinden üstün tutacak ve 
hattâ işi hiyanete kadar götürerek düşman hesabına çalışacak derecede dejenere olmuş ve tered
diye uğramış Osmanlı Hanedanının bu memleketten atılması da vardı ki, kahraman inkılâpçı nesil 
bunu da yerine getirmiş bulunmaktadır. Şimdi bizlere düşen vazife inkılâp eserlerini koruyacak 
ve ezeliyetten ebediyete kadar yaşatacak kanunlarımızı her hangi bir arıza ve aksaklığa uğrat
madan yürütmektir. Ve bu vecibenin yerine getirilmesi için de Milletçe söz vermiş ve and içmiş 
bulunmaktayız. 

Hulâsa ve netice: Eski Osmanlı Hanedanına mensup bayanların yabancı Devlet hanedanı ile ev
li bulunması ve memlekete transit suretiyle de giriyorlar ve ikamet ediyorlar şeklinin verilmesi 
431 sayılı Kanunun ruhuna ve mevcudiyetine aykırıdır, bu yersiz izah ve tefsirleri önlemek 
kaygısiyle ve bu gibi kanun harici hareketlere meydan vermemek endişesi ile bu ek Kanun tasa
rısını teklif ve takdim ediyor, büyük ve kutsal inkılâp eserlerimizin muhafaza ve idamesi bakımın
dan tasvip ve kabul Duyurulmasını diliyorum. 

Seyhan Milletvekili 
A. B. Y it r eğir 

SEYHAN MİLLETVEKİLİ AHMET REMZİ 
YÜREGİR'İN TEKLİFİ 

Hilâfetin ilgası ve Hanedanı Osmaninin Türkiye 
Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına 
dair 3. III. 1340 tarih ve 431 say ıh Kanuna ek 

kanun tasarısıdır 

MADDE 1. — Eski Osmanlı Hanedanına men
sup olup da 3 . I I I . 1340 tarih ve 431 sayılı Ka
nun gereğince Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
dışarısına çıkarılmış olan ve yine bu kanunun 
ikinci maddesi ile bu hanedana intisap ve sıhi-
riyetleri tasrih ve tesbit edilmiş bulunan bil
cümle kadın ve erkek eski Osmanlı Hanedanı 
mensuplarından her hangi birisi yabancı devlet 
uyruğu sıfatını da kazanmış ve taşımış olsalar 
bile ne yalnız başlarına ve ne de yabancı bir 
devlet hanedan erkân ve uyruğu ile beraber ola
rak ve yine bunlardan yabancı devlet hanedan 

ve uyruğu ile evlenmiş bulunan kadınlar da keza 
ne tek başlarına ve ne de kocaları veya onun 
ailesi mensupları ile birlikte olarak, kara, deniz, 
hava yolları vasıtasiyle - velev transit suretiyle 
de olsa - hiçbir sebep ve suretle Türkiye Cum-
huriyeti topraklarına giremez ve ikamet ede
mezler. 

MADDE 2. - - İşbu ek kanun yayın larihin-
den itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — işbu ek kanıtım Bakanlar Ku
rulu vürütür. 
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İçişleri Komisyonu rapont 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Esas No : 1/223, 226, 2/59 
Karar No : 8 

Yüksek 

1:112 sayılı Vatandaşlık Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine ve 3510 sayılı Pasaport TCa-
nununım 4 neti maddesinin yedinci bendinin de
ğiştirilmesiyle İm kanuna bir madde eklenmesi
ne dair İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakan
lar Kurulunun karariyle Yüksek Meclise sunu
lan iki kanun tasarısı ve Seyhan Milletvekili 
Ahmet Kemzi Yüreğir tararından kaleme alınan 
4.">1. sayılı Kanuna ek kanun teklifi konulanım 
birbiriyle pek yakın ilgileri dolayısiyle birleş-
1'ırilerek Komisyonumuzda incelendi. Bu konu 
etrafında Başbakan ile Adalet ve içişleri Ba
kanlarının ve Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin 
mütalâaları dinlendi, İler üç tasarıda kanun
laşması ileri sürülen hükümlere ilişkin kanunun 
tümü üzerinde açılan görüşmede: Doğum itiba
riyle Osmanlı Hanedanından bulunmayıp da 
evlenme yoliyle bu hanedana intisap etmiş olan 
damatlar ve gelinlerin çocuğu bulunmıyanların 
ölüm. veya boşanma sebebi ile eşleriyle ve bin-
uetice Osmanoğulları ile hiçbir intisap ilgisi 
kalmamış olanlar 4.31 sayılı Kanunun tedvinin
deki maksadın tabiatiyle dışında kaldıkları gibi 
hu kabîl. kadın ve erkeklerin artık hayli yaşlan
mış bulunmaları itibariyle yurda dönmelerinde 
ve yurtdaşlığımıza alınmalarında, mahzur dâhi 
tasavvur olunamayacağından kendilerinin gerek 
yurda girişlerini gerek vatandaşlığa kabullerini 
kararlaştırmayı Bakanlar Kurulunu yetkili kıl
mak esasında Komisyonumuzca oylrrliği edilmiş 
1iı\ 

Münderis Osmanlı hanedanı âzasından bulu
nan kadınlardan yabancı devlet başkanlarından 
ve münderis olmıyan yabancı devlet, hanedanı 
mensuplarından veya diplomasi muafiyetini haiz 
erkeklerden biri ile evli bulunan kadınların Tür
kiye'ye girmeleri, transit suretiyle geçmeleri, ve
ya herhangi bir geçici süre için yurdumuzda 
oturabilmeleri bahsine gelince : 

431 sayılı Kanuna göre yurttaşlık hakları 1a-
mamiyle kaldırılmış olan Osmanlı hanedanının 
kadın, erkek bütün mensuplarından birçoğu hn-

26 . XII. 1947 

Başkanlığa 

güne kadar başka hiçbir tabiiyet iktisap etmemiş 
ve haymatlos durumunda kaldıkları anlaşılmıştır. 
Ancak bunlardan bâzı kadınlar evlenme- vo
liyle kocalarının tabiiyetini iktisap etmişlerdir. 
Bu kadınlardan birkaçı da aramızda siyasi dos-
luk rabıtaları bulunan bâzı memleketlerin hü
kümdar ailelerine mensup penislerle evlenerek 
yabancı dost devlet prensesi haline gelmişlerdir 
ki, bâzılarının ellendikleri erkeklere kendi mem
leketlerinde hükümdarlık sırası geldiği takdirde 
tasvir edilen durumdaki kadının dost devlet hü
kümdarı zevcesi sıfatını dahi alacağı derpiş olu
nabilir. 

Bu memleketlerle dostluk münasebetlerimiz 
bakımından karşılıklı cereyanı tabiî olan gidiş 
geliş ve geçişlerde dost devlet hanedanlarına taf
sil edilen şekilde intisap etmiş olan münderis 
Osmanlı hanedanı mensubu kadınların yurda 
transit suretiyle girip çıkmalarında ve transit 
şeklinin gerektirdiği 15 gün kalış süresinden bi
raz fazla kalmalarına ihtiyaç, halinde gereken 
müsaadenin verilmemesi dost bir memleketle si
yasi münasebetlerimizin nezaket ve samimiyeti 
icaplariyle telif edilemiyeceği gibi evlilik yoliyle 
yabancı devlet tabiyetini almış ve hususiyle dost 
bîr memiketin münderis olmıyan saltanat hane
danına intisap etmiş bir kadının bu yeni sıfa-
tiyle geçici süre için yurdumuza girmesinde de 
431 sayılı Kanunun tedvinindeki ana maksatları 
haleldar edici esaslı bir mahzur görülmediğin
den kendilerine transit geçiş ve bunun tabiî ve 
kanuni icabı olan 15 günlük kalış müsaadesinin 
Bakanlar Kurulunca verilebilmesi yolunda bir 
yetkiyi kanunlaştırmak esasında mutabık kalına
rak bu esasa aykırı olan Seyhan Milletvekili Ah
met İtemzi Yüregir'in kanun teklifinin reddine 
oy birliğiyle ve Hükümet tasarısında ayrıca dip
lomasi ımıat'i.nM-rni haiz erkeklerle evli bulunan 
kadınlar hakkındaki transit müsaadesine dair 
hükmün tasarıdan çıkarılmasına çoğunlukla ka
rar verilmiştir. Diğer taraftan yabancı devlet 
başkanlarından veya münderis olmiyan yabancı 
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devlet hanedanı mensuplarından biriyle evli bu
lunan eski Osmanlı prenseslerinin transit sure
tiyle Türkiye'den geçişlerinde transit vizesinin 
kanuni icabı olan 15 günlük kalış süresinin yet
memesi halinde dermeyan edeceklere arzu ve ta
lep üzerine bunun kısa bîr süre için uzatılmasın
da dahi yetki bulunmamasının Hükümeti müşkül 
duruma koymakta olduğu bcyaniyle üç aya ka
dar ikamet müsaadesi için de Bakanlar Kumluna 
yetki verilmesi İçişleri Bakanı tarafından t ek'il' 
edilerek bahsolunan sebeplerle bu yetkinin veril
mesi esası da çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Konularının birbiriyle sıkı ve yakın ilgisi bulu
nan iki Hükümet tasarısında 3519 sayılı Pasaport 
Kanunun 4 ncü maddesinin yedinci bendinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının maddelerinin görü
şülmesine geçildikte : Birinci maddede bahsedi
len 7 nci bendin ibare şevkine göre teklif edilen 
fıkrayı hu bendin değiştirilmesi şeklinde ka
nunlaştırmayı uygun göremedik. Çünkü Pasa
port Kanununun dördüncü maddesi bütün bent
leriyle Türkiye'ye girmesi caiz olmıyanları say
maktadır. Bu itibarla yurda alınması tec,riz 
edilen ve katagoriyi istisnai hüküm halinde yur
da alınmaması gerekenlerin arasına sokmakta isa
bet yoktur. Bu düşüncelerle Osmanlı hanedaniv-
le hiçbir- iigisi kalmamış çocuksuz ve simdi bayii 
yaşlanmış bulunan kadın ve erkeklerin yurda 
gelmesine müsaade yetkisini Bakanlar Kuruluna 
tanıyan hükmü Pasaport Kanununun birinci ek 
maddesi olarak kabul etmek daha uygun görül
müş ve bu suretle Hükümetçe Pasaport Kanu
nuna eklenmesi teklif edilen ve yabancı dost dev
let hanedanlarına evlenme voliyle intisap et
miş eski Osmanlı prenseslerinin transit geçiş ve 
üç aya kadar ikametlerine Bakanlar Kurulunca 
izin verilebilmesi yetkisini tazammun eden hü
kümler de ildnei ek maddeyi teşkil etmek üzere 
bu iki ek maddenin tedvinini gösteren kanunun 
birinci maddesi yukarda arzedilen iddialara göre 
kaleme alınmıştır. Hükümet tasarısının üçüncü, 
dördüncü, beşinci maddeleri de sırasiyle ikinci, 
üçüncü, dördüncü maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. Bu şekliyle kanun tasarısının unvanı 
«3519 sayılı Pasaport Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun tasarısı» suretine ifrağ 
edilmiştir. 

İkinci tasarıya gelince : Münderis Osmanlı 
hanedaniyle tek bir ilgisi kalmıyan yaşlanmış, 

( S. Sayısı 

çocuksuz, kadın ve erkeklerin yurda tekrar ka
bulleri uygun görüldüğüne göre bunlar hakkında 
kanunlaşacak hükümlere atfı ihtiva eden bu ta
sarının birinci maddesi ile kanunlaşması nazara 
alınan birinci ek maddede atfa ait ibare ona gö
re değiştirilmiş, tasarının ikinci maddesi ikinci 
ek madde olarak birinci madde bütıyesi içiıe 
alınmış, üçüncü ve dördüncü maddeler de ikin
ci ve üçüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Her iki tasarı havalesi gereğince Adalet ve 
Dışişleri Komisyonlarına verilmek üzere sunul
makla beraber Ahmet Remzi Yüregir'iu Ko
misyonumuzca reddi uygun görülen tasarısı, 
konusunun pek yakın ilgisi bakımından evvelki 
tasarılarla birleştirilerek incelenmek üzere ha
valesi gereğince bu teklifin Kamutaya varınca
ya kadar diğer iki tasarı ile birleşik olarak göz
den geçirilmesi uygun olacağı nıülâhazasiyle 
cümlesinin Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına 
verilmesi ricasiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Koni. 

Başkanı Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ Çoruh Kars 

(\ Fybadın A. T üzün A. Eyidogan 
Katip 

Kocaeli Antalya Balıkesir 
('. Aksa R. Kaplan F. Tirit oğlu 
Bitlis Bolu Bolu 

.1/. Erlan II. S .Adal L Yalçın 
Çoruh Çorum 

Dr. ('. Kazanç loğ iv. S. Karafakıoğlu 
Eskişehir t-îiresun Oümüşane 

/. //. Çevik E. Dizdar A. K. Varınca 
Kayseri Konya Konya 

F. A itaydın M. Ş. Alfan S. Ergun 
Seyhan Sinob Sivas 
V. Oral H. Bahir N. Ergin 

İmzada bulunmadı 
Tokad Tokad 

H. (türeli Ayrıca ikamete müsaa
de verilmesine taraftar 

değilim 
.1. Galip Peke! 

Trabzon Vozgad 
Muvakkat da olsa ayrıca İ. Olgun 
ikamete izin verilmesini 
zararlı görürüm buna 

muhalifim 
H. Orhon 
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Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 36 , V . 1948 

Esas No. 1/223,226,2/59 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

1312 sayılı Vatandaşlık Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine ve 3519 sayılı Pasaport Ka
nununun 4 ncü maddesinin 7 nci bendinin değiş
tirilmesiyle bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunun karariyle Yüksek Meclise sunulan 
iki kanun tasarısı ve Seyhan Milletvekili Ah
met Remzi Yüregir tarafından 431 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi, İçişleri Komisyonunca bir
leştirilerek müzakere edildikten sonra Komisyo
numuza tevdi edilmiştir. 

Her üç tasarı İçişleri, Dışişleri Bakanları ve 
Maliye, Adalet Bakanlıkları temsilcileri re tek
lif sahibi Ahmet Remzi Yüregir hazır oldukları 
halde incelendi. 

Komisyonda yapılan uzun tartışma ve gö
rüşmelerden ve temsilcilerden alman izahlardan 
sonra, doğum itibariyle münderis Osmanlı Hane
danından olmayıp metinde derpiş edilen vasıfta
ki kimselerin yurda dönmelerinde bir mahzur 
görülemediğinden esas itibariyle hu hüküm ka
bul edilmiştir. 

Ancak Meşrutiyet inkılâbı sırasında 1 Eylül 
1324 tarihinde İkinci Hamit tarafından devro-
lıınan ve 21 Nisan 1325 tarihinde Mehmet Reşat 
tarafından tamamlanarak Hazineye intikal teden 
gayrimenkul mallar ve 431 sayılı Kanun ile 
mülga Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık et
miş kimselerin nam ve uhdelerinde mukayyet 
gayrimenkuller üzerindeki muhtelif görüşler ve 
mütehalif içtihatlar yüzünden Hazine Hukuk 
Başmüşavirinin de sarahaten komisyonda söy
lediği gibi milyarlar değerinde gayrimenkulle-
rin üzerindeki Hazine hukukunu tehdit edici bir 
durum almış olduğu ve bu konu yurt dışına ta

şacak kadar bir mahiyet aldığı malûmdur. Bu 
kanuna göre yurda döneceklerin de hukuki du
rumlarını tâyin için birinci ek maddenin sonuna 
ihtilâfları bertaraf edici bir fıkranın, ve ikinci 
ek maddeye ise Dışişleri Bakanının verdiği iza
hat nazara alınarak (Elçilik vazifesiyle görev
lendirilmiş olanlardan) birisiyle evlenmiş olan
lar da hükme ithal edilmiş ve bu madde de bu 
suretle tamamlanmıştır. 

1312 sayılı Vatandaşlık Kanununa eklenecek 
birinci maddeye Pasaport Kanununa Komisyo
numuzca konulan kayıtların nazara alınması ilâ
ve edilmiş ve diğer maddeler aynen kabul olun
muştur. 

Hükümet tekliflerinin kabulünden sonra bu 
rıa tezat teşkil eden Seyhan Milletvekili Ah
met Remzi Yüregir'in teklifinin reddine karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna 
tevdi buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Kayseri Konya 
A*, özsoy fi. KaragülU 
Kati]) 

Manisa Ankara Ankara 
K. (Joşkunoğlu E. H. Ergıuı II. O. Behata 

Antalya Balıkesir Bursa 
.V. Aksoy O. N. Btorcu A. Akgüc 

Denizli Diyarbakır İsparta 
.V. Küçüka F. KalfagU R. Güllü 

İstanbul İzmir Kastamonu 
.]/. //. GeUnbeg E. Orun Dr. F. Ecevii 

Kayseri Manisa Muğla 
tf. .1. Feyzinğlv F. Uslu N. özsau 
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Pasaport Kanununun 4 ncü maddesinin 7 nci bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 29 . / / / . 1949 
Esas No. 1/223,2/59 

Karar No. 31 
Yüksek Başkanlığa 

3519 sayılı Pasaport Kanununun 4 ncü mad
desinin 7 nci bendinin değiştirilmesine ve buna 
bir madde eklenmesine ve 1312 sayılı Vatandaş
lık Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair 
Hükümet tarafından Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılmış olan iki kanun tasarısı ve Sey
han Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir tarafın
dan 431 sayılı Kanuna ek kanun teklifi gerekçe
leriyle birlikte İçişleri, Adalet ve Dışişleri Ko
misyonlarına havale edilmiş olmakla, İçişleri 
Komisyonunda bunlar birleştirilerek müzakere 
edildikten sonra Adalet Komisyonuna, bundan 
sonra da Komisyonumuza tevdi edilmiştir. Aynı 
zamanda alâkadar şahıslar tarafından bu husus
ta Meclis Başkanlığına sunulmuş olan yazılı 
müracaatları havi evrak da Komisyonumuza gön
derilmiştir. 

Tasarılarla gerekçeleri ve şahıslar tarafından 
sunulan evrak Komisyonumuzda Haziran 1948 
tarihinde Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak, 
Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Tapu Ka
dastro Genel Müdürü hazır oldukları halde ince
lenmeye başlandı. 

Gerek 3519 sayılı Pasaport Kanununun 4 ncü 
maddesinin 7 nci bendinin değiştirilmesine ve 
buna bir madde eklenmesine, gerekse 1312 sayılı 
Vatandaşlık Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair olan Hükümet tasarılarının Heyeti 
Umumiyesi hakkında görüşülürken Adalet Ko
misyonunun bu tasarılara birer fıkra ilâvesiyle 
kabul etmiş olduğu metinler üzerinde müzakere 
yapılması teklifi karşısında Dışişleri Bakanı Hü
kümet adına bu metinleri tekabbül ettiğini beyan 
eyledi. Dışişleri Komisyonu üyelerinden Sinob 
Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk ile İstanbul 
Milletvekili Enis Akaygen'in : «Kanun tasarıla
rının Hükümetten geldiği şekilde müzakere edil
mesi, Adalet Komisyonunca ilâve edilmiş olan 
fıkranın 431 sayılı Kanunun 8 nci ve 10 ncu 
maddelerini yorum mahiyetinde olduğu, Hükü
metin bu yolda evvelce Meclise bir yorum talebi 

sevkettiği ve bunun Anayasa Komisyonunda bu
lunmakta olduğu için bu Komisyondan mütalâa 
sorulması» teklifini muhtevi önergeleri ekseriyet
le reddolunarak müzakerenin Adalet Komisyonu
nun metinleri üzerinde yapılması kararlaştırıldı. 

25 Mart 1949 tarihinde Komisyonumuzda 
Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, Maliye, içiş
leri ve-Dışişleri Bakanlıkları Hukuk Müşavirleri 
ve Tapu Kadastro Genel Müdürü hazır oldukları 
halde müzakereye devam olundu, önce 3519 
sayılı Pasaport Kanununa mütaallik teklif tet
kik edildi. 

Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahlar
dan ve münakaşalardan sonra; doğum itibariyle 
münderis Osmanlı Hanedanından olmayıp, ka
nun tasarısı metninde derpiş edilen evsaftaki 
kimselerin yurda dönmelerinde esas itibariyle 
bir mahzur görülmedi. Ancak 1 Eylül 1324 ta
rihinde İkinci Abdülhamit tarafından Hazineye 
devrolunan ve 21 Nisan 1325 tarihinde Mehmet 
Reşat tarafından Hazineye devri tamamlanan 
gayrimenkul mallarla 431 sayılı Kanunun istih
daf ettiği Osmanlı İmparatorluğunda padişah
lık etmiş kimselerin uhdelerinde mukayyet gay-
rimenkuller hakkında mütehalif içtihatlar yü
zünden mahkemelerce verilen kararlarla Hazine
nin hukukunu tehdit edici hatta milyarı aşan zi
yanlara uğratıcı bir durum hâsıl olmuş bulundu
ğu Tapu Kadastro Genel Müdürünün sarahaten 
ifadesinden anlaşılmakla gerek Pasaport Kanu
nunun 4 ncü maddesinin 7 nci bendinin değişti
rilmesiyle yurda avdet edeceklerin gerek aynı ev
safta olup Türk tebaasmdan olarak yurt içinde 
kalmış olanların hukuki durumlarını tâyin için 
Adalet Komisyonu taraf nidan Hükümet tasarısı
nın birinci maddesine ilâve edilen «şu kadar ki, 
Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş 
kimselerden hilâfetin ilgası tarihinde hayatta ol
sun olmasın, vârislerine intikali yapılmamış her 
hangi birinin nam ve uhdesinde o tarihte mukay
yet bulunan gayrimenkul mallarla 1 Eylül 1324 
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ve 21 Nisan 1325, tarihli iradelerin mevzuu bu
lunan gayrimenkul mallar 431 sayılı Kanunun 
8 ve 10 ncu maddeleri mucibince millete intikal 
etmiş bulunduğundan bu kanuna müsteniden 
yurda avdet edenler dahi bu mallar üzerinde irs 
veya herhangi bir sebebe dayanarak hak iddia 
edemezler.» fıkrasının çok yerinde ve zaruri oldu
ğu kanaati hâsıl oldu. Ve ilâve edilen fıkrayı 
Komisyonumuz da aynen takabbül etti. 

431 sayılı Kamın (Osmanlı İmparatorluğunda 
padişahlık etmiş kimselerin, Türkiye Cumhuriyet 
arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayri-
menkuleleri millete intikal etmiştir.) demekle 
sarih olarak bilûmum padişahlık etmiş kimselere 
şâmil bir hüküm taşımakta olduğundan Adalet 
Komisyonunun ilâve etmiş olduğu fıkra, bundan 
sonra mahkemelerin dahi bu gibi içtihat ihtilâf
larını bertaraf edecek mahiyettedir. 

Bu suretle birinci madde Adalet Komisyo
nunun tasarısında yazılı olan şekilde aynen ka
bul edildi. 

Hükümet tasarısındaki 2 nci maddeye Adalet 
Komisyonu tarafından ilâve edilmiş olan (Elçilik 

1312 sayılı Vatandaşlık Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine dair İçişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25 . VI . 1947 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi ve 3519 
sayılı. Pasaport Kanununun 4 ncü meddesinin 7 
nci bendinin değiştirilmesine ve buna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'iıı 
431 sayılı Kanuna ek kanun teklifi îçişeri, Ada
let ve Dışişleri Komisyonlarına havale edilmiş 
olmakla İçişleri Komisyonunda bunlar birleştiri
lerek müzakere edildikten sonra Adalet Komis
yonuna bundan sonra da Komisyonumuza tevdi 
edilmiştir. Aynı zamanda alâkadar şahıslar tara-

vazifesiyle görevlendirilmiş olanlardan) ibaresi 
diplomasi icaplarına daha uygun görüldüğünden 
gerek bu madde gerekse üçüncü, dördüncü mad
deler Adalet Komisyonunun tasarısındaki şekil
lerde tasvip olundu. 

Heyeti umumiyesiyle Adalet Komisyonunun 
tasarısı Komisyonumuzca kabul edilmekle Hükü
met teklifi de kabul edilmiş olduğundan buna te
zat teşkil eden Seyhan Milletvekili Ahmet Rem
zi Yüregir'in teklifinin reddine karar verildi. 

Tasarı Kamutaya sevkedilmek üzeer ilişikle-
riyle birlikte Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Bilecik Gazianteb Malatya 

M. Ş. Esendal Dr. A. Melek A. Esenbel 
Ankara Burdur Diayrbakır 

F. R. Atay Orgl F. Altay F. A. Aykaç 
Kocaeli Kütahya 

î . S. Yiğit Orgl A. Gündüz 
İmzada bulunamadı 

Manisa Mnaisa 
Korgl. A. R. Artunkal Ş. R. Hatipoğlu 

fından bu hususta Meclis Başkanlığına sunulmuş 
olan yazılı müracaatleri havi evrak da komisyo
numuza gönderilmiştir. Tasarılarla gerekçeleri 
ve şahıslar tarafından sunulan evrak komisyonu
muzda Haziran 1948 tarihinde Dışişleri Bakanı 
Necmettin Sadak, Maliye Bakanlığı Hukuk Mü
şaviri ve Tapu Kadastro Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenmeye başlandı. 

Tasarıların heyeti umumiyesi hakkında gö
rüşülürken Adalet Komisyonunun bu tasarılara 
birer fücra ilâvesiyle kabul etmiş olduğu metin
ler üzerinde müzakere yapılması teklifi karşısın
da Dışişleri Bakanı Hükümet adına bu metinleri 
takabbül ettiğini beyan etti. Dışişleri Komisyonu 
üyelerinden Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Ten-

Vatandaşlık Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında Dışişleri Komis
yonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyinu 29 . III . 1919 
Esas No. 1/226,2/59 

Karar No. 31 
Yüksek Başkanlığa 
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girşenk ile İstanbul Milletvekili Enis Akaygen'-
in (Kanun tasarılarının Hükümetten geldiği 
şekilde müzakere edilmesi Adalet Komisyonunca 
ilâve edilmiş olan fıkranın 431 sayılı Kanunun 
8 nci ve 10 ncıı maddelerini yorum mahiyetinde 
olduğu, Hükümetin bu yolda, Hükümetin evvel
ce Meclise bir yorum talebi sevkettiği ve bunun 
Anayasa Komisyonunda bulunmakta olduğu için 
komisyondan mütalâa sorulması) teklifini muh
tevi önergeleri ekseriyetle reddolunarak müzake
renin Adalet Komisyonunun metinleri üzerinde 
yapılması kararlaştırıldı. 

25 Mart 1949 tarihinde Komisyonumuzda 
Başbakan Yardımcısı Nihad Erim, Maliye, İç
işleri ve Dışişleri Bakanlıkları Hukuk Müşavir
leri ve Tapu Kadastro Genel Müdürü hazır ol
dukları halde müzakereye devam olundu ve 
1312 sayılı Vatandaşlık Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine mütaallik teklif tetkik edildi. 

Hükümet temsilcilerinin verdikleri izah
lardan ve münakaşalardan sonra doğum itiba
riyle Münderis Osmanlı Hanedanından olma
yıp kanun tasarısı metninde derpiş edilen ev
saftaki kimselerin yurda dönmelerinde ve 
bunların vatandaşlığa alınabilmeleri için Ba-
Kanlar Kurulunun karar vermeye yetkili ol
masında esas itibariyle bir mahzur görülmedi. 
Ancak 1 Eylül 1324 tarihinde İkinci Abdülha-
mit tarafından Hazineye devrolunan ve 21 Ni
san 1325 tarihinde Mehmet Reşad tarafından 
Hazineye devri tamamlanan gayrimenkul mal
larla 431 sayılı Kanunun istihdaf ettiği, Os
manlı İmparatorluğunda Padişahlık etmiş 
kimselerin uhdelerinde mukayyet gayrimenkul-

ler hakkında mütehalif içtihatlar yüzünden mah
kemelerce verilen kararlarla Hazinenin huku
kunu tehdit edici hattâ milyarı aşan ziyanlara 
uğratıcı bir durum hâsıl olmuş bulunduğu 
Tapu Kadastro Genel Müdürünün sarahaten 
ifadesinden anlaşılmakla Pasaport Kanunu
nun 7 nci maddesinin 4 ncü bendini değiştiren 
( ) sayılı Kanuna müsteniden yurda av
det edebileceklerin Türk Vatandaşlığına kabul
leri takdirinde hukuki durumlarını tâyin için 
Adalet Komisyonunun Hükümet tasarısı 1 nci 
ek maddesine ilâve etmiş olduğu (O kanunda 
yazılı kayıtlar dâhilinde) ibaresi zaruri görüle
rek madde Adalet Komisyonunun tasarısında 
olduğu şekilde aynen kabul edildi. 

İkinci ek madde ve 3 ncü, 4 ncü maddelerde 
Adalet Komisyonunun tasarısındaki şekiller de 
aynen kabul olundu. 

Bu suretle Komisyonumuzca Adalet Komis
yonunun tasarısı aynen kabul edilmekle Hükü
met teklifi de kabul edilmiş olduğundan buna 
tezat teşkil eden Seyhan Milletvekili Ahmet 
Remzi Yüreğir'in teklifinin reddine karar ve
rildi. 

Tasarı Kamutaya sevkedilmek üzere ilişikle-
riy birlikte Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Kom. B. Sözcü Kâtip 
Bilecik Gazianteb Malatya 

M. Ş> Esendal Dr, A. Melek A. Esmbel 
Bolu Ankara Diyarbakır 

H. C. Çambd F. R. Atay F. A. Aykaç 
Manisa Manisa 

Korgl. A. R. Artunkal Ş. R, ffatipoğlu 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ İÇÎŞLEBÎ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRİŞİ 

3519 sayılı Pasaport Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. - - 3519 sayılı Pasaport Kanunu
na aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — Doğum itibariyle münderis 
Osmanlı Hanedanından olmayıp bu hanedan 
âzasından biri ile evlenmiş ve ölüm veya boşan
ma sebebiyle dul kalmış olan ve çocuğu bulun-
mıyan erkek ve kadınların Türkiye'ye gelme
lerine Bakanlar Kurulu karariyle müsaade olu
nabilir. 

Ek Madde 2. — Doğum itibariyle münderis 
Osmanlı Hanedanı âzasından bulunan kadınlar
dan yabancı devlet başkanlarından veya mün
deris olmıyan yabancı devlet hanedan âzasından 
biri ile evli olanların transit suretiyle Türkiye' 
den geçmelerine ve üç aya kadar Türkiye'de 
ikametlerine Bakanlar Kurulu karariyle izin ve
rilebilir. 

MADDE 2. — 431 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

3519 sayılı Pasaport Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasaruı 

MADDE 1. — 3519 sayılı Pasaport Kanunu
na aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Doğum itibariyle münderis 
Osmanlı Hanedanından olmayıp bu. hanedan âza
sından biri ile evlenmiş ve Ölüm veya boşanma 
sebebiyle dul kalmış olan ve çocuğu bulunmı-
yarı erkek ve kadınların Türkiye'ye gelmelerine 
Bakanlar Kurulu karariyle müsaade olunabilir. 
Şu kadar ki. Osmanlı İmparatorluğunda padi
şahlık etmiş kimselerden hilâfetin ilgası tarihin
de hayatta olsun olmasın, vârislerine intikali ya
pılmamış her hangi birinin nam ve uhdesinde 
o tarihte mukayyet bulunan gayrimenkul mal
larla 1 Eylül 1324 ve 21 Nisan 1325 tarihli ira
delerin mevzuu bulunan gayrimenkul mallar 431 
sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu maddeleri mucibin
ce millete intikal etmiş bulunduğundan bu kanu
na müsteniden yurda, avdet; edenler dahi bu 
mallar üzerinde irs veya. her hangi bir1 sebebe 
dayanarak hak iddia edemezler. 

Ek Madde 2. — Doğum itibariyle münderis 
Osmanlı Hanedanı âzasından bulunan kadınlar
dan yabancı Devlet Başkanlarından veya ya
bancı Devlet Hanedan âzasından veyahut, elçi. 
veya elçilik vazifesiyle görevlendirilmiş olanlar
dan' biriyle evli olanların transit suretiyle Tür
kiye'den geçmelerine ve üç aya kadar Türki
ye'de ikâmetlerine Bakanlar Kurulu, karariyle 
izin verilebilir. 

MADDE 2 — İçişleri Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun S neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonunun 4 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

12 

ı 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞt 

1312 sayılı Vatandaşlık Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1312 sayılı Vatandaşlık Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — 3519 sayılı Pasaport Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı 
Kanunun birinci ek maddesi gereğince yurda 
dönmelerine müsaade edilen kimselerin vatan
daşlığımıza alınmasına Bakanlar Kurulu karar 
vermeye yetkilidir. 

Ek madde 2. — 431 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesinin bu kanunun hükmüne aykırı hüküm
leri kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1312 sayılı Vatandaşlık Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1312 sayılı Vatandaşlık Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — 3519 sayılı Pasaport Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair . . . sayılı 
Kanunun birinci ek maddesi gereğince yurda 
dönmelerine müsaade edilen kimselerin o ka
nunda yazılı kayıtlar dâhilinde vatandaşlığımı
za alınmasına Bakanlar Kurulu karar vermeye 
yetkilidir. 

Ek madde 2. — İşiçleri Komisyonunun 2 nci 
ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonunun 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( & Sayısı : 15? ) 





S. Sayısı: 158 
Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'm, Hatay İli içindeki Be
lediyelerin Hatay Devletinden Hazineye geçen borçlar hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 

( 2 /95 ) 

U . III . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yükaek Başkanlığına 

Hatay İlimizin yabancı Hükümet işgali altında bulunduğu sırada, Antakya ve diğer ilçeleriyle 
bâzı bucakları İşgal Hükümetine borçlandırılmışlardır. Hatay'ın ana vatana ilhakı üzerine yabancı Hü
kümetin alacağı Cumhuriyet Hükümetimiz Hazinesine devredilmiştir. 

Hükümetimiz Hazinece bir santimi bile bu belediyelere verilmemiş ve sırf bir muamele olarak 
devredilmiş olan bu borçların kaldırılması hususunda hazırladığım Kanun tasarısı il gerekçesi 
Kamutaya sunulmak üzere arz ve takdim kılındı. 

Hatay Milletvekili 
Oî. Eyüp Durukun 

14 . / / / . 1948 

Gerekçe 

Hatay İlimiz yabancı işgali altında kaldığı sırada Antakya ve diğer ilçeleriyle bâzı bucakları; su 
getirmek ve saire gibi belediye görevlerini yapabilmek üzere; kendilerine İşgal Hükümeti tarafın
dan birer miktar para verilerek İşgal Hükümetine borçlandırılmışlardır. 

Belediyeler; ozaman; bu borçlarını kısmen İşgal Hükümetine ödemişler ise de; 1934 ten sonra 
ödeyemiyecek duruma düşmüşlerdir. 

İşgal Hükümeti Hatay'ı boşaltırken bu alacağını Hatay Geçici Hükümetine ve Hatay Geçici Hü
kümeti de Hatay'ın ana vatana ilhakı sırasında belediyelerin bu,borçlarını bir alacak olarak Cum
huriyet Hükümetimiz Hazinesine devreylemiştir. 

Hatay belediyelerinin 1934 yılından beri ödeyemedikleri bu borçları bir hiç mukabilinde Hazine
ye ödemeye zorlanmaları; belediye görevlerinin lâyıkiyle yapılamamasını mucip olacağı ve halbu
ki, belediyelerin bugün yapmak zorunda bulundukları birçok belediye hizmetleri bulunduğu; iza
ha muhtaç olmıyan bir hakikattir. 

Bilhassa; Antakya civarında ve dünya kurulalıdan beri akıp gitmekte ve bünyesindeki büyük 
enerjiden istifade edilememtkte olan Harbiye şelâlelerinden elktrik istihsali için büyük takatte bir 
hidroelektrik santırali kurulması ve Hatay 'm büyük biı kısmmnı elektrifiye edilmesi teşebbüsü
ne girişilmiştir. 

Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Belen ve Harbiye belediyeleri; iki milyon liradan fazlaya mal 
olacağı tahmin edilen bu hidro elektrik santırali için; belediye gelirlerinden mühüm bir kısmını 
Duna karşılık göstermişlerdir. 

Cumhuriyet Hükümetimiz Hazinesinden bir santimi bile verilmemiş olan ve işgal Hükümetinin 
ne şekilde alacaklı çıktığı da lâyikıyle bilinmiyen bu paranın tahsili cihetine gidilerek belediyeleri 
zor duruma düşürmek yeni teşebbüslerine az çok engel olmak Cumhuriyet Hükümetimizin; Mem
leketimizi imar bakımından gütmekte olduğu hedef ve gaye ile de kabili teli? görülememektedir. 

Cumhuriyet Hükümetimizin vermeden alacaklı olduğu bu paranın kaldırılması halinde; hem 
senelerden beri sürüp giden bu mulâk mesele ortadan kalkmış olacak ve hem de Belediyelerin; 



yapmak zorunda bulundukları birçok hizmetlerini daha iyi yapabilmelerine imkân verilmiş ola
caktır. 

Bu sebeple; hazırladığım kanun tasarısının kabulü senelerce işgal altında kalmış güzel Hatay'
ımızın daha ziyade feyiz ve inkişafına hizmet edeceğini arzetmeyi.de yerinde görürüm. 

. ^ : - ~ *ğ?.- Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Vurukan 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
îçi§leri Komisyonu 17 . V . 1948 

Esas No. 2/95 
Karar No, 19 

Yüksek Başkanlığa 

Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'm, Ha
tay ili içindeki belediyelerin Hazineye geqen 
borçlarının affı hakkındaki kanun teklifi İçiş
leri ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır 
olduğu halde İçişleri Komisyonunda incelendi. 

Teklif sahibi ile temsilcilerin izahlarından 
da anlaşıldığına göre Hatay ili içinde Antakya, 
Kırıkhan, Yayladağ, Belen, Kasabariyle Atık 
ve Soğukoluk Köylerinde evvelce vücuda geti
rilen su tesisleri bedellerinden ötürü bu yerler 
belediyelerinin evvelce içme sulan ve emsali te
sisleri vücuda getirmek üzere Mahallî Hükümet
ten borçlandıkları meblâğlar Geçici Hatay Hü
kümetinden bilcümle hukuk ve vecaip meya-
nmda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin alacağı 
olarak intikal etmiş ve faizler hariç olmak üze
re : 
Antakya'nın 45 083 lira 10 kuruş, 
Yayladağ'm 1 060 lira 16 kuruş, 
Kırıkhan'ın 15 478 lira 09 kuruş, 
Belen'in 4 505 lira 72 kuruş, 
Atık Köyünün 150 lira 00 kuruş, 
Soğukoluk Köyünün 6 241 lira 10 kuruş, 
ki toplam 72 518 lira 17 kuruş, 
Hazineye borçları kalmış ve 1939 dan başlıya-
rak 20 taksitte bağlanan yüzde dört faizli 
Bu istikrazların şimdiye kadar biriken faizleriy
le yekûnu 103 000 liraya baliğ olmuştur. Adı 
geçen 4 belediye ve 2 köy idaresinin son yıllar
da Hidro - elektrik tesisatı başta olarak giriştik
leri yeni taahhütler, imar hareketleri İller Ban
kasına yeni borçlan gerektirdiğine, bu eski borç 
bakiyelerinin ise esasen Hazinece elden verilmiş 

bir meblâğ karşılığı olmadığına, yekûnu da bü
tün bu ana yurda kavuşmuş kasaba ve köyle
rin eski borçlarının faizleriyle birlikte affedil
mesinin büyük manâsı yanında Hazine için pek 
cüzi, asgarinin asgarisi bir fedakârlık teşkil ede
bileceği nazara alınarak Hatay İli şehir, kasaba 
ve köylerine yeni ilerleme hamlelerinde onları 
eski bağlardan ve engellerden kurtarıcı, teşvik 
ve tergip edici bir tedbir olan teklifin tervici 
esas itibariyle kabule şayan görülmüştür. 

Birinci madde metninde borçlu şehir, kasaba 
ve köy isimlerinin tasrihıyle bunların yürürlük 
tarihindeki borç bakiyelerinin faizleriyle bir
likte af ve terkin edileceğinin zikri uygun gö
rülerek maddeye ona göre gereken kayıtlar ko. 
nulmuş, ikinci ve üçüncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çoruh 
C. Uybadtn A. Tuzun 

Sözcü Kâtip 
Kars Kocaeli 

.4. Eyidoğan C. Aksu 
Antalya Balıkesir Bolu 

R. Kaplan F. Tiritoğlu Fi. Ş. Adal 
Bolu Çanakkale Çorum 

/ . Yalçın N. Çıtakoğlu S. Karafakıoğlu 
Kayseri Muş Siird 

F. Apaydın H. Onaran L. YaDm 
Sinob Tokad Trabzon 

S. Batur O, Pekel II. Orhon 
İmzada bulunamadı 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/95 
Karar No. 21 

7. II. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Hatay İli içinde bulunan bâzı belediye ve köy
lerin Hazineye olan borçlarının affı hakkında 
Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan tarafın
dan yapılmış olan kanun teklifi, İçişleri Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza havale 
olunmakla Maliye Bakanı ve teklif, sahibinin 
huzuriyle okunup incelendi. 

Antakya, Yayladağ, Kırıkhan, Belen Beledi
yeleri ile Atik ve Soğukoluk köylerinin Hatay 
Hükümetinden Hazineye devredilmiş bulunan 
borçları ile faizlerinin afları hakkındaki İçişleri 
Komisyonu gerekçesi Komisyonumuzca da uygun 
görülmüş ve bu Komisyon tarafından hazırlanan 

metin aynen ve oybirliğiyle kabul olunmuştur. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Malrye Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Gümüşane Samsun Kastamonu 
H. F. Ataç R. Isıtan A. Toközlü 

Afyon Çankırı Elâzığ 
A .Vezir oğlu R. Dolunay F. Kar akaya 

İstanbul Kastamonu Malatya 
S. Adato H. Çelen E. Doğan 
Malatya Tekirdağ Tokad 

Dr. H. Fırat Z. E. Cezaroğlu C. Kovalı 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/95 
Karar No. 107 

Yüksek Başkanlığa 

30 . III . 1949 

Hatay ilindeki bâzı belediyelerin mülga Ha
tay Devletinden Hazineye geçen borç bakiye
lerinin kaldırılması hakkında Hatay Milletvekili 
General Eyüp Durukan tarafından yapılan ka
nun teklifi İçişleri ve Maliye Komisyonları ra-
porlariyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
teklif sahibi General Eyüp Durukan, Maliye 
Bakanlığı adına Muhasebat Genel Müdürü ile 
İçişleri Bakanlığı adına Mahallî İdareler Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Bu kanun teklifi ile, mülga Hatay Devletin
den Hazineye devredilmiş Hatay İlindeki bâzı 
belediye ve köylerin Hatay'ın Anavatana ilha
kından evvel mahallî Hükümet tarafından su 
ve emsali tesislerin vücuda getirilmesi maksa-
diyle yapılmış ikrazlardan ileri gelen borçları
nın terkini istenmektedir. 

Yapılan açıklamalara göre Hazineye devredi
len bu borçlar için Hazinece hiçbir şey ödenme

miş olduğu ve halen birtakım imar işlerine giriş
miş bulunan bu belediyelerin böyle bir borcun 
tazyikmda bırakılmalarının doğru olmıyacağı 
anlaşıldığından Komisyonumuzca teklif yerinde 
görülmüştür. 

Ancak, İçişleri Komisyonunca tesbit edilen 
metinde bâzı hesap düzeltmelerinin gerektiği 
Maliye temsilcisi tarafından ifade edilmekle borç 
bakiyelerinin buna göre düzeltilmeleri tabiî 
görülmüş ve Nergizlik köyünün 190,29 liralık 
borcu da bunlar meyanma ilâve edilmiştir. 

Bu suretle yazılan tasarı Kamutayın onayı-
n aarzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Mardin Diyarbakır Ankara Ankara 

R. Erten 1. H. Tigrel M. Eriş F. öymen 
Amasya Ankara Ankara 

A. K. Tiğitoğlü N. C. Akkerman C. Gölet 
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Aydın Bursa 
Gl. R. Alpma* F. Bük 

îzmir Kastamonu 
M. Birsel M. Akahrt 

HATAY MİLLETVEKİLİ 01. 
EYÜP DURUKAN'TN 

TEKLİFİ 

Hatay İli içindeki belediyelerin 
Hatay Devletinden Hazineye 
peçen borçlan hakkındaki Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Hatay İli için
deki belediyelerin Hatay Devle
tine karşı olup Hazineye geçmiş 
bulunan borçları faizleriyle bir
likte kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —- Bu kanunu İç
işleri ve Maliye Bakanları yü
rütür. 

_ 4 — 
Diyarbakır Malatya* 

C. Ekin 8. Tugay 
Kastamonu Samsun 
T. Coşkan M. A. Yörnker 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEtflŞTlRİŞİ 

Hatay tli içindeki belediye ve 
köy idarelerinin Hazineye geçen 
borçlarının affı hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. Antakya, Kı
rıkhan, Yayladağı, Belân Bele-
diyeleriyle Atik ve Soğukoluk 
köylerinin Hazineye geçmiş bu
lunan borçlarının bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki ba
kiyeleri faizleriyle birlikte «f 
ve terkin edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İç
işleri ve Maliye Bakanları yü
rütür. 

•>» » • ı < l » ı I I 

Niğde Rize 
R. Oürsoy T. B. Balta 

Tokad Urfa 
R. A. Sevengü E. Tekeli 

j BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
ı DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Hatay İli içindeki belediye w 
köy idarelerinin Hazineye geçen 
borçlarmm affı hakkında Kanun 

tasaırm 

MADDE 1. —- Antakya, Kı
rıkhan, Yayladağı, Belân Bele-
diyeleriyle Nergizlik, Atik ve 
Soğukoluk köylerinin Hazineye 
geçmiş bulunan borçlarının bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki bakiyeleri faizleriyle bir
likte af ve terkin edilmiştir. 

MADDE 2. Bu kanun ya 
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

j MADDE 3. — Bu kanunu İç
işleri ve Maliye Bakanları yü-

! lütür. 
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S Sayısı: 159 
Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların intifa haklarını ve 
daimî vergilerin mektumlarını haber verenlere verilecek ikrami
yelere dair olan 1905 sayılı Kanunun birinci maddesinin yo
rumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Maliye ve Büt

çe Komisyonları raporları (3/248) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 17 . VI . 1948 
Tetkik Müdürüğü 
Sayı: 72/94,6/2076 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların intifa haklarını ve daimî vergilerin mektumları
nı haber verenlere verilecek ikramiyelere dair 1905 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «Umumi 
veya hususi kanunlar ve mukaveleler ahkâmına göre Devlete ait veya Hazine emrine mevdu ol
ması lâzımgeldiği halde Hükümetin kayda müstenit ıttılaı haricinde kalmış olan bilûmum men
kul ve gayrimenkul emval veya bu nevi emvalin intifa hakları ile senede merbut veya ipotekli 
veya ipoteksiz alacakları ve her nevi mevduat ve emanat ile esham ve tahvilât ve sigorta mat
luplarını ihbar edenlere emvalin veya intifa hakkının Hazineye aidiyeti tahakkuk ettikten son
ra bu emvalin kıymetleri veya iki senelik baliğleri üzerinden ikramiye verilir..» denilmekte ol
duğundan, bu madde hükmüne dayanılarak verilecek ikramiyelerin, Devlete veya Hazineye inti
kal etmesi lâzımgelen ve fakat Hükümetin kayda müstenit ıttılaı haricinde kalan menkul ve gay
rimenkul bilûmum emval veya ipotekli, ipoteksiz her nevi alacaklarını ve her türlü mevduat ve 
emanet ile esham ve tahvilât ve sigorta matluplarını haber verenlere inhisar ettirilmesi icap et
mekte ve Hükümetin kayıt ve ıttılaı dâhilinde olması lâzımgelen Devlet ormanlarında vukubu-
lan herhangi bir suiistimali haber verenlere Orman kanunlariyle hiçbir ilgisi bulunmıyan, sözü 
geçen kanunun 1 nci maddesi hükmüne istinaden ikramiye verilmesine imkân olmadığı düşünül
mekte ise de Danıştayca bir hâdise münasebetiyle ormanlardan mukavele ve kanun dışında ke
silen ağaçların mezkûr maddede derpiş edildiği üzere Devlet kayıtlarında yer tuttuğunu kabul 
etmek mümkün olmadığı içtihadiyle ikramiye verilmesi lâzımgeleceğine karar verilmiş olduğun
dan Devlet ormanlarında vukubulacak hırsızlık, kaçakçılık, fazla ve ruhsatsız katiyat gibi herhan
gi bir suiistimali ihbar edenlere de sözü geçen maddeye göre ikramiye verilmesi icabedip etmi-
yeceğinin yorum yoliyle çözülmesi Tarım ve Maliye Bakanlıklarınca istenmektedir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arzederim. 
Başbakan 

Basan Saka 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 3/248 
Karar No. 14 

18 . XU . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

1905 sayılı Kanunun Orman kaçakçılarına 
şümulü bulunup bulunmıyacagmm yorum yolu 
ile çözülmesi hakkındaki 17 . VI . 1948 tarihli ve 
6/2076 sayılı Başbakanlık yazısı Komisyonumuza 
havale olunmakla Orman Genel Müdür vekili ve 
Maliye Bakanhğ] temsilcisi huzuriyle okunup 
incelendi. 

Komisyonda bulunan Orman Genel Müdür 
vekili ile Maliye Bakanlığı temsilcisi söz alarak 
« 1905 sayılı Kanun hükümlerine göre ikramiye 
verilebilmesi için ihbar olunan kaçağın Devletin 
kayda müstenit ıttıla dışında olması gerekir. Hal
buki yurtta bulunan bütün ormanlar Devletin 
kaydında ve ıttılamdadır. Orman mahsulleri ise 
her nerede bulunursa bulunsun Devletin mura
kabesine tâbidir. Bunları da Devletin ıttılaı dı
şında saymak mümkün değildir. Hal böyle olun
ca gerek ormanlar ve gerek orman mahsulleri 
için 1905 sayılı Kanun hükümlerine göre ikra
miye verilmesinin de bahis konusu olmaması 
lâzımgelirken, kanun dışı kesilmiş bir kısım ke
resteyi ihbar eden bir vatandaş, Danıştay 6 ncı 
dairesine müracaatla ikramiye istemiş ve adı ge
çen dairede mukavele ve kanun dışı kesilen ağaç
ların Devletin kayıtlarında yer tuttuğunu kabul 
etmek mümkün değildir, gerekçesiyle dâvayı 
kabul ve ikramiyeye hükmetmiştir. Bu sebeplerle 
1905 sayılı Kanunun birinci maddesinin yorum
lanmasına lüzum görülmüştür. » şeklinde Hü
kümetin mütalâasını ifade etmeleri üzerine ya
pılan uzun tartışmalar sonunda mevcut mevzuat 
hükümleri karşısında yurttaki bütün ormanların 
ve bu ormanlar içinde bulunan, kesilmiş veya 
kesilmemiş olsun, bütün orman mahsullerinin 
Devletin kayda müstenit ıttılâmda ve tasarru
funda bulunduğunda bir tereddüt mevcut olmak
la beraber kaçak olarak orman hudutlarından dı
şarıya çıkarılmış ve Hazinenin zilyedliğinden 

uzaklaştırılmış bulunan orman mahsullerini de 
Devletin kayde müstenit ıttılâmda farz ve kabul 
etmeye imkân görülmemiştir. 

1905 sayılı Kanunun birinci maddesindeki 
ifade şekli ise Komisyonumuzun vardığı her iki 
hali kapsıyacak bir açıklık ve vuzuhta görüldü
ğünden bunun ayrıca yorumlanmasına ihtiyaç 
bulunmadığına karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve 
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanj 
Gümüşane 

4914 numaralı Orman Kanununun neşri ile 
revir ve orman bekçi teşkilâtı yapıldıktan son
radır ki, orman mahsûlleri Devletin, ıttılaı dâ
hiline girmiş olup, sözü geçen kanunun meri
yetinden evvelki hâdiselerde amanejman ame
liyesi yapılmamış olan ormanlar mahsulünün 
ıttıla dâhilinde sayılmasını uygun görmü

yorum. 
H. F. Ataç 

>SÖKCÜ Kâtip 
Samsun, Kastamonu 
R. Isıtan Ormandan çıktıktan sonra 

dahi Devletin ittilâı dâhi
linde olduğu kanaatindeyim. 

A. Tokgözlv 
Afyon K. Çankırı Kastamonu 

-4. Veziroğlu R. Dolunay H. Çelen 
Malatya Malatya 

E, Boğam Dr. H. F%art 
Tokad Tekirdağ 

C. Kovalı Muhalifim. 
Z. E. Cemroğlu 

Elâzığ 
Muhalifim. 

F. Karakmja 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 3/248 
Karar No. 108 

Yüksek 

Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların 
intifa haklarına ve daimî vergilerin mektumla-
rını haber verenlere verilecek ikramiyelere da
ir 1905 sayılı Kanun hükmünün Devlet orman
larında vukubulan kaçakçılıkları ihbar edenle
re de şâmil olup olmıyacağı hususunun yorum 
yoliyle aydınlatılması hususundaki Başbakanlı
ğın 17 . VI . 1948 tarihli ve 6/2076 sayılı tez
keresi Maliye Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Tarım Bakanlığı adı
na Orman Genel Müdür vekili hazır olduğu hal
de incelenip görüşüldü.. 

Yorumu istenilen 1905 sayılı Kanunun birin
ci maddesinde ikramiye konusu olan mevzuun 
esasında şu unsurların bulunması gerekmekte
dir : 

a) İhbar edilen şeyin umumi veya hususi 
kanunlar ve mukaveleler ahkâmına göre Devlete 
ait veya Hazine emrine mevdu olması lâzımgeldi 
ği halde Hükümetin kayda müstenit ıttılaı ha
ricinde kalması, 

b) O şeyin menkul ve gayrimenkul emval 
veya bu nevi emvalin intifa hakları, 

Senede merbut veya ipotekli veya ipoteksin 
alacaklar, 

Her nevi mevduat ve emanat ile esham ve 
tahvilât ve sigorta matlupları, 

Olması lâzımdır ve bunların Hazineye aidi
yeti tahakkuk ederse ikramiye verilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bu sarahattan anlaşılıyor ki, ihbar edilen şe
yin Hükümetin kayda müstenit ıttılaı dışında 
kalması lâzımdır. Halbuki Orman Kanunu hü
kümlerine göre ormanlar, bugün Devletin kay
da müstenit ıttılaı içindedir. Binaenaleyh or
man mahsulleri ister orman içinde ister or
man dışında bulunsun Orman Kanununa ay
kırı olarak kesilmiş, taşınmış ve orman dışına 
çıkarılmış ise bunlar ancak birer suç teşkil 
etmektedir. Bu konuda yapılan ihbar bîr su-

(S. Saj 

31 . III . 1949. 

Başkanlığa 

çun ihbarından ileri geçemez. Bir suçun ha
ber verilmesi ise 1905 sayılı Kanunun mevzu
una giremez. Çünkü adı geçen kanunun birinci 
maddesinde ihbar edilecek şeyler sarahaten ya
zılıdır. Esasen Orman Kanununun müzakere 
zabıtlarında da bu kaîl orman suçlarını ihbar 
edenlere ikramiye verilmesi hakkında bir mad
de ilâvesi teklifi Komisyonca zararlı görül
mesinden ve ormanların tahripten vikayesi dü
şüncesiyle reddedilmiş olduğu görülmektedir. 
Bu da 1905 sayılı Kanunun tedvini anında da 
orman suçlarının düşünülmediğini gösterir ve 
bir hakikattir. Çünkü birinci maddede bu gibi 
mektum emvalin ihbarının ikramiye verilmesini 
istilzam edeceği sarahaten yazılmıştır ve men
kul emval arasında orman mahsullerini tadat 
etmemiştir. 

Gerçi, Maliye Komisyonu, orman mahsul
lerinin ormandan dışarıya çıkarılmış olanla
rını ihbar edenler hakkında bu kanunun tat
bik edilebileceğini kabul etmiş ise de bu va
ziyet dahi bir suçun ihbarından başka bir şey 
olmayıp suç mevzuu olan madde hükmünün 
kayda müstenit ıttılaı içinde bulunduğundan 
Komisyonumuz bu takdirde dahi ihbarın 1905 
sayılı Kanunun şümulüne giremiyeceği neticesi
ne varmış ve kaçak orman mallarını ister or
man içinde ister dışında olsun haber verenlere 
1905 sayılı Kanunun tatbıkma imkân olmadığı 
neticesine varmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten /. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 
Ankara Amasya Ankara 

F. öymen A. K. Yiğitoğlv V. C. Akkermm 
Ankara Ankara Aydın 
C. OöUt Dr. A. H. Selg-ü m. R. Alpmatt 

: 159 ) 



Bursa 
F. Bük 
îzmir 

M. Birsel 

Diyarbakır 
C. Ekin 

Kastamonu 
M. Akalvn 

İstanbul 
A. Adıvar 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Malatya * Niğde Rize 
Ş. Tugay R. Gürsoy T. B. Balta 

Samsun Urfa 
M. A. Yörüker E. Tekeli 

»m<( 
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3.Sayısı: 160 
Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Ekim : Aralık ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarım İnceleme Komsiyonu raporu (5/99) 

Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarım inceleme Komisyonu 30. III. 1949 

Esas No: 5/55 
Kara* No: 9 

Yüksek Başkanlığa 

1 166 101 94 1948 Ekim ayı başında Z. B. kalan para 
+ 4 496 345 62 1948 Ekim, Kasım, Aralık aylarında Z. B. alman para 

5 662 447 56 
2 225 347 52 1948 Ekim, Kasım, Aralık aylarında Z. B. sınca harcanan para 

3 437 100 04 1948 Ocak ayı başında Z. B. sında kalan para 
Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1948 Ekim, Kasım ve Aralık ayları gider kâğıtları ince

lendi. 
1948 senesi Ekim ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 

Ziraat Bankasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasmca 
harcanan para çıkarıldıktan sonra 1948 yılı Ocak ayı başnda Ziraat Bankasında 3 437 100 lira 04 
kuruş kaldığı görülmüştür. 

Bankanın her gün gönderdiği hesap puslası toplamı da buna uygun bulunmuştur. 
Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Denetçi 

Rize Zonguldak Trabzon Çorum 
A. Z%rh A. Gürel A. Sanalioğlu E. Alpsar 

Balıkesir Çoruh Yozgad 
t. H, Uzwn,çars%İ% A. Çoruh C. Arat 



t 
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S. Sayısı: 161 
Giresun MiUetveldli seçilen Tevf ik Ekmen'in seçim tutanağı hak

kında Tutanakları inceleme Komisyonu raporu (5/79) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esat No. 5/79 
Karar No. 6 

4.TV .1949 

Yüksek Başkanlığa 

Son ara seçiminde Giresun Milletvekilliği
ne seçilen Tevf ik Ekmen'in tutanağına yapılan 
itiraz üzerine dosyası Komisyonumuza veril
miş ve Komisyonumuzca da ad çekme ile 6 nu
maralı Hazırlama Komisyonuna tevdi kılınmış
tı. 

Hazırlama Komisyonunca bâzı hususların 
incelenmesi gerekli görülmüş, bunlar İçişleri 
Bakanlığından sorulmuştur. Bakanlığın ve Gö
rele C. Savcılığının cevapları, Hazırlama 
Komisyonuna, Tevfik Ekmen'in seçimine ya
pılan itirazların seçimi hükümsüz kılacak ma
hiyette olmadığına ve tutanağın tasdiki lâzım-
geldiği kanaatini vermiştir. 

Buna ait ve dosyada meveut Hazırlama 
Komisyonunun raporu Komisyonumuzun 4 . 1 . 
1949 tarihli toplantısında okunmuş ve Tevfik 
Ekmen'e ait tutanağın tasdiki lâzımgeldiğinin 
Kamutaya arzına mevcudun oy birliğiyle ka
rar verilmiştir. 

Yüksek Kamutaya sunulmak üzere arzolu-
nur. 

Tutanakları İnceleme Ko. Başkanı Sözcü 
İsparta 

K. Turan 

Kâtip 
Urfa 

E. TekeU 
Ankara 

A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

imzada bulunamadı 

Bitlis 
M. Ertan 

Bursa 
F. Bük 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Ankara 
F. Oyman 

Balıkesir 
M. Akpnar 

Gazianteb 
Gl. A. Ath 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

istanbul 
C. Baban 

imzada bulunamadı 

Manisa 

Kırşehir 
N. Erdem 

Niğde 

Konya 
Ş. Ergun 

Bize 
Dr. M. N. Otaman î. B. Soyer Dr. F. Kurtuluş 

Tutanaktan îboeleme Komİsyottu 

Tutanakları înoeleme Komisyonu Başkanlığına 

21.m*İ94fi 

Münhal bulunan Giresun Milletvekilliğine se
çilen Tevfik Ekmen'in seçim tutanağına vâki 
itiraz üzerine bu hususa mütaallik dosya ad çek
me Taliyle Komisyonumuza havale edilmekle 
yapılan ineeleme sonunda : 

Mezkûr seçimde bagımne adaylığını koy* 

muş bulunan Başöğretmen Arif Ünal taratan» 
dan Büyük Millet Meelisi Başkanlığına sunulan 
20 . X . 1948 füalft dilekçe ile muhtelif mev
zularda şikâyet edümiı bulunulmaktadır. Ko» 
misyonumuzea yapılan İlk tetkJkat netUıtndr 
aşağıda madde de yasalı •.: 



i. Keşsp İlçesinde C. H. Partisi temsilci
leri müddetinde seçim kuruluna bildirilmediği 
halde kabul edilmiş olmaları, 

2. Alucra'da seçime katılmıyanların da se
çime katılmış gösterildikleri ve üç binden fazla 
seçmen dışarda olduğu halde onların da oyları
nı vermiş gibi gösterilmiş olması, 

3. Görele'nin Ege Köyünden 12 numaralı 
seçim bürosunda 372 seçmene mukabil 331 inin 
seçime iştirakinin doğru olup olmadığı, 

4. Görele'nin 23 numaralı seçim bürosunda 
462 seçmen kayıtlı olduğu halde sandıktan 473 
oy çıktığı iddia edildiğine göre bunun doğruluk 
derecesi, 

5. Görele'nin Çavuşlu Köyüne ait 20 nu
maralı sandık tutanağının vaktinden evvel ku
rula gelip gelmediği bağımsız adaya tutanak 
verilip verilmediği ve mahallinde tutanağın ta
lik edilip edilmediği, 

6. Adalet mercilerine vâki müracaatların 
ne neticeye varıldırıldığı. 

7. Tasnife ithal olunmıyan tutanak olup ol
madığı hususlarının incelenmesi kararlaştırılmış 
bulunmakta idi. Bu kerre İçişleri Bakanlığmlan 
ve Görele Cumhuriyet Savcılığından alınan ce
vaplarda. 

1. Keşap İlçesinde C. H. Partisi temsilcile
ri 13 . X . 1948 gününde yani müddetinde bil
dirilmiş olduğu, 

2. Alucra 'da 17429 seçmen olup iddia edil
diği üzere bunların hepsinin oylarını kullanma
dığı bunlardan ancak 12876 seçmenin oy kullan
dığı, 

3. Görele'nin Ege köyündeki 12 numaralı 
sandıkta 386 seçmen mevcut olup bunlardan 
331 seçmenin oy kullandığı, 

4. . Görelenin 23 numaralı seçim bürosuna 
bağlı Çatakkırıklmın 161, Koyun Hamza'nm 127, 
Bayazıt'ın 185 olmak üzere ceman 473 seçmeni 

mevcut olup ve hepsinin seçime iştirak ettiği, 
5. Görele'nin Çavuşlu köyünün 20 numaralı 

seçim sandığına ait tutanağın vaktinden evvel 
kurula gelmediği tutanak sureti bağımsız aday 
temsilcisi tarafından alınmamış olmakla beraber 
mahallinde talikan ilân olunduğu, 

6. Cumhuriyet savcılığına yapılan şikâyet 
Görele'deki bütün seçim kurul ve komisyonlarmın 
suçluluğuna mütedair olduğundan tahkikatın 
henüz ikmal olunmadığı bugüne kadar da hiçbir 
delil elde edilemediği, 

7. Tasnife ithal edilemiyen tutanak bulun
madığı, bildirilmiş bulunmaktadır. 

Şikâyetçinin iddiaları şu suretle hakikata uy~ 
gun olmadığı gibi, iddia ettiği veçhile Görele'nin 
bütün seçim komisyonunu teşkil eden üyelerin 
suçlu olduğuna dair iddialar da tahakkuk etme
miş bulunmasına ve tahkikat neticelenmemiş ol
makla beraber bu kazadaki bütün oyların dâhi 
muallel olduğu biran için kabul olunsa Tev-
fik Ekmen'in umumi oy yekûnu olan 39 067 den 
70 550 oy tenzil edildiği takdirde bakiye 32 012 
oy Arif Ünal'ın aldığı 16 115 oyun yine iki mis
li bulunmakta ve neticeyi değiştirecek bir ma
hiyet arzetmemektedir. Kaldı ki umumi ve mut
lak bir iddianın tahkikinin da imkân dâhilinde 
bulunmaması ve bu kazaya ait ve sahteliğine kani 
bulunduğu sandıkların dahi usulsüz bir şekilde 
oy topladıkları anlaşılamamış olmasına mebni 
Tevfik Ekmen'in tutanağına vâki itiraz yerinde 
görülmediğinden bu itirazların reddine tutanağı
nın tasdik ve tasvibi hususunun Yüksek Kamuta
ya arz için dosyasının İnceleme Komisyonuna 
tevdiine karar verildi. 

Altı Numaralı Hazırlama 
Komisyonu Başkanı Sözcü Üye 

Kastamonu Kırşehir Rize 
1. Alptoğan S. Kurutluoğlu F. Kurtuluş 
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Sayısı: 162 
Erzincan Milletvekilliğine seçilen Rauf Bayındır'ın seçim tuta
nağı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/78) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esat No. 5/78 
Karar NQ. 5 

4 .IV .1949 

Yüksek Başkanlığa 

Son ara seçiminde Erzincan Milletvekilliğine 
seçilen Rauf Bayındır 'in, tutanağına yapılan 
itiraz üzerine dosyası Komisyonumuza verilmiş 
ve Komisyonumuzca da dosya adçekme ile 3 
numaralı Hazırlama Komisyonuna tevdi kılın
mıştı. 

Hazırlama Komisyonunca bâzı hususların 
incelenmesi gerekli görülmüş, bunlar için İçiş
leri Bakanlığından sorulmuştur. Bakanlığın ve 
Erzincan - Refahiye, İliç - Cumhuriyet Savcıla
rının cevaplan; Hazırlama Komisyonuna, Rauf, 
Bayındır'ın seçimine yapılan itirazların seçimi 
hükümsüz sayacak mahiyette olmadığından ve tu
tanağın tasdiki lâzımgeldiği kanaatini vermiştir. 
Hazırlama Komisyonunun buna ait ve dosyada 
mevcut raporu Komisyonumuzun 1. IV. 1949 
tarihli toplantısında okunmuş, Rauf Bayındır'a 
ait tutanağın tasdiki lâzımgeldiğmin Kamutaya 
arzına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Yüksek Kamutaya sunulmak üzere arzolunur. 

Tutanakları İnceleme Komis
yonu Başkanı 

İsparta 
K. Turan 

Kâtip 
Urfa 

E Tekeli A 
Ankara 

R. Börekçi 

S. 

Ankara 
.. Çubukçu 

İmzada bulunamadı 
Bitlis 

M. Ertan 
Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Ol. A. Alptoğan 

Manisa 

Bursa 
F. Bük 

Sözcü 
Kırşehir 

, Kurutluoğlu 

Ankara 
F. öymen 

Balıkesir 
M. Akpınar 

Gazianteb 
Ol. A. Atlı 

İstanbul 
C. Baban 

İmzada bulunamadı 
Kırşehir 

N. E.rdem 
Niğde 

Konya 
Ş. Ergun 

Rize 
Dr. M. N. Otaman î. R. Soyer Dr. F. Kurtuluş 

Tutanakları İnceleme Komisyonu 3 Numaralı Hazırlama Komisyonu raporu 

U. III. 1949 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

17 .X . 1948 tarihinde yapılan Milletvekilliği 
ara seçiminde, Erzincan merkeziyle Refahiye ve 
İliç İlçelerinin merkez ve köylerinde bâzı yolsuz
luklar ve kanuna aykırı hareketler vâki olduğuna 
dair (Erzincan İli Demokrat Parti Başkanı 
Turgut Nalcıoğlu) imzasiyle seçim kurulu Baş

kanlığına verilip, Milletvekilliğine seçilen Rauf-
Baymdır'm seçim tutanağına ilişik olarak gön
derilen 17 . X . 1948, 19 . X . 1948 gün ve 97,100 
sayılı şikâyetnamelerin müstenidatı ve bu hu
susta idari ve adlî makamlarca ne gibi muamele 
cereyan ettiği Komisyonumuz karariyle İçişleri 



Bakanlığından sorulmuş idi. 
İçişleri Bakanlığının 2 . I I . 1949 tarihli ve 

23302/22,1235 sayılı cevabi tezkerelerine ilişik 
olarak mahallinden gelen 35 parça evrak Komis
yonumuzca incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda; bu şikâyetnamelerin bi
rer örneğinin aynı zamanda valiliğe, mülkiye 
müfettişliğine ve C. Savcılığına sunulmuş oldu 
ğu valilik ve mülkiye müfettişliğinin de bu şikâ
yetleri yine C. Savcılığına tevdi etmiş oldukları 
ve Erzincan C. Savcılığı, İl merkezine ait şikâ
yetleri tetkika başlamakla beraber, iliç ve Re>fi-
hiye ilçelerine ait şikâyet konuları hakkında da 
bu İlçeler C. Savcılığına keyfiyeti bildirmiş ol
duğu anlaşılmıştır. Ancak : 

Her üç savcı tarafından yapılan soruşturma 
neticesinde ihbar ve şikâyet edilen yolsuzlukların 
ve kanuna aykırı olduğu iddia edilen hareketleri 
vukuuna dair ve âmme dâvasının açılmasına 
Okâfi delil mevcut olmadığından takipsizlik ka

rarı verilmiş bulunduğu gönderilen evrak ara-
sında suretleri mevcut Refahiye ilçesi C. Savcı
lığının 8 . XI . 1948 tarih ve 675 esas, 200 ka
rar numaralı, İliç ilçesi C. Savcılığının yine 
8 . XI . 1948 tarih 948/126 esas ve 948/86 ka
rar numaralı kararlariyle içişleri Bakanlığınca 
yazılan tezkerede bildirilen Erzincan C. Savcı
lığının 3 . XI . 1948 tarih 975/337 sayılı kara
rından anlaşılmaktadır. 

Bu durum karşısında Erzincan Milletvekilli
ğine seçilen Rauf Bayındır'ın seçim tutanağı
nın kabulünde Hazırlama Komisyonumuz ka
nuni hiçbir mahzur görmemiş olduğundan key
fiyetin Tutanakları inceleme Komisyonunu biî 
dirilmesine karar vermiştir. 
3 No. lı Hazır

lama Kom. 
Başkanı Sözcü 
İsparta Ankara Afyon K. 

K. Turan R. Börekçi H. Dinçtr 

f R. Sayı» : 162 '* 



S.Sayısı: |G3 
Ordu Milletvekilliğine seçilen Arif Hikmet Onat'ın seçim tutanağı 

hakkında Tutanakları inceleme Komisyonu raporu (S/80) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyona 

E$a$ No. 5/80 
Karar No. 7 

Vüksek Başkanlığa 

Son ara seçiminde Ordu Milletvekilliğine seçi
len Arif Hikmet Onat'ın tutanağına yapılan iti
raz üzerine dosyası Komisyonumuza verilmiş ve 
Komisyonumuzca da dosya ad çekme ile 4 No. Ju 
Hazırlama Komisyonuna tevdi kılınmıştı. 

Komisyonumuzca konunun incelenmesi ka
rarı üzerine İçişleri Bakanlığından bu seçime 
ait bilgi ve belgeler istenmiş ve Hazırlama Ko
misyonunca bunlar incelenerek Arif Hikmet 
Onat'ın tutanağına yapılan itirazların seçimi 
hükümsüz kılacak mahiyette olmadığı ve tutanağı
nın tasdiki lâzımgeldiği kanaatine varılmıştır. Ha
zırlama Komisyonunun buna ait ve dosyada mevcut 
raporu Komisyonumuzun 1.IV.1949 tarihli top
lantısında okunmuş ve Arif Hikmet Onat'ın tu
tanağının tasdiki lâzımgeldiğinin Kamutaya 
arzına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Yüksek Kamutaya mmulmak üzere arzoln-

Tutanakları in. Ko. Başkanı 
îsparta 

K. Turan 
Kâtip 
Urfa Ankara. . 

E TekeU A. Çubukçu 
Ankara 

B. Börekçi 
İmzada bulunamadı 

4, IV. İM 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğhf 

Ankara 
F. öymm 

Balıkesir 
M. Akpmar 

Bitlis 
M. Ertan 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Manisa 
Dr. V. N. Otaman 

Bursa Gazianteb 
F. Bük Gl, A. Ath 

İstanbul 
C. Baban 

İmzada bulunamadı 
Kırşehir Konya 

İV. Erdem S. Ergun 
Niğde Bize 
/. B. 8aytr Dr. F. Kurtoh'% 

Tırnakları İntttan* Komisyonu 4 Hımaraiı Hazırlama Komkyonu raporı 

M . II! . M» 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

17 . X . 1948 tarihinde Ordu İlinde yapılan 
ara seçiminde Milletvekili seçilmiş olan «Arif 
Hikmet Onat» m seçimine karşı vâki şikâyet ve 
itirazların mahiyetleri ile Komisyonumuzun bu 
husustaki görüş ve kararları 27 . XI . 1948 ve 
15 . XI I . 1948 tarihli raporlarımızda arz ve izah 
kılınmıştı. 

Yüksek .Heyetin fchar buyurduğu mütalâa

ya uyularak şikâyet ve itirazların Hükümetçe 
mahallinde tetkik edilmesi için Başkanlığın 
17 . X . 1948 tarihli yazısı ile İçişleri Bakanlığı-
na vâki müracaata karşılık olarak adı geçen 
bakanlığın 23302/2924-48 numara ve 16 . m . 
1949 tarihli tezkerelerine ekli olarak gönderilen 
25 . II . 1949 tarihli tahkik raporu ve dört zarf 
içindeki belgeleri de yüksek havaleleri üzerine 



Komisyonumuzda incelenmiştir. 
Gerek bu raporun ve gerekse ekleri münde-

recatı da 15 . XII . 1948 tarihli raporumuzda 
taisilen arzedilen şikâyetlerin mesnetsiz oldu
ğunu seçim esnasında, ne de seçimden sonra tet
kik tarihine kadar mahalli Cumhuriyet savcılık
larına, idari makamlara ve seçim kurullarına 
ve Komisyonlarına büyük bir şikâyet ve itiraz 

yapılmadığını teyit etmiş bulunduğundan reddi 
ile Arif Hikmet Onatm kanuna uygun bulunan 
seçim tutanağının kabulü gerektiği karar ve ka
naatine bu vesile ile de varılmış bulunmaktadır. 

Edirne Manisa 
M. Nedim Gündüzcdp Dr. M. N. Otamce* 

Kırşehir Bursa 
-V. Erdem F. Bük 

( S. Sayısı : 163 ) 



S. Sayısı: 164 
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazi
feleri hakkındaki 4358 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş» 
tirilmesine ve 4 ncü maddesinin kaldırılmasına dair Kanun ta

sarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/486) 

r. c. 
BaibokanUk 14 . I . 1$4& 

Muamelât Oenel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71 • 1171, 6/179 
Büyük Mili* Mtelisi Ylikıek Başkanlığına 

Ge«a ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 4 ncü maddesinin kaldırılmasına dair Adalet Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği ile birlikte sunulduğunu saygılarımlar arze-
derim. 

Başbakan 
Hatan Saka 

Gtrftkç* 

Ce»t ve tevkif evlerimizin çoğu diğer bir maksat için inşa edilip, harap bir hale geldikten son
ra bu işe tahsis edilmiş olan ve en iptidai infaz ve sağlık şartlarının sağlanmasına imkân vermi-
yen binalardan ibarettir. Bu itibarla ceza evi binalarının bugünün icaplarına uygun bir hale ge
tirilmesi her şeyden evvel geniş ve mühim bir iışaat işidir. 

öyle ki, projelerin ve keşifnamelerin tanzimi, ihale dosyalarının hazırlanması, işin mahallen 
kontrolü, inşaata müdahaleler yapılması, iş hakkında mütalâalar verilmesi gibi tamamen teknik 
hususlara taallûk eden ve kaza merkezlerine kadar uzanan bir vüs'atı haizdir. 

Bu bakımdan, bu geniş ve mühim inşaat işinin ehemmiyet ve vüs'atı ile mütenasip bir teknik 
kadro ve teşkilât tarafından yürütülmesi de zaruridir. 

Halbuki Adalet Bakanlığının ceza evleri fen heyeti kadrosu, bir aded 90 liralık mühendis ve 
mimar, bir aded 70 liralık mühendis veya mimar, bir aded 60 liralık fen memuru, mimar veya mü
hendis, bir aded 50 liralık fen memuru mimar veya mühendis ve toir aded 40 liralık desinatörden 
ibarettir. 

Bu kadro ile bu işin icabına uygun bir şekilde yürütülmesine imkân olmadığı gibi teşkilâtın ih
tiyacı karşılıyacak derecede genişletilmesi de lüzumsuz masraflar ihtiyarını intaç edecektir. Esa
sen Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtından ayrı olarak bu derecede geniş bir teknik teşkilât kurul
ması Devlet teşkilâtının bir elden tanzim ve idaresi prensipine de aykırı ve bu bakımdan mah
zurlu olduğundan işin mütehassıs bir merci sıfatiyle teknik elemanlarla mücehhez bulunan Ba
yındırlık Bakanlığına tevdii uygun bulunmaktadır. 

Bu maksatla ceza ve tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
4358 sayılı Kanunun, Umum Müdürlük mühendis ve mimarlarının vazifelerine mütaallik 4 ncü 
maddesi kaldırılmış ve 7 nci maddesi de ceza ve tevkif evleri inşaat ve tamiratına ait teknik işle-
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rin Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmesini temin edici bir şekle ifrağ olunmug re 3656 sayılı Ka
nun ile bu kanuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tev
kif Evleri Genel Müdürlüğü başlıklı kısmına bağlı cetvelde yazılı kadroların kaldırılması uygun 
görülmüştür. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 11 . II . 194$ 
Esas No. 1/486 
Karar No. 30 

Yüksek Bagkanlığa 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 4 ncü 
maddenin kaldırılmasına dair olup Adalet Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
12 . I . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Mecli
se sunulmasına karar verilen kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale buyurulmakla Adalet Ba
kanı huzuriyle incelendi. 

İşbu tasarı ceza ve tevkif evleri inşa ve ta
mir işlerinin mütehassıs bir merci olan ve tek
nik elemanları her bakımdan yeter derecede bu
lunan Bayındırlık Bakanlığının 3611 sayılı Ka
nunla görevi cümlesinden bulunduğu halde 
bundan istisnayı tazammun eden 7 nci madde
sinin tadili ile Bayındırlık Bakanlığına bırakıl
ması, inşa ve tamir işlerinin bir elden tanzim 
ve idaresini sağladığından, inşa ve tamir işleri
nin sürat ve emniyetle yürütülmesini temin ede
ceğinden 7 nci maddenin tadili kabul edilmiş ve 
bu takdirde esasen yeter derecede dahi olmıyan 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 4 
ncü maddesinin kaldırılmasına dair Adalet Ba-

fen heyetine de bu suretle lüzum kalmamış ol
duğundan 4 ncü maddesinin kaldırılmasına ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelin Adalet Ba
kanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü
ğü Başlıklı kısmından cetvelde yazılı kadrola
rın çıkarılması Komisyonumuzca muvafık gö
rülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. Hava
lesi gereğice Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Y. Sözcü Kâ. 
Kayseri Kayseri 

S. A. Feyzioğlu S. A. Feyzioğlu 
Ankara Antalya Bursa 

E. H. Erğun N. Aksoy A. Konuk 
Erzincan Erzurum îstanbzul 
A. Fırat §. îrahimkakkioğlu M. H. Gelenbeğ 

İzmir Kırşehir Konya 
E. Oran 8. Kurutkıoğlu H. Karagülle 
Manisa Mardin Muğla 
F. Uslu M. K. Boran N. özsan 

kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 14 .1.1949 
tarihli ve 6/175 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Adalet Komisyonu ra-
poriyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Ba-

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 6 . FV. 1949 

Esas No. 1/486 
Karar No. 111 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 164) 
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yındırlık Bakanı Çferket Adalan T* Adalet Ba
kanlığı temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Adı geçen kanunun yedinci maddesi ceza Ve 
tevkifevleriyle ıslâh evlerinin inşa ve tamir iş
lerini bu Umum Müdürlüğe bırakmış ve 4 ncü 
maddesinde de inşa işlerinde çalışacakların gö
revlerine ait hükümler yer almış bulunmaktadır. 

Yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlığında top
lanması hususunda ötedenberi Bütçe Komisyo
nunca ve Yüksek Meclisçe yapılan temennilere 
uyularak adı geçen kanunla verilmiş bulunan bu-
yetkinin kaldırılması ve cezaevlerine ait inşa 
işlerinin de bundan böyle Bayındırlık Bakanlı
ğınca yapılmasını temin maksadiyle hazırlandığı 
anlaşılan tasarı esas itibariyle Komisyonumuzca 
da kabule değer görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesi adı geçen kanunun 
yedinci maddesindeki yetkiyi kaldırmakta ikinci 
maddesi ise aynı kanunun dördüncü maddesini 
ilga etmekte ve üçüncü maddesi bu işlerde kulla
nılan kadroların 3656 ve 4644 sayılı Kanunlara 
bağlı cetvellerden çıkarılmasını temin etmekte
dir. 

Görüşme sırasında, bu işlerde kullanılan mi
mar, fen memuru, desinatörden ibaret beş kişi
lik kadronun bu işlerdeki ihtisasına binaen Ba
yındırlık Bakanlığına aynen devirleri ve açıkta 
kimsenin kalmamasını temin maksadiyle yapı
lan teklit Hükümetle de mutabık kalınarak Ko

misyonumuzca uygun görülmüş bulunduğundan 
üçüncü madde bu esasa göre yeniden yazılmıştır. 

Tasarıya Komisyonumuzca bir geçici madde 
eklenmiş ve bununla da tasarının yayımı tarihin
den îtibaren Adalet Bakanlığı Bütçesinde mevcut 
800 bin liralık inşa ödeneği bakiyesinin Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılması temin 
edilmiştir. Bayındırlık Bakanlığına geçecek kad
roların ödeneklerinin bu Bakanlık maaş tasar
ruflarından temini mümkün olduğundan bu hu
susta bir aktarma yapılmasına lüzum görülme
miştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun tasa
rısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 
Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

Ol. R. Alpman 
tstanbul 

A. Adıvar 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Niğde 
R. Gürsoy 

Başkanvekili 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Diyarbakır 
C. Ekin 

îzmir 
8. Odyak 

Malatya 
Ş. Tugay 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
C. Gölet 
îsparta 

K, Turan 
Kastamonu 
M, Akalın 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Seyhan 
A, R. Yüregir 

( S. Sayısı : 164) 



KteÜMBTÎN TEKLİFİ 

C*m ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 4 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ceza ve Tevkif Evleri Umum 
Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında
ki 13 . 1 . 1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ceza ve Tevkif evlerinin mütedavil serma
yesiyle ilgili işleri hakkında Muhasebei Umumi
ye, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunlariyle 
sarftan önceki Sayıştay vize usulü tatbik olun
maz. 

Mütedavil sermaye ile iş gören ceza evleriy
le ıslak evleri kuruldukları tarihten itibaren 
inşaat işlerinden sınai, zirai ve diğer faaliyet
lerinden dolayı ver,giye tâbi olmadıkları gibi 
üzerinde çalıştıkları gayrimenkuller için clahi 
emlâk ve arazi vergisinden muaftır. 

MADDE 2. — Ceza ve Tevkif Evleri Umum 
Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında-
Jd 4358 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3. — Devlet Memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 30 . 6 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağb (1) ve bu 
kanuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvellerin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif 
Evleri Genel Mülürlüğü başlıklı kısmından bağ
lı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 4. • 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞl§TtRl§l 

Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün teş
kilât ,ve vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 4 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasansi 

MADDE 1. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 tarih
li ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) ve bu kanuna 
ek 4644 sayılı »Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelle
rin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü başlıklı kısmından bağlı cetvelde ya
zılı kadrolar çıkarılmış ve bu kadrolar 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1949 yılı Bütç« Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanbğı 
sermaye, kredi ve tesisler kısmının üçüncü (ceza 
ve tevkifevleri yapma ve esaslı onarma işleri) 
bölümündeki ödenek bakiyesi aynı kanuna bağlı 
Bayındırlık Bakanlığı sermaye, kredi ve tesisler 
kısmının 20 nci (yapı ve imar işleri) bölümünün 
birinci (Adalet Bakanlığı) maddesine Maliye 
Bakanlığınca aktarılır. 

MADDE 4. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

4 ncü maddesi 

( S. Sayun : 164 ) 
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m. 
MADDE 5. - Bu 

yürütül*. 
kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Basb. Yardımcıeı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakam 

M. E. Göle 
Maliye Bakanı 

Ş. Adakm 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Ticaret Bakanı 

C. 8. Sarim 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çak%r 

Dışişleri Bakanı 
.V. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E, Erifirgü 
Ulaştırma Bakanı 

GhüUk 
Çabfm* Bakam 

T. B. Matta 

MADDE 5. — Hükümetin 9 nei madde»! ay
niyle kabul edilmiştir. 

B. 

ffühumeiin teklifine 

OKTVIL 

Görevin çeşidi 

ftihendis veya mimar 
» » 

brtğk 

Sayı Aylık 

1 90 
1 70 6 » 

7 Per memuru mimar veya mühen
dis 1 60 

8 Fen memuru mimar veya mühen-
diı 1 60 

9 Deeinator 1 40 

• * • » » 

[ S. Sayıeı : İH ) 





S. Sayısı: 165 
Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı ilâçların Gümrük Res
miyle sair bütün resim ve harçlardan muafiyeti hakkında Ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/519) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü S . III . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 1395, 6/805 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı ilâçların Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve harç
lardan muafiyeti hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 3 . III . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Gerekçe 

Tababette birçok tehlikeli hastalıkları pek müessir şekilde ve kısa zamanda tedavi etmek sure
tiyle son zamanda tedaviyle koruyucu hekimlikte inkılâp yapar mahiyette gelişen birtakım ye
ni ilâçlar meydana çıkmış bulunmaktadır. Hastaları iyi etmek hususunda pek hayati bir vasıta 
teşkil eden bu maddelerin maliyet fiyatları bugünkü dünya ekonomik durumuna göre memleketi-
mizdeki orta halli insanlar için bile yüksek bir malî külfet teşkil etmektedir. Diğer taraftan 
çok fazla olarak görülen bâzı hastalıkların yegâne tedavisini teşkil eden ve ancak yabancı 
memleketlerde istihsal olunan ilâçların fiyatları da, bugünkü durum dol ay isiyle artmış ve daimî 
surette tatbik edilmeleri gerekmesi halinde hasta için pek pahalıya mal olacak bir hale gelmiş
tir. Esasen pahalı olan bu ilâçların fiyatlarını bir dereceye kadar indirmek ve vatandaşın yü
künü azaltmak üzere bunların Gümrük Resmiyle sair harçlardan muafiyeti lüzumlu görülerek ilişik 
Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sos. Ta. Komisyonu 19 . III . 1949 

Esas No. İ/519 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 
Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı ve harçlardan muafiyeti hakkındaki kanun ta-

ilaçların Gümrük Resmiyle sair bütün resim sarısı ve gerekçesi Komisyonumuzun 17 . III , 



1949 günü toplantısında Tekel Bakanı ve Sağlık 
Bakanlığı mümessilleri huzuriyle incelendi. 

Birçok tehlikeli hastalıkları müessir şekilde 
ve kısa zamanda tedavi edebilen bu ilâçlardan 
halka daha ucuz fiyatla intikalini temin eden 
bu kanun tasarısı muvafık görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis
yonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Sağ. ve Sos. Yar. Ko. Başkam SSzcü 

Gazianteb Seyhan 
D, Mueaffer Canbolai Dr- M, DibUv 

Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı ilâç
ların Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve harç
lardan muafiyeti hakkındaki kanun tasarısı ve 
gerekçesi Komisyonumuza havale edilmiş olmak
la 23 . I I I . 1949 günü Gümrük ve Tekel Bakanı 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mümessi
li hazır olduğu halde toplanılark incelendi. 

Vaktiyle tedavisi imkânsız görünen bâzı has
talıklarla, birçok tehlikeli hastalıklar için teda
vi imkânını veren bu ilâçların enjeksiyon mah-
lûlleriyle sâf iptidai madde halinde bulunanla
rın Gümrük Resmiyle diğer resim ve harçlardan 
istisnası, halkın bunlardan daha ucuz bir fi
yatla daha geniş bir şekilde faydalanması ba
kımından Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Yalnız kanunun ikinci maddesinde zikredilen 
hayati bir değer taşıdığı lâboratuvar ve klinik 
tecrübe ve muayeneleriyle anlaşılan ilâçlar Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul edildi
ği takdirde Bakanlığın teklifi üzerine bu nevi 

Kâtip 
Seyhan Bilecik 

Dr. Makhvle Dibim Dr. Muhlis Suntt 

Kars Kars 
Dr. Esat Oktay A, Sürmen 

imzada bulunmadı 

Konya Muğla 
Dr. M. F. Dündar Dr. M. Sakaroğlu 

Ordu 
Dr, Z. Mesut Seter 

ilâçların da Gümrük ve her nevi resimden îstis* 
nasma Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Binaenaleyh «Hayati bir değer taşıdığı kli
nik ve lâboratuvar tecrübeleriyle tesbit edildiği 
takdirde» kaydının üâvesiyle madde oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Ko
misyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Gümüşane Zonguldak Malatya 
T. T üzün O. S. Orhon O. Taner 

Ağrı Çanakkale Kastamonu 
A. Alpaslan U. Bingül F. Mağara 

Konya Samsun Tekirdağ 
U. Ulusan M. Köprülü E. Pebel 

Trabzon Urfa 
D. Eyiboğlu O. Ağan 

imzada bulunamadı 

T. B. M. M. 
G. ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/519 
Karar No. 12 

Gümrük ve Tekel Komisyonu rapora 

M. II 1.1949 

Yüksek Başkanlığa 

(S. Siyi* ; 165) 



Bütçe Komisyonu raporu 

Î.B.U.H. 
Bütç* KomUyonu O.IV. 194$ 
E*u No : 1/51» 
iTorof No ; 110 

Yüksek Başkanlığa 

Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı ilâç
ların Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve harç
lardan muaflıkları hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hazırlanıp Başkanlığın 
8 . I I I . 1949 tarihli ve 6/805 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Gümrük ve Tekel Komisyon
ları raporlariyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemali 
Bayizit ve Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakan
lıklarının yetkili temsilcileri hazi" oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Son zamanlarda geniş bir tatbik sahasında 
gelişen ve birçok mühim hastalıkların tedavisi 
imkânını verdiği gibi koruyucu tababette de 
önemle sonuçlar temin eden bir takım yeni ilâç
ların, esaslarında pahalı olmaları hasebiyleı mem
leketimizde her sınıf halk tarafından ucuzca te
darikleri imkânı hâsıl olmamakta ve bunların 
bir taraftan da Gümrük Resmiyle sair vergi ve 
resimlere tâbi bulunması bu imkânsızlığı arttır
maktadır. Bu ilâçlardan, hiç olmazsa bedellerine 
müessir olan bu son unsurların kaldırılması sure
tiyle bunları vatandaşların daha ucuza elde et
melerini teinin etmek maksadiyle bu tasarının 
hazırlandığı yapılan incelemelerden anlaşılmış
tı!. 

Komisyonumuz tasarıyı esas itibariyle halfan 
menfaatine ve memleketin genel sağlığın» uygun 
bularak kabul etmekle beraber aşağıda yazılı şe
kilde bâzı değişikliklerin yapılmasını uygun gör
müştü!. 

a) Hükümet teklifinde, adları yazılı ilâç
lardan gümrük resmiyle sair bütün resim ve 
harçların muaf tutulacağı yazılı bulunmaktadır. 
Halbuki bu ilâçların her biri Gümrük Tarife Ka
nununun birer pozisyonuna girmekte olup teknik 
sisteme göre bu gibi muafiyetlerin taallûk ettik
leri pozisyonların yanına ihtar şeklinde yazıl
ması gerektiği açıklanmış ve maddenin bu şekil
de yazılması kararlaştırılmıştır. 

b) D. J). T, nin bu muaflığa ithalini Komis

yonumuz da kabul etmekle beraber müstahzar 
halinde kullanılan bu maddenin memleket içinde 
ihzarını kolaylaştırmak için muaflığın yalnız sâf 
D. D. T. ye hasrı uygun görülerek buna ait hü
küm bu esasa göre değiştirilmiştir. 

c) Penicilin ve Streptomycin ile bu gruplar
dan olan ilâçların enjeksiyon mahlullerine bun
ların sâf maddelerinin muaflığa, esaslarını bu 
maddeler teşkil eden ve aynı devai tesiri haiz 
bulundukları Sağlık Bakanlığınca vtesbit edilen 
mürekkeplerinin de ithalinin memleket faydası
na uygun olacağı açıklandığından Komisyonu
muz bu maddelere ait fıkrayı da bu şekilde dü
zenlemiş bulunmaktadır. 

Tasarının ikinci maddesine gelince : Hangi 
maddelerden gümrük Resmi alınacağının veya 
muaf tutulacağının behemehal bir kanun ile tâ
yin ve tesbit edilmesi gerektiği halde teklif edi
len ikinci madde ile hayati değerleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca takdir edilecek bir
takım ilâçların da muaf olarak ithali için Hükü
mete yetki verilmek istenmekte olduğundan Ko
misyonumuz, böyle geniş bir salâhiyet veren bir 
hükmün kabulünü doğru bulmamış ve böyle bir 
ilâç keşfedilir ve tatbik sahasma intikal eder ve 
Gümrük Vergisinden de muaf olarak memlekete 
girmesi gerekirse ayrı bir kanun teklifiyle Meclis
ten yetki alınmasını daha uygun görmüş ve bu 
maddeyi tasandan çıkarmıştır. 

Komisyonumuz tasarıya iki yeni madde ek-
liyerek 1499 sayılı Kanunda mevcut bir mü
kerrerliği ortadan kaldırmış ve tatbikatın ko
laylaştırılmasını temin etmiştir. 

Şöyle ki: 1499 sayılı Gümrük Tarife Kanu
nunun beşinci maddesinin 11 numaralı bendin
de Hükümetçe tâyin edilecek müddetçe Güm
rük Resminden muaflıkları kabul ve sekiz ka
lemde zikredilen maddeler arasında neosal-
varsan, teferruatiyle beraber röntgen cihazı 
(Mezkûr cihazı işletecek derecede olan motor 
ve dinamoları dâhil) ve radyomun ayrıca tari
fe cetvelinde ve muaf oldukları yazılmış bu-

(S. Sayın: 165) 



Ilınmaktadır. Diğer beş kalem batandaki muaf
lığın ise tarife cetvelinde yer aldıkları pozis
yonları gösterilmemiş olması dolayısiyle tari
feyi tetkik eden bir kimsenin bunların muaf 
olup olmadıklarını anlaması güç bulunmakta 
olduğundan ve yirmi yıldan beri muaflıkları 
devam edegelen bu maddelerin de ilgili pozis
yonlarına ithaliyle muaflıklarının ihtar halin
de düzeltilmesinin 1499 sayılı Kanunda değişik
lik yapan bu tasarı münasebetiyle uygun olaca
ğı hakkındaki teklif Komisyonumuzca da yerin
de görülerek tasarıya ikinci ve buna mütena
zır olarak üçüncü maddeler eklenmiştir. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan tasarı 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı ilâçla
rın Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve harç

lardan muafiyeti hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Aşağıda adları yazılı ilâçlar 
Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve harçlar
dan muaftır. 

1. Penicillin ve Penicillin grupundan ilâç-
lar. 

2. Streptomycin ve Streptomycin grupun
dan ilâçlar. 

3. İnsulin. 
4. D. D. T. 
Bir ve ikinci numaradaki ilâçlara ait muafi

yetler yalnız enjeksiyon mahlûlleriyle saf ipti
dai maddeye münhasırdır. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından son
ra yapılıp memleketin genel sağlığı bakımından 
hayati bir değer taşıdığı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca kabul edilen ilâçlar hakkın
da da birinci maddenin hükmünün uygulanma
sına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar veri-
ÜT. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Kâtip 
Ankara 

F, öymen 
Aydın 

Ol, R. Alpman 
Diyarbakır 
C. Ekin 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 

Başkan V. 
Diyarbakır 
Î.H/Tigrel 

Ankara 
Ar. C. Akkermmı 

Bursa 
F. Bük 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Kastamonu 
M. Akalın 

Sözcü 
Ankara 
M, Eriş 

Ankara 
C, Gölet 

Diyarbakır 
V. Dicleli 
İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
T. Co§hm 

Kütahya Malatya 
A. Tahtahhç M. 8. Eti 

Seyhan Tokad 
A. R. Yüregir E. A. Sevengü 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU DEĞİŞ-
TÎRİŞİ 

Yabancı memleketlerden getirilecek bâzı ilaçlatın 
Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve harçlardan 

muafiyeti hakkında kanun tasarın 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından son-
ı ra yapılıp memleketin genel sağlığı bakımından 

hayati bir değer taşıdığı klinik ve lâboratuvar 
tecrübeleri yapıldıktan sonra Sağlık ve Sosyal 

- Yardım Bakanlığınca kabul edilen ilâçlar hak-
ı kında da birinci maddenin hükmünün uygulan

masına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar ve-

i rilir. 

•mi 

'ff*. Samm : 1fi5 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtRÎŞÎ j 

B&at ilâçların Gümrük Vergisinden muafiyeti j 
hakkında kamın ta-varm I 

MADDE 1. 1499 sayılı Gümrük Tarife 
Kanununa bağlı ithalât umumi tarifesi cetveli
nin 853 ncü numarasına aşağıdaki ihtarlar ek- j 
1 inmiştir. j 

853/A nın altına 
ihtar : Sâf D. D. T. muaftır. | 
853/B - 3 ün altındaki ihtara ek : | 
Jhtar : | 
1- Penicilin ve penicilin grupundan ilâçlar I 

ile Streptomycin ve Streptomycin grupundan 
ilâçların enjeksiyon mahlûlleri ve sâf maddeleri | 
ve esaslarında bu maddeler bulunup aynı de-
vai tesiri haiz olduğu Sağlık ve Sosyal Tardım 
Bakanlığınca tesblt olunan mürekkepleri, 

2. Ensülin, 
muaftır, 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı tarife numara
larına giren maddeler Gümrük Resminden mu* 
aftır. 

710/B yalnız iyodür dö potasyum 
729/C yalnız sâf biiyodür dö merkür, sâf 

protoiyodûr dö raerkür, sâf salisilat dö merkür, 
sâf siyanür dö merkür. 

(fi. Sayısı : 166 ) 
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MADDE 3. 
yürürlüğe giref. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. ~ Btt kanun Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
larınca yürütülür, 

a, ve T. t. 

Başbakan 
Ş, mndHoy 

ticvlet Bakanı re 
Dış. B. V. 

N, E. Sümer 

Millî Savunma Bakam 

Dışişleri Bakam 

Mfflî Eğitim Bakanı 
Ekonomi ve Ticaret Bakam 

C. B, Barlas 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Dr. F. Ş. Bürg€ 
Ulaştırma Bakam 
Dr< K ewu*J Sote? 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcım 

Nikat grim 
Adalet Bakam 

F. Sirmen 

İçleri Bakanı 
E. Erfyrgü 

Maliye Bakanı 
I. R. Akrnl 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayimt 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Beşat Ş, Birer 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neti maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

'( B. Bmü i î<&) 
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MADDE 3. — 1490 numaralı Tarife Kanunu
nun beşinci maddesinin 11 nci bendi ve tarife 
cetvelinin 620 numarasındaki (ihtar) kaldırıl-
iniştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanonu Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları 
yürütür» 

»•-<ı 

(aavHuus) 





S.Sayısı: |66 
Verem Savaşı baklanda Kanun tasarın ve Sağlık ve Sosyal Yar

dım ve Bütçe Komisyonları raporları (1/520) 

r. c. 
Başbakanlık 15 . III . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 • 1270, 6 - 934 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . III . 1949 tari
hinde Yüksek Mecise sunulması kararlaştırılan Verem Savaşı hakkındaki Kanun tasarısı ile gerekçesi 
ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaliay 

Verem Savaş Kanunu Gerekçesi 

İnsanlar arasında en çok tahribat yapan hastalıkların başında gelen veremin son harbin sosyal 
ve ekonomik sahada açtığı rahneler ve hemen her memleketteki yaşama ve bilhassa beslenme 
şartlarında yarattığı güçlükler dolayısiyle tahribatım dünyanın her tarafında nispetsiz bir şekilde 
artırdığı milletlerarası istatistiklerle sabit bir hakikattir. 

Memleketimiz de son harbe girmemiş olduğu halde onun, dolayisiyle olan akislerinden uzak 
kalamamiR ve bugüne kadar hakikî ve tam bir sulh devresine girilememiş olmanın tesiri de 
buna inzimam ederek esasen harb önergesinde de azımsanmıyacak bir nispette hüküm süren 
vereni hastalığı eiddî endişelere yol açacak bir durum arzetmeye başlamıştır. Yurdumuzun her 
tarafına şâmil umumi bir verem taraması yapmak suretiyle bu hastalığın memleketimizdeki du-
rumtt hakkında sarih rakamlar derhal elde etmek mümkün olmamakla beraber, bu durumu hakika
te oldukça yakm bir şekilde meydana koymak için ilmî istatistikler hazırlamakta ileri gitmiş 
memleketlerde yapıldığı gibi, veremden ölenler sayısının bir esas olarak ele almak gerekmekte
dir. Şöyleki: 

Tıbbi istatistiklerle meşgul dünyaca tanınmış müesseselerin derin tetkiklerden sonra var
dıktan neticelere göre, insanlar arasında veremden ölüm, musap sayısına nispetle 1/10 kadardır. 
Vereinde^ "ölüm sayısı belli olan memleketlerde her ölüm 10 musaba tekabül eder. Memleketi
mizde sağlık ve nüfus idarelerine yapılan ihbarlara göre veremden ölenlerin sayısı muhtelif yıl
larda 40 - 50 bin raddelerinde olduğuna göre yukarda arzedilen esasa dayanılarak yapılan hesap 
gereğince bugün yurdumuzda asgari olarak 400 bin kadar veremlinin mevcudiyetini kabul 
etmek lâzım gelir ki, bu da umumi nüfusa kıyasla aşağı yukarı % 2, 1 nispetini verir ve gene her 
veremlinin, tecrit edilmediği takdirde, muhitinde en aşağı 3 sağlam insana hastalığı bulaştırdığı 
kabul edildiğine göre memleketimizde veremli sayısının günden güne geniş bir ölçüde artmakta 
olduğu söylenebilir. 

Bu halin, memleket müdafaası ve ekonomisi üzerinde derin akisler uyandırdığı izahtan va
restedir. Bu kadar ciddî bir durum karşısında ise mesul Hükümet makamlarının hareketsiz kal
masının mümkün olamıyacağı da tabiîdir. Hulâsa veremle mücadele hususunda en ciddî tedbir-
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lerin alınması zamanı çoktan gelmiştir. Bu sebepledir ki, bugünün müşkül şartları ve imkânsızlık
ları içinde imkânlar yaratmak zorunda olduğumuzu müdrik bulunuyoruz. 

Bu düşüncelerdir ki, Bakanlığımız (Veremle Savaş) konulu bir kanun teklifini zaruri görmüş 
ve bu savaşta gerekli tesisleri bir hamlede kurmak mümkün olamıyacağı dikkata alınarak bu hu
sustaki faaliyetleri muhtelif yıllara ayrılacak merhalelerle, başarmak düşüncesiyle ilişik tasarıyı ha
zırlamıştır. 

Bu kanunun mülhem olduğu esas prensip yurtta mevcut veremlileri arayıp bulmak ve onları 
imkân nispetinde tecrit ve tedavi altına almak olup bu hususta temin olunacak tahsisatla aşağı
da arzedilen faaliyetler derpiş edilmiştir : 

Sanatoryum, prevantoryum ve verem hastaneleri veya mevcut hastanelere bağlı verem paviyon-
ları ve bunların her biri için de birer dispanser tesis etmek, (Madde 1) bundan başka özel idare
ler ve belediyelerle halen faaliyette bulunan 49 Verem Savaş Derneği ile bundan sonra faaliyete 
geçecek derneklere bu faaliyetlerini müsmir bir sahaya tevcih ettirebilecek şekilde para, aynı ve 
personel yardımı yapmak. (Madde 2) 

Bu kanuna özel ve tüzel kişilere ait kurumlarda bedeli (Verem savaş tahsisatından) ödenmek 
üzere ücreti mukabilinde veremlilerin tedavisini sağlıyacak bir hüküm de ilâve edilmiştir. (Madde 
2) 

Veremle savaş genel giderleri için lüzumlu ödeneğin her yıl Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cet
vellerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında açılacak özel bir 'bölüme konması uygun bu
lunmuştur. (Madde 3) 

Kanunun dördüncü maddesine ilâve edilen bir hükümle kurulacak sağlık müesseselerinin inşa, 
tesis ve teçhizlerini sekteye uğratmamak gayesiyle inşaat ve tesisat kısımlarında Bayındırlık ve 
teçhizat işleri için de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına muayyen nispetler dâhilinde, gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmek yetkisinin verilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Beşinci madde ile bu kurullarda çalışacak personel için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtına ait 4862 sayılı kadro cetveline 2 cetvel eklenmesi derpiş edilmiştir. 

Geçici birinci madde : Verem kurullarında çalışacak tabip ve diğer personelin maaş ve üc
retleriyle diğer özlük haklarını karşılamak üzere 1949 yılı Bütçe Kanununa foağlı (A) işaretli cet
veline bağlanacak olan 4 sayılı bir cetvelde gösterilecek tertibe 323 894 lira konması hakkındadır. 

Geçici ikinci madde : Verem savaşı için 1949 yılına ait olarak 3 000 000 liralık ek ödene
ğin gereken bölüme konması hakkında olup bu miktar adı geçen yıl içinde yapılacak işleri an
cak karşılıyabilecektir. Bu bölümdeki ödenekten inşaat ve tesisat ile taşıt vasıtaları için gereke
cek miktarın yıl içinde takdir edilerek Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları kısımlarındaki bölüm 
ve maddelere aktarılması için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür ki, bu nokta 
ödeneklerin kullanışı hakkında ihtiyaç ve imkânlara uygun bir kolaylık ve suples sağlıyacaktır. 

Bu tasarının mühim hususiyetlerinden biri (4) ncü madde ile on yılda inşaat ve tesisat mevzu
unda Bayındıriik Bakanlığına (20) milyon, kurulacak müesseselerin teçhizatı için de Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına (10) milyon liraya kadar ertesi yıllara geçici mahiyette yüklenmele
re girişme yetkisinin derpiş edilmiş olmasıdır. Bu suretle verem savaşında 1949 yılında 3 323 894 
liralık ödenekle ilk adım atıldıktan sonra bu hayati dâvanın gerektirdiği ihtiyaçların realize edil
mesi hiç de güç olmıyacaktır, 
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Saflık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu 
Esas No. 1/520 
Karar No. 16 

Yüksek 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mecli
se sunulan Komisyonumuza havale buyurulan 
Verem Savaşı hakkında kanun tasarısı Komis
yonumuzun 17 . III . 1949 ve 23 . III . 1949 ta
rihli toplantılarında Sağlık Bakanlığı mümessil
lerinin iştirakiyle incelendi : 

Memleektimizde senede 40 - 50 bin arasında 
veremden ölüm bulunduğu ve dünya istatistik
lerinin vasatilerine göre bu ölüme mukabil on 
musap hesap etmek icabettiğinden memleketi
mizde 400 - 500 bin arasında açık ve kapalı ve
remlinin bulunmasını kabul etmek gerekir. Bu 
itibarla memlekette hakiki, ve hamleli bir ve
rem mücadelesini yapmanın lüzumuna kani olan 
Komisyonumuz Hükümet tasarısının bu müca
deleyi tamamen karsılıyacağmı ancak malî ve 
personel imkânlarını göz önünde tutarak bu ta
sarıyı bu mücadelenin tahakkuku yolunda müs
pet bir başlangıç telâkki etmiş ve muvaffakiyet 

• temini için malî tahsisin önümüzdeki yıllarda ço
ğaltılması bu dâvada çalışacak sağlık personeli
nin ve bilhassa bu mücadelede büyük ve müspet 
rol oynıyacak ziyaretçi hemşire yetiştirilmesi için 
gerekli tedbir alınmasını ve personelin, maddî ve 
mânevi bakımından tatmin edilmelerinin esasları
nın nizamlanmasını Sağlık Bakanlığından temen
ni etmiş ve tasarıyı bâzı ufak değişikliklerle ka
bul etmiştir. 

Birinci maddenin; 
Mevcut hastanelere ek olarak verem pavyon

ları inşa, isticar, tesis ve teçhiz eder fıkrasına 
mubayaa ve istimlâk eder kaydının konulmasını 
her türlü taşıt araçlariyle seyyar ve sabit rönt
gen cihazlarını satm alır kaydının konmasını 
mücadele için f aideli telâkki etmiş ve birinci mad
deyi bu tadille kabul etmiştir. 

îkinci maddenin; 
Bakanlık teşkilâtından tabip ve hemşire ve-

(S. 

28 . III. 1949 

Başkanlığa 

rilir fıkrasına eczacı ve laborant ilâvesini uygun 
görmüş ve bu değişiklikle ikinci maddeyi kabul 
etmiştir. 

3 ncü ve 4 ncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Beşinci madde; 
Bu maddenin birinci sayılı cetvelin tabip 

kadrosunda 70 asli maaşlı 13 ve 60 asli maaşlı 13 
tabibin yerine tabip miktariyle maaş tutarları 
aynı kalmak üzere 90 liralık 1, 80 liralık 2, 70 
liralık 10, 60 liralık 7, 50 liralık 6 tabip isith-
damı muvafık görülmüş ve bir numaralı cetvel 
bu tadillerle kabul edilmiştir. 

Geçici maddelerden 1 ve 2 nci maddeler ay
nen kabul edilmiş 3 ncü maddeye bağlı 3 sayılı 
cetvelde j azılı kadrolarda 350 ve 175 liralık tek
nisiyen yerine teknisiyen ve şoför ilâvesi birinci 
maddedeki değişiklik dolayısiyle muvafık görül
müştür. 

Geçici 4 ncü maddeye; 
Verem savaşında kullanılacak her türlü taşıt 

seyyar röntgen m akmalarının satm alınabilmesi 
için birinci maddede zikredilen her türlü taşıt 
araçları Maliye Bakanlığının 1949 yılı Bütçesinin 
(R) cetvelinin 9 ncu kısmına eklenir ilâvesi ya
pılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Gazinteb Seyhan 
Dr. M. Canbolât Dr. M. Diblan 
Kâtip 
Seyhan Amasya Bilecik 

Ur. M. Diblan Z. Tarkan Dr. M. Sun*r 
Kars Kars Konya 

Dr. E. Oktay A. Sürmen Dr. M. F. Dündar 
Ordu Rize 

Dr. Z. M. Sezer Dr. S. A. Dilemre 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/520 
Karar No. 109 

6 . IV . 194» 

Yüksek Başkanlığa 

Verem savaşı hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
15 . III . 1949 tarihli ve 6/934 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemili Bayizit 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdürü hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Memleket sağlık durumunu esaslı bir şekil
de tehdit eden ve bugüne kadar alınan ted
birlerle önlenmesi mümkün olmıyan verem afe
tiyle bütün memleket çapında bir savaşın açıl
masını temin maksadiyle hazırlandığı alman 
izahlardan anlaşılan Kanun tasarısı Komisyo
numuzca da esas itibariyle kabule değer gö
rülmüştür. 

Komisyonumuz bu iş için bu yıl içinde har
canacak (3 323 894) liralık ödeneğin ne suretle 
temin edileceği üzerinde durmuştur. Yapılan 
açıklamalara göre (323 894) lirası özlük hak
lara ve (3 000 000) lirası savaş genel giderleri
ne harcanacak olan bu'ek ve olağanüstü öde
neğin 1949 yılından itibaren Devlet hastane
lerinde polikinilik ve tedavi için alınması ka
bul edilen ücretlerin Devlet gelirinde hâsıl 
edeceği gelir fazlasından karşılanacağı anlaşıl
mış ve Komisyonumuzca bu kah yerinde görül

müştür. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonm metni

ni esas tutan Komisyonumuz, tasarının bir ve 
ikinci maddelerinde yazıya ilişkin değişiklik
ler yapmış, üçüncü maddeyi aynen kabul et
miştir. 

Keza dördüncü ve beşinci maddelerde yazı 
ve tertip değişiklikleri yapılmış bulunmaktadır. 

Geçici birinci madde ayniyle kabul edilmiş 
ve geçici ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerin 
yazılış şekli, emsali hükümlere uygun surette ye
niden yazılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun tasarısı 
Kamutayın onayma arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
R. Erten t. H. Tigrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 

F, öymen N. C. Akkermem C. Gölet 
Aydın Diyarbakır İsparta 

Gl. R. Alpman C. Ekin K. Turan 
İstanbul îzmir Kastamonu 

A. Adtvar 8. Odyak M. Akalın 
Kastamonu Malatya Manisa 
T. Coşkan Ş. Tugay P. Kurdoğlu 

Niğde Samsun Seyhan 
R. Gür soy M> A. Yörüker A. R. Yüregir 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Ver*m Savaşı Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca lüzumlu görülecek yerlerde Verem 
Savaş Teşkilâtı kurulur. Bakanlık bu maksatla 
gerekli verem sanatoryumlarını, hastanelerini, 
prevantoryumlarını ve dispanserlerini veya bu 
bölgelerde mevcut hastanelere ek olarak verem 
paviyonlannı inşa, isticar, tesis ve teçhiz ederek 
faaliyete geçirir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, özel idareler, belediyeler ve verem sa
vaş derneklerince kurulmuş verem sanatoryum, 
prevantoryum, hastane ve dispanserlerine 
faaliyetlerinin devamı için lüzum gördüğü hu
suslarda her çeşit para, ayni yardımı yapmaya 
ve bu müesseselerde kanunlarla müktesep me
murluk ve özlük hakları mahfuz kalmak kay* 
diyle, Bakanlık teşkilâtından tabip ve hemşire 
çalıştırmaya ve özel ve tüzel kişilere ait sağlık 
kurumlarında veremli hastaları ücreti Bakanl-
ğın verem tahsisatından ödenmek üzere tedavi 
ettirmeye yetkilidir. 

MADDE 3. — Veremle savaş genel giderleri 
İçin lüzumlu ödenek her yıl Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısımlarında açılacak özel 
bölümden ödenir. 

MADDE 4. — Birinci madde mevzuuna giren 
inşaat ve tesisat işleri için yıllık ödeme miktarı 
2 000 000 lirayı geçmemek üzere 20 000 000 li
raya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye Bayındırlık Bakanı ve yine birinci 
maddede yazılı teçhizat işleri için yıllık ödeme 
miktarı bir milyon lirayı geçmemek üzere (On) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişmeye Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtına dair 4862 sayılı kadro cet
veline, bağlı (1 ve 2) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
DEĞtŞTÎRlŞl 

Verem Savaşı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca lüzumlu görülecek yerlerde verem 
savaş teşkilâtı kurulur. Bakanlık bu maksatla 
gerekli verem sanatoryumlarını, hastahnelerini, 
prevantoryumlarını ve dispanserlrini veya bu 
bölglerde mevcut hastahanelere ek olarak ve-. 
rem paviyonlannı inşa, isticar, istimlâk veya mu
bayaa, tesis ve teçhiz ederek faaliyete geçirir 
ve bunlar için her türlü taşıt araçları ile steyyar 
ve sabit röntgen cihazlarını satın alır, 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, özel İdareler, Belediyeler ve Verem 
Savaş derneklerince kurulmuş verem sanator-
yom, prevantoryom, hastahane ve dispanserle
rine faaliyetlerinin devamı için lüzum gördüğü 
hususlarda her çeşit para, aynı yardımı yapma
ya ve bu müesseselerde kanunlarla müktesep 
memurluk ve özlük hakları mahfuz kalmak kay
dı ile, Bakanlık teşkilâtından tabip ve hemşire, 
eczacı laborant çalıştırmağa, özel ve tüzel kişi
lere ait Sağlık kurumlarında veremli hastaları 
ücreti Bakanljğın verem tahsisatından ödenmek 
üzere tedavi ettirmeye yetkilidir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Verem Savaşı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca gerekli görülecek yerlerde verem sa
vaş teşkilâtı kurulur. Bakanlık bu maksatla ge
rekli verem sanatoryumlarını, hastanelerini, pre
vantoryumlarım ve dispanserlerini veya bu böl
gelerde mevcut hastanelere ek olarak verem pavi-
yonlannı yaptırmak, kiralamak, kamulaştırmak 
veya satın almak suretiyle tesis ve teçhiz ederek 
faaliyete geçirir ve bunlar için her türlü taşıt 
araçlariyle seyyar ve sabit röntgen cihazlarını 
satın alır. . 

MADDE 2 . ^ - Sağlık, ve Sosyal-Yardım Ba
kanlığı, özel idareler, belediyeler ve verem savaş 
derneklerînce kurulmuş verem sanatoryum, pra-
vantoryum, hastane ve disyanserlerine faaliyetleri
nin devamı için, gerekli gördüğü hususlarda, her 
çeşit para ve aynı yardımı yapmaya ve bu ku
rumlarda, kanunlarla kazanılmış memurluk ve 
özlük haklan saklı kalmak kaydiyle, Bakanlık 
kuruluşunda tabip ve hemşire, eczacı ve laborant 
çalıştırmaya, özel ve tüzel kişiliklere ilişkin 
sağlık kurumlarında veremli hastalan, ücreti 
Bakanlık verem Ödeneğinden ödenmek üzere, te
davi ettirmeye yetkilidir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci madde konusuna giren 
yapı ve 1esis işleri için yıllık ödeme miktarı 
(2 000 000) lirayı geçmemek üzere (20 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye Bayındırlık Bakanı ve yine birinci 
maddede yazılı teçhiz işleri için yıllık öde
me miktan (1 000 000) lirayı geçmemek üzere 
(10 000 000) lîraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeyi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu kanuna bağlı bir ve iki 
sayılı cetvellerde vazıh kadrolar, 11. I I . 1946 ta
rihli ve 4862 sayılı Kanuna bağlı bir ve iki sa
yılı cetvellere eklenmiştir. 
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HÜ. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Ka-

ımnuna bağlı (A) işaretli cetvelin bağlı 4 sayılı 
cetvelde gösterilen tertiplerine (323 894) lira 
ek ödenek verilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım kısmında (Verem savaşı genel gi
derleri) adı ile yeniden açılan bölüme (3000 000) 
lira ek ödenek konulmuştur. 

Bu bölümdeki ödenekten gerekli görülecek 
miktarları aynı cetvelin Maliye ve Bayındırlık 
Bakanlıktan kısımlarındaki bölüm ve maddelere 
aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1949 Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmına (3) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununun (R) cetvelindeki (Hastaneler, Sağlık 
ve Sosyal Yardım kurumları) bölümündeki for
mül, bu kanunla alman genel giderler için de 
uygulanır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye, Bayındır
lık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürü
tür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakam 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çaktr 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sat%r 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakam 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Taran Bakam 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

S. •» & Y, E* 
GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin Geçici 

birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCt MADDE 2. — Hükümetin Geçici 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin Geçici 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1949 yıh Bütçe Ka
nununun (R) cetvelindeki (Hstahaneler, Sağlık 
ve Sosyal yardım Kurumları) bölümündeki for
mül, bu kanuala alınan Genel giderler için de 
uygulanır. 

Birinci maddede zikredilen her türlü taşıt 
araçları Maliye Bakanlığının 1949 yılı Bütçesi
nin (R) cetvelinin 9 nen kumama eklenir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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B. K. | 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi

rinci maddesi ajniyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCI MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmında (verem savaşı 
genel giderleri) udiyle yeniden açılan 698/A bö
lümüne (3 000 000) lira olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. Bu ödenekten gerekli görülecek mik
tarları, aynı cetvelin Maliye ve Bayındırlık Ba
kanlıkları kısımlarındaki ilgili bölüm ve madde
lere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 3 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1949 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmındaki 699 neu (has
taneler, Sağlık ve Sosyal Kurumları) bölümüne 
ilişkin formül bu kanunun ikinci geçici madde
siyle yeniden açılan 698/A (verem savaşı genel 
giderleri) bölümü için de uygulanır. 

MADDE 6. —- Hükümetin 6 ncı maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 166 ) 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

Merkez Kuruluşu 
7 Depo müdürü 
9 Ayniyat saymanı 

11 Kâtip ve mutemet 
11 Depo ve ambar memuru 
12 Sevk memuru 

tiler Kuruluşu 

Verem Savaş Kurulları 

Sayı Aylığı D. Görevin çeşidi 

6 Tabip 

1 
1 
1 

13 

60 
40 
30 
30 
25 

70 

7 
10 
12 
10 
12 
9 

11 
11 

Sayı Aylığı 

Tabip 13 
Başhemşire 4 
Hemşire 8 
Ziyaretçi başhemşire 9 
Ziyaretçi hemşire 18 
Yönetim memuru ve ayniyat mute
medi 4 
Depo ve ambar memuru 4 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 9 

60 
35 
25 
35 
25 

40 
30 
30 

[2] SAYILI CETVEL 

Baştabip ek görev tazminatı Verem Savaş 
Kurullan 

Görevin çeşidi Sayı Aylığı 

Verem hastaneleri baştabipleri 
Verem dispanserleri tabipleri 

100 
60 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen 
.Teknisiyen 
Teknisiyen 
Santral memuru 
Fiş memuru 
Müracaat memuru 
Tephirci ve teknisiyen 
Terzi 

Sayı A 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 

aylığı 

500 
350 
175 
200 
200 
200 
175 
150 

Görevis 

Aşçı 
Çamaşırcı 

çeşii 

» Yardımcısı 
Kapıcı 
Hastabakıcı 
Hademe 

» 
Odacı 

Sayı Aylığı 

4 150 
4 100 
4 75 
4 90 

38 100 
16 75 
20 60 

9 90 
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[4] SAYILI CETVEL 

İt 

1 

1 
2 

1 
2 
^ 
4 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 2 
Memurlar aylığı 
t3cretleı » 
Ek görev tazminatı 
Himzetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar .• 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Lira 

177 100 

6 580 
87 640 

574 

12 000 
1 000 
6 000 
5 000 

M. ödeneğin çeşidi 

4644 ve .4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı : 
Yollukla* : 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

4598 sayıİL Kanun gereğince ya-
püacak tedaviâgiderleri ve yol
lukları 
Birinci kısım toplamı 
Verem Savaşı Genel Giderleri 

TOPLAM.... 

Lira 

13 000 

10 000 
5 000 

1 000 
323 894 

3 000 000 

8 328 894 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

7 
9 

11 
11 
12 

Görevin çeşidi Sayı Ayfoğı ' D. Görevin çeşidi Sayı Aylığı 

Verem Savaş Kurulları Merkez Kuruluşu 
Depo Müdürü 
Ayniyat saymanı 
Kâtip ve mutemet 
Depo ve ambar memuru 
Sevk memuru 

.tiler Kuruluşu 
Tabip 

60 
40 
30 
80 
25 

90 
80 
70 

11 
11 

7 Tabip 
S » 

10 
12 
10 
12 
9 

7 60 
» 6 50 

Başhemşire 4 35 
Hemşire 8 25 
Ziyaretçi başhemşire 9 35 

» hemşire 18 25 
Yönetim memuru ve ayniyat mu
temedi 4 40 
Depo ve ambar memuru . 4 80 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 9 30 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen 
» veya şoför 
> veya şoför 

Santral memuru 
Fiş memuru 
Müracaat memuru 
Tebhirci ve teknisiyen 
Terzi 

Sayı 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 

Aylığı 

500 
350 
175 
200 
200 
200 
175 
150 

Görevi» çeşii 

Aşçı 
Çamaşırcı 

» yardımcısı 
Kapıcı 
Hastabakıcı 
Hademe 

» 
Odacı 

jSayı Aylığı 

4 150 
4 100 
4 75 
4 90 

38 100 
16 75 
20 60 
9 90 
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Bütçe Komisyonu değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun bir 
sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi olan iki sayılı cetvel ay
nen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun Üç 
sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

B. M. 

676 

677 

68.1 

682 

ödeneğin çeşidi Lira 

1 

1 
2 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Ücretler 
Ek görev tazminatı 
Hizmetliler ücreti 

177 100 

6 580 
87 640 

Bölüm toplamı 94 220 

Geçici tazminat 574 

4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 12 000 
Yakacak zammı 1 000 
Doğum yardımı 5 000 

B. M. ödeneğin çeşidi 

4 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

683 4644 ve 4805 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

692 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

694 4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 

TOPLAM 

mm*m 
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S. Sayısı: 167 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/529) 

T. C. 
Başbakanlık 28, / / / . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Bayı: 71 -1312,6 -1105 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanhğına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
24 . I I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişi-
ğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

G e r e k ç e 

Türkiye'de yapılacak bilumum hava meydan ve limanlariyle bunlarla ilgili bina ve tesisat için 
4860 ve 5076 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek yüklenmelere ait hizmetlerin Bayındırlık Bakan
lığına devri kararlaştırılmış olduğundan bu husus için Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 3 ncü (Hazîneden yardım) bölümündeki gelir tah
mininin kaldırılmasına mukabil (A) işaretli cetvelin (Geçici hizmetliler ücreti) bölümünden 57 000 
lira ve 21 nci (Meydanlar ve istasyon binaları hangar ve atelye yapma, kamulaştırma ve kurma 
giderleri) bölümünden 716 997 lira ve 33 ncü 4860 ve 5076 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek 
yüklenmeler karşılığı bölümünden 10 906 631 lira iptal edilmesi ve 21 nci (Meydanlar ve istasyon 
binaları hangar ve atelye yapma, kamulaştırma ve kurma giderleri) bölümünden 283 003 lira İndi
rilerek (Hazineye verilecek para) adiyle yeniden açılacak 34 ncü bölüme olağanüstü ödenek veril
mesi hakkında ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. î/529 
Karar No. 112 

Yüksek 

Devlet Havayolları Ger el Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanununa bağb (A) ve (B) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınsa hazırlanıp Başbakanlığın 
28 . III . 1949 tarihli ve 6/1105 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale edilmekle Havayolları Ge-
nel Müdürü ve Maliye Baknlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü ve Bayındırlık Ba
kanlığı yetkili temsilcisi hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Bu tasarı, 4860 ve 5076 sayılı Kanunlarla 
Havayolları Genel Müdürlüğünün yetkisine gi
ren hava limanları ve hava meydanları ve tesis
leri yapımı işlerinin bundan sonra Bayındırlık 
Bakanlığınca yapılması ve bu kanunlardaki ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetki
sinin aynı Bakanlığa devri hakkında Komisyonu
muzca incelenip Yüksek Kamutaya arzedilen ka
nun tasarısındaki malî hükümlerin tamamlan
ması maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarı ile yukarda sözü edilen kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak girişilecek yüklen
melere karşılık olarak ve meydanlar ve istasyon 
binaları ve atelye yapma, kurma ve kamulaş
tırma giderleri iİe bu işlerde kullanılacak geçici 
hizmetliler için Havayolları 1949 yılı bütçesinin 
3,21 ve 33 ncü bölümlerine konan ödeneklerin bu 
tasarının birinci maddesiyle tesbit edilen ve top
lamı (11 404 915) lira tutan kısmının iptali ve 
ikinci madde ile de aynı bütçenin (B) işaretli 
cetvelinin üçüncü Hazineden yardım bölümünde
ki gelirin bu nispet dairesinde (275 713) lira 
olarak düzeltilmesi istenilmektedir. 

Ayrıca Kamutaya sunulmuş bulunan diğer 
bir tasarıya göre bundan böyle hava meydanla-

(S. 

7 ! IV . 1949 

Başkanlığa 

rı ve limanları ve her türlü tesislerinin yapımı 
işleri Bayındırlık Bakanlığınca ifa edileceğinden 
Havayolları Bütçesinde bu hizmetler için bir 
ödenek bulunmaması ve 1949 yılında bakiye iş
lerin tamamlanması için bu paranın Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesine aktarılmasını temin 
maksadiyle Havayolları Bütçesinin (B) cetve
linde yukarda açıklanan düzeltmenin yapılması 
Komisyonumuzca uygun görülmüş, gerek gider 
bölümlerinde ve gerek gelir bölümünde ancak 
bu tasarının tesbitine kadar geçen müddet için
de harcanan mitkarda ödenek ve gelir bırakıla
rak mütebakisinin iptal ve tenzili kabul eedil-
mistir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanmış olan tasan 
da vuzuhu temin edecek ibare değişikliğiyle ye
niden yazılmış ve Kamutayın onayına arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara Amasya Anfeara 
F. Öymen A. K. Yiğitoğlu C. Gölet 

Ankara Aydın 
Dr. A. H. Selgü Ol R. Alpman 

Çoruh Diyarbakır Edirne 
Dr. C. Kazancıoğlu C. Ekin M. N. Oündüzaip 

İsparta İstanbul İzmir 
K. Turan Dr. A. Adıvar S. Odyak 

Kastamonu Kastamonu Malatya 
M. Akalın T. Coşkan M. S. EH 
Niğde Rize Tokad 

R. Oürsoy T. B. Balta R. A. SevengÜ 
Urfa 

S. T§k§li 

:167) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağh (A) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapümast hakkında Kanun 

tasamı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü-
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 21 nci (Meydanlar ve istasyon 
binaları, hangar ve atelye yapma, kamulaştırma 
ve kurma giderleri) bölümünden (283 003) lira 
indirilerek (Hazineye verilecek para) adiyle ye
niden açılacak 34 ncü bölüme olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı bölümlerinde
ki ödeneklerden hizalarında gösterilen 11 680 628 
lira iptal edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 3 ncü (Hazineden yardım) bölü
mü kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürgs 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakam 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakam 

E. Erişirgü 
Maliye Bakam 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 

Cavid Oral . 
Çalışma Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

BÜTÇE KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yü* 
Bütçe Kanununa bağh (A) ve (B) işaretli c#t-
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasana 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı bölümlerindeki 
ödeneklerden hizalarında gösterilen (11 404 915) 
liralık kısmı iptal edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin üçüncü (Hazineden yardım) bölü
mündeki gelir tahmini (275 713) lira olarak dü
zeltilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Uaştır» 
ma Bakanlar» yürütür. 

(S . Sayıaı ; 191 ) 



Hükümetin teklifine hağk 
CETVEL 

İptal edüen ödenek 

Lira Bölüm 

57 000 3 Geçici hizmetliler ücreti 
716 997 21 Meydanlar ve istasyon binaları ve atelye yapma, kurma kamulaştırma gi

derleri 
10 906 631 33 4860 ve 5076 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı 

11 680 628 

Bütçe Komisyonu değiştiricine bağh 

CETVEL 

B. Lira 

3 Geçici hizmetliler 57 000 
21 Meydanlar ve istasyon binaları ve atelye yapma, kamulaştırma ve kurma giderleri 1 000 000 
33 4860 ve 5076 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı 10 347 915 

11 404 915 

r 
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S. Sayısı: 168 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş olan 2 nci maddesine iki fıkra eklenmesine dair 
Kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1 /242) 

T. 0. 
Başbakanlık 25. VIII. 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı ; 71/895, 6/212* 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nei maddesine 
iki fıkra eklenmesine dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 31 .VII . 1947 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunuldu
ğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

G e r e k ç e 
Son zamanlarda memleketimizde, (Şehirleri güzelleştirme), (İmar ve kültür sevenler), (Kültür 

ve kalkınma), (Bayındırlığa yardım), (Fakirleri koruma ve okutma) gibi adlar altında genel veya 
mahallî ihtiyaçları karşılamak amaciyle birtakım hayır dernekleri kurulmaktadır. 

Teşekkülleri tamamen hayri ve içtimai maksatlara dayanan bu dernek ve kurumlara yapılan ba
ğışlarla Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yardım Sevenler, Veremle Mücadele dernekleri ve sair 
hayır müesseseleri tarafından felâketzede ve muhtaçlara yapılan yardımlar ve nihayet resmî ve özel 
daire ve müesseseler memur ve müstahdemleri tarafından aralarında kurulan (Biriktirme ve Yar
dımlaşma) sandıkları ile bilûmum emeklilik sandıklarınca, statüleri gereğince, ölen üyelerinin, be
yannamelerinde gösterdikleri kimselere yapılan nakdi ölüm yardımları,- ivasız birer intikal mahiye
tinde olmaları bakımından, halen Veraset ve İntikal Vergisine tâbi tutulmaktadırlar. 

Yukarda sayılan yardım ve bağışların kâffesi, tamamen hayrî ve içtimai maksatlara dayanmakta 
olduğundan bunların Veraset ve İntikal Vergisinden istisnasını ve evvelce tarhedilmiş olupta henüz 
tahsil edilmemiş olan vergilerin terkinini sağlamak maksadiyle ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



— 2 — 
•dtlet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/242 
Karar No. 13 

1İ.1.1948 

Yüksek Başkanlığa 
Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 1836 

sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci madde
sine iki fıkra ilâvesine dair kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale buyurulmakla Maliye Ba
kanlığı temsilcileri huzuriyle incelendi. 

Hayri ve içtimai maksatlarla kurulan dernek 
ve kurumlara yapılan bağışlarla Kızılay, Ço
cuk Esirgeme, Veremle mücadele gibi hayır 
müesseseleri tarafından muhtaçlara ve felâket
zedelere yapılan yardımların Veraset ve intikal 
Vergisinden siyanen muafiyetini sağlamayı is
tihdaf eden tasarının müzakereye şayan olduğu 
kabul edilerek maddelere geçilmiştir. 

Filhakika memleketimizde şehirleri güzel
leştiren, imar ve kültür sevenler, kültür ve kal
kınma, Bayındırlığa yardım, fakirlere yardım ve 
okutma gibi türlü adlar altında kurulmuş 40 -
50 dernek olduğu ve bunlardan bâzılarına vergi 
tarh ve bir kısmına Veraset ve intikal Vergisi
nin muafiyete mütaallik umumi hükümlerinden 
çıkarılan mâna ile vergi tarh edilmediği Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin izahlarından anlaşıl
mış, tatbikatın vahdetini temin için bir hüküm 
şevkine zaruret hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Şehirleri güzelleştirme ve imar namları al
tında iane ve teberrua zorlamalar olduğu işitil
mekte bulunması hasebiyle işbu tesisin bu nevi 
zorlamalara yol açacağı endişeleri ileri sürül
müş ise de tasarı rızai yardımları istihdaf etti
ği ve zorlama suretiyle hak ve vazifenin suiisti
mali kanunların ceza tehdidi ile menedilmiş bu
lunduğu mülâhazasiyle varit görülmiyerek bi
rinci madde çoğunlukla aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddenin müzakeresinde muhtaç ve 
felâketzedelere ferdî yardımlarında tüzel kişi
liği haiz müessese ve kurumlar yardımı gibi 
vergiden istisnası muvafık olacağı hakkındaki 
teklif vergi kaçakçılığına yol açacağı ve istis
nanın nakdi yardımlara değil gayrimenkul ba
ğışlara da teşmili hakkındaki teklif muafiyete 
mütaallik kanun hükmünün kabul ettiği pren-
sipe uymıyacağı mülâhazalariyle kabul edilme
miş (nakdi) tâbirinin aynı yardımları istisna

nın şümulü dışında bırakabileceği düşünülerek 
(menkul) tabiriyle ifadesi muvafık görülmüş
tür. 

Yardım sandıklarının statüleri gereğince 
üyelerinden ölenlerin beyannamelerinde göster
dikleri kimselere yapılan yardımların vergiye 
tâbi tutulması hiç değilse bir âzami had tâyini 
hakkındaki teklif de çoğunlukla reddolunmus 
ve madde yukarda arzolunan tadil ile aynen ka-
•bııl olunmuştur. 

Geçici madde, tatbikatta vahdet temini için 
konulmuş bir hüküm olmakla yerinde görülmüş 
ve aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. Ko. Bşk. Bu rapor sözeüsü 

Kayseri Kayseri 
7?. özsoy Tüzel kişiliği haiz olan ve ol-

mıyan yardım sandıklarının üye
lerinden Ölenlerin beyanname
lerinde gösterdikleri kimselere 
yapılacak yardım dâhili bir si
gorta mahiyetinde bulunması 
ve bazan mühim meblâğların vâ
ris olmıyanlara da intikalini icap 

ettireceği cihetle muhalifim. 
S. A. Feysioğln 

Kâtip 
Manisa Ankara 

K. Coşkunoğlu Sözcünün muhalefet şerhine 
katılıyorum. 

E. Halim Ergun 
Antalya 
N. Aksoy 

Denizli 
N. Küçüka 

istanbul 
M. H. Gelenbsğ 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

"Rize 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Erzinean 
A. Ftraf 

Ismir 
E. Oran 

Konya 
İT. Karagülle 

Dr. 8» A. Düvnre 

Bursa 
A. Konuk 
İsparta 

R. Güllü 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Manisa 
F. Vshı 

Muğla 
N. ö»$<m 
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içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
lgi§leri Komisyonu 
Esas No. î/242 
Katar No. 22 

2. VI. 1948 

TukMk Başkanlığa 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci maddesi
ne 2 fıkra eklenmesine dair 31. VII . 1947 ta
rihli Bakanlar Kurulu karariyle Büyük Meclise 
sunulan kanun tasarısı ile gerekçesi ve Adalet 
Komisyonu raporu İçişleri Komisyonunda ince
lendi. 

Adalet Komisyonu raporunda bildirilen tafsi
lâta göre mezkûr Komisyonun tasarıya verdiği 
şekil oy birliğiyle uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 
Tekirdağ 

C. TJybadm 
Kâtip 
Kocaeli 

C. Aksu 
Bolu 

/. Yalçın 
Muş 

H. Onaran 

Başkanvekili 
Çoruh 

A. TiİMÜn 

Antalya 
R. Kaplam, 

Çorum 
*Sf. Karafakıoğlu 

Siird 
L. Yavuz 

Yozgad 
/. Olgun 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Kayseri 
F. Apaydın 

Tokad 
G. Pekel 

Maliyt Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No : İ/242 

Karar No : 18 

Yüksek Başkanlığa 

16. Zil. 1948 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Ku
rulunun 31 .VII . 1947 tarihli toplantısuıda Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan Veraset ve İnti
kal Vergisi Kanununun 1836 sayılı Kanunla de
ğiştirilen ikinci maddesine İM fıkra eklenmesi 
hakkındaki Kanun tasarısı Adalet ve İçişleri Ko
misyonlarının raporları ile birlikte Komisyonu
muza havale olunmakla Maliye Bakanlığı temsil
cilerinin huzuru ile okunup incelendi. 

Adalet Komisyonu raporunda gösterilen mu
cip sebepler Komisyonumuzca da uygun görüldü

ğünden, adı geçen komisyon tarafından hazırlan
mış olan metin aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
öümüşane Samsun Kastamonu 

H. F. Ataç R. Isıtan Â. Toközlü 
Afyon Karahisar Kastamonu 

A. Veziroğlu H. Çelen 
Malatya Malatya Tokad 
E, Doğan Dr, B. F%rat Ç. KovaU 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/242 
Karar No. 114 

. IV .. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci madde
sine iki fıkra eklenmesi hakkında Başbakanlı
ğın 25 . VIII . 1947 tarihli ve 6/2428 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanım tasa
rısı Adalet, içişleri ve Maliye Komisyonları 
raporlariyle birlikte komisyonumuza verilmekle 
Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü. 

Tamamiyle hayır ve sosyal yardım yapmak 
maksadiyle kurulan derneklere ve bu dernekle
rin maksatları içinde ve tüzükleri greğinee di
ğer şahıslara yapacakları menkul mal bağışla
rının ve keza Kızılay ve Çocuk Esirgeme kuru
mu gibi tüzel kişiliği haiz kurumlarla, resmî 
ve özel daire ve müesseselerin memurları tara
fından kurulan biriktirme ve yardmılaşma san
dıklarının ve emeklilik sandıklarının ölen üye
lerinin beyannamelerinde gösterdikleri kimse
lere statüleri gereğince yapılacak para ve men
kul mal yardımlarını, hiçbir ivazla karşılığı 
olmaksızın tamamiyle hayır veya sosyal yardım 
maksadiyle, yapıldığı düşünülerek Hükümetçe 
bunların Veraset ve İntikal Vergisinden muaf
lıklarının teminini sağlamak üzere bu tasarının 
hazırlandığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Adalet, İçişleri ve Maliye Komisyonlarınca-
da esasa müessir olmıyan bâzı değişiklikler ya
pılmak suretiyle aynen kabul edilen ve esas 
itibariyle mühim bir malı portesi olmadığı an
laşılan tasarı Komisyonumuzca da kabule değer 
görülmüştür. 

Ancak, görüşme sırasında yine hayır müesse-
selerince Cemi lanat Tüzüğü gereğince tertip ve 
keşide edilen piyangolarda kazanılan menkul ik
ramiyelerin veraset ve intikal vergilerinin tarh 
ve takibi, bunların ekserisinin birkaç yüz liralık 
ikramiyeler teşkil etmesi itibariyle, büyük güçlük
leri mucip olduğu, diğer taraftan, Millî Piyango 

İdaresince tertip edilen piyangolarda kazananla* 
rın 3670 sayılı Kanun gereğince her türlü ver
gi ve resimden muaf tutuldukları da göz önünde 
tutularak adı geçen tüzüğe göre keşide edilen pi
yangolarda kazananlardan 1 000 liraya kadar 
(bin lira dâhil) olanlarının bu vergiden muaf tu
tulması ve; 

Bankalarca küçük tasarruf hesapları ve kum
bara sahipleri arasında tertip edilen piyangolarda 
kazanılan ve miktar ve bedeli 1 000 lirayı geçmi-
yen (bin lira dâhil) para ve eşya ikramiyelerinin 
de aynı maksatla bu muaflıktan faydalanmaları
nın, kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak, ge
rek halkı tazyiktan ve gerekse Maliye teşkilâtını 
takip ve tahsil gider ve külfetine uymıyacak bir 
meşgaleden kurtarmak bakımından uygun olacağı 
ve bu maksatla bu tasarıya daha iki fıkranın ek
lenmesi hakkında yapılan teklif Hükümetle mu
tabık kalınarak Komisyonumuzca da uygun gö
rülmüş ve tasarıya bunları teinin eden, iki fıkra 
daha eklenmiştir. 

Bu-*(iâruzatmıız dâhilinde yeniden hasırlanan 
tasarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 

R. Erteyi M. Eriş F. öymen 
Ankara Ankara Ankara 

N. C. Akkermnn C. Gölet Dr. AH. SelgU 
Aydın Diyarbakır Diyarbakır 

Gl, R. Alpman C. Ekin Ş. Ulu§ 
Edirne Eskişehir İsparta 

M. N, Gündüzalp A. Oğuz K. Turam, 
İstanbul Kastambonu Kastamonu 

Dr. A. Adıvar M. Akalın T. Coşkan 
Konya Malatya Niğde 

.¥. A. Binal M. 8. Eti R. Giirsoy 
Rize 

T. B. Balta 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 1836 sa
yıl* Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci maddesine 

iki fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 Nisan 1926 tarihli ve 797 sa-
yılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci madde
sine aşağıdaki 11 ve 12 numaralı fıkralar eklen
miştir. 

11) Şehir, kasaJba ve köyleri kalkındırma, 
güzelleştirme, imar ve kültürsevenler, kültür 
ve kalkınma, "bayındırlığa yardım, fakirleri ko
ruma ve okutma gibi adlar altında hayri ve iç
timai maksatlarla kurulan derneklere ve bun
lardan maksatları dâhilinde tüzükleri gereğin
ce diğer şahıslara (bağışlanan bilûmum menkul 
(mallar, 

12) Tüzel kişiliği haiz müessese ve kurum
lar tarafından felâketzedelere, muhtaçlara ve 
yardım sandıklarınca statüleri gereğince üye
lerinden ölenlerin (beyannamelerinde gösterdik
leri kimselere yapılan nakdî yardımlar, 

GEÇİCİ MADDE — Yukarda zikredilen 
intikaller sebebiyle tarhedilmiş olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil 
edilmemiş olan vergiler terkin olunur. Tahsil 
edilenler geri verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let, İçişleri, Maliye ve Dışişleri Bakanları yürü
tür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bfüuaı 
M. A. Renda 

jtfttlt SftTumn* ttfı¥fiP* 
Cj G. Teydtmvr 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalit Bakanı 

İçişleri Bakana 
Ş, Sbkmensüer 

ADALET KOMİSYONUNUN DEÖIŞTtEİgl 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci maddesine 

iki fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 Nisan 1926 tarihlî ve 797 
sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan ikinci 
maddesine aşağıdaki 11 ve 12 numaralı fıkralar 
eklenmiştir : 

11. Hükümetin teklifi aynen kabul olunmuş
tur. 

12. Tüzel kişiliği haiz müessese ve kurumlar 
tarafından felâketzedelere, muhtaçlara ve yar
dım sandıklarınca statüleri gereğince üyelerin
den ölenlerin beyannamelerinde gösterdikleri 
kimselere yapılan menkul yardımlar. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen kabul olunmuştur. 

MADE 2. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
olunmuştur. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
olunmuştur. 
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BÜTÇB K0MÎ8T0N13W7N DESÎ3TÎBÎŞİ 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 so
yut Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci maddesine 

dört fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 . IV. 1926 tarihli ve 797 sa
yılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan ikinci madde
sine aşağıda yazılı 11, 12, 13 ve 14 ncü fıkralar 
eklenmiştir. 

11. Şehir, kasaba ve köyleri kalkındırma, 
güzelleştirme, imar ve kültürsevenler, kültür ve 
kalkınma, bayındırlığa yardım, fakirleri koru
ma ve okutma gibi adlar altında hayır makBadiy-
le veya sosyal maksatlarla kurulan derneklere ve 
bunlardan maksatları içinde tüzükleri gereğince 
diğer şahıslara bağışlanan bilûmum menkul mal
lar; 

12. Tüzel kişiliği haiz müesseseler, kurum
lar ve dernekler tarafından felâkete uğrıyanlara, 
muhtaçlara ve yardım sandıklarınca statüleri ge
reğince üyelerinden ölenlerin beyannamelerinde 
gösterdikleri kimselere yapılan para ve bilûmum 
menkul mal yardımları; 

13. 23 . I I . 1331 tarihli Cemi ianat Tüzüğü 
gereğince tertip ve keşidesine izin verilen eşya 
piyangolarında kazanılan ve değeri 1 000 (bin 
dâhil) lirayı geçmiyen menkul ikramiyeler; 

14. Bankalaraca, küçük tasarruf hesaplan 
ve kumbara sahipleri arasında, tertip ve keşide 
olunan piyangolardan kazanılan ve miktar ve be
deli 1 000 (bin dâhil) lirayı geçmiyen para ve 
eşya ikramiyeleri. 

GEÇtCÎ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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HÜ. 

Di|i|leri Bakam 
E. Soka 

Millî Eğitim Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi ve Adalet Ba. Y. 
T. B. Balta 

Öftmrük ve Tekel Bakam 
T. Co§kem 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Mali/e Bakam 
H. N. Ktpnir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. So. Y. Bakanı 
Dr. B. Ue 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlv 

Tiearet Bakanı 
A . Lnaçt 

»-•-« 

(-a-S5ıpfiîi«) 



S. Sayısı: 169 
Eczacılar ve Eczahaneler hakkındaki 964 sayılı Kanunun 16 
ncı maddelerinde yazılı (veya resmî bir görevi bulunan) tâbi» 
rinin şümulüne Milletvekilliğinin dahil olup olmadığının yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Sağlık ve Sosyal Yar

dım ve Adalet Komisyonları raporları (3/337) 

İP. t\ 
BaşbohmUk 9 . 111, l$i$ 

MuanUtöi Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72 - 112, 6/815 

' Büvuk Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kemaneler ve eczacılar hakkındaki 964 sayılı Kanun, bir sıhhati âmine müessesesi olarak ka
bul Ye mütalâa edilen eczanelerin hangi ahvalde mesul müdür tarafından idare edilebileceklerini 
göstermiş bulunmaktadır, 

Kanunun bu husustaki hükümlerine göre beş yıla kadar devam eden sıhhi sebepler dolayı-
siyle veya hacir altına alınan veya dlen bir eczacının eczanesinin mesul müdür marifetiyle bu 
kanunun tâyin ettiği süre kadar karısı veya küçük çocukları adına idaresi mümkün görüldüğü 
gibi ölen eczacının karısı ve çocukları bulunmadığı takdirde diğer mirasçılarına eczanenin bir 
başkasına devredilmesi için kabul edilen bir yıllık süre içinde bir mesul müdür eliyle eczaneyi 
işletebilmek hakkı verilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan aynı kanun 15 günü geçen irinlerinde eczanelerinin diplomalı bir mesul müdür 
eczacı tarafından idare ettirilmesi ödevini yüklem»ş bulunmaktadır. 

Bunlar dışında askerlik görevini yapmak üzere eelbedilen veya Milletvekilliğine seçilen biy 
eczacının tatbikatta ruhsatnamesi geri alınmayıp eezanesi bir mesul müdür eliyle idare etmeline 
izm verilmektedir. 

Ancak, mezkûr kanunun 16 ncı maddesindeki «Askerlik hizmetini yapan veya resmî bir vazi
fesi olan eczacı bizzat bir eczane açmaya veya idare etmeye yahut bir eczanenin müdürü mes* 
ullüğünü üzerine almaya salâhiyettar değildir^ Hükmü karşısında askerlik görevini yapmakta 
olan veya resmî bir görevi bulunan bir eczacıya eczane açmak veya idare etmek izni vermeye 
imkân görülmemekte ise de, Milletvekilliğinin, resmî bir görev tâbirinin şümulü içinde olup ol» 
madiği hususunda tereddüt edildiğinden sözü edilen 16 ncı maddenin bu bakımdan yorumlanması-
na müsaade Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim* 

Başbakan 
Ş, Gûnaltay 



T. B. M. M. 
Sağ. ve Sos. Yar. Kum.. 

Esas No. 3/337 
Karar No. 15 

Sa|lık ?• ft<»j*l Yardım K&nüayons ngoro 

İ5 , (/I , W£ 

Yüksek Başkanlığa 
Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı (Veya resmî 
bir görevi bulunan) tâbirinin şümulüne Millet
vekilliğinin dâhil olup olmadığının yorumlanma
sına dair Başbakanlık tezkeresi; 

Komisyonumuzun 17 . I I I . 1949 günü toplan
tısında sağlık mümessilleri de haysu? olduğa feai-
de incelendi. 

Milletvekilliğinin memuriyet olmadığı hak
kında Büyük Millet Meclisinin yakın bir oturu
munda Meclis ekseriyetinin bir kararını nazarı 
itibara alan Komisyonumuz aynı zamanda Mil
letvekillerinin resmî vazifelilerin yapmaya me
zun olmadıkları Avukatlık, Doktorluk, Tüccarlık 
ve sair meslekleri yapabildiklerini ve eczanemi 
bulunanların da eczanelerini müdürü mesul ile 

idare ettiklerini nazarı itibara alarak bir Millet-
.vekili eczacının 964 sayılı Kanuna uyarak eczane 
ağmasına bir mâni olmadığı kanaatine varmıştır. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sos. Y. Kom. Bask. 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

Kâtip 
Seyhan 

Dr. M. Dibimi 

Kars 
A. Sürmen 

Bilecik 
Dr. M. Suner 

Bu R. Sözcüsü 
Seyhan 

Dr. M. Diblau 

Kars 
Dr. E. Oktay 

İmzada bulunamadı. 
Konya 

DrM.F. Dündar 
Ordu 

D. Z. M. Sezer 

Muğla 
Dr. M.Sakaroğhı 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 3/337 
Karar No. 34 

Adalet Komisyonu rapora 

8 . IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 
Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı « veya resmî 
bir görevi bulunan s> tâbirinin şümulüne Millet
vekilliğinin dâhil olup olmadığının yorumlanma
sı hakkında 8 . III . 1949 tarihli Başbakanlık 
tezkeresi Komisyonumuza havale edilmekle ince
lendi. 

Milletvekilliğinin memuriyet olmadığı hakkın
da Büyük Millet Meclisince bir karar verilmiş ol
duğunu göz önüne alan Komisyonumuz aynı za
manda Milletvekillerinin resmî vazifelerinin yap
maya mezun olmadıkları Avukatlık, doktorluk, 
tüccarlık ve sair meslekleri yapabildiklerini ve ec-
zahanesi bulunanların da eczahanelerini mesul 
müdür ile idare ettiklerini nazarı itibara alarak 
bir Milletvekili eczacının 964 sayılı Kanuna uya
rak eczahane açmasına bir mâni olmadığı netice
sine varmıştır. Ve bu mâna vazıhan anlaşılmak

ta bulunmuş olduğundan ayrıca yorumlanmaya 
mahal bulunmadığına karar vermiştir. 

Kamutayın Yüksek tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Başkam Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Kayseri 
8. A. Feyzioğlu 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
A. Konuk 
Erzurum 

Ankara 
E. H. Ergun 

Balıkesir 
S. Örgeevren 

Denizli 
N. Küçüka 

İsparta 
§. tbrahimhakkvoğlu B. Güttü 

îzmir Kastamonu 
E. Oran Dr. F. Ecevit 

Manisa 
F. Uslu, 

Bursa 
A. Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat 
İstanbul 

M. H. GeUnbeğ 
Konya 

H. Karagülle 
Mardin 

M. K> Boran 

•• rntun 

( S. Sayısı: 109) 



S. Sayısı: 170 
Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, Ticaret ve Sanayi Oda* 
lariyle Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları seçimlerine ait sü
renin uzatılması hakkında Kanun teklifi ve Ticaret Komisyonu 

raporu (2/162) 

Ü . IV . 1949 
T. B. H M . Yühsek Baştaalığma 

4895 sayılı Kantin gerekince geçilen Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları üsaıvla-
riyle E*naf Odaları Uzuvlarının seçimlerinin uzatılmasına Ticaret ve Ekonomi Bakanının yet
kili olmasına dair kanun teklifim ilişik olarak sunulmuştur, gereğinin yapılmasına müsaadeleri
ni dilerim» 

Niğde Milletvekili 

Niğde Mülatraküi Hüseyin Üîusoy'ım Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve Tiearet 
Borsaları seçimlerine ait müddetin uzatılması hakkında kanun tasarısı gerekçesi 

Ticaret ve Sanayi Odaları hakkındaki 655 ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Bsnaf Odaları ve Ti* 
earet Borsaları hakkındaki 4355 sayılı kanunların tatbikmdan elde edilen tecrübe ve neticeler 
Üzerin* bu teşekküllerin yeniden düzenlenmesi lüzumlu görüldüğünden bu maksatla hazırlanmış 
olan «Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği Kanunu tasarısı» ile «Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri 
Kanunu tasarısı» Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve ilgili Komisyonlarda yapılmakta 
olan tetkikler hayli ilerlemiştir. 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve bunların Birliği ile Esnaf Dernekleri ve Birlik
lerinin bünyeleri, kuruluşları, uzuvları, görev ve yetkileri hakkında yeni kanun tasarılarında 
esaslı değişiklikler derpiş edilmiş olduğundan ve bu tasarıların Kamutaya sunulması yakınlaş
mış bulunduğundan kanunlaşmaları üzerine bu teşekküllerin yeni seçimlerinin yapılması zaruri 
olacaktır. Elan yürürlükte olan 655 ve 4355 sayılı kanunlara göre Ticaret ve Sanayi Odalariyle 
Tiearet Borsaları ve Esnaf Odalarında evvelce yapılmış olan seçimlerden kanuni müddetlerin so
na ermiş ve erecek olanların yeni seçimlere tâbi tutulmaları lâzımgelmektedir. 

Bu durum karşısında Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve Tiearet Borsalarının kı
sa samanda iki seçim külfet ve masrafını yüklenmeleri icap edecektir. Gerek buna mahal ver* 
memek ve gerek yeni kanunlara intibakı kolaylaştırmak maksadiyle teşekküllerin elyevm iş ba
şında bulunan uzuvlarının faaliyetlerine devam edebilmeleri için bunların seçimlerine mahsus 
müddetin uzatılmasına zaruret hâml olduğundan ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. Kanaat 
Yüksek Kamutayındır. 

Niğde Milletvekili 
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TiûttTM Komisyonu rftpö** 

T.B.M.M. 
ficaret Komisyon J< W , fŞ , iifefc!» 

Esas No. 2/162 
Kamr No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

655 ve 4355 sayılı kanunlarla seçilen Tica
ret ve Sanayi odalariyle Esnaf odaları ve Tica
ret borsaları uzuvlarının müddetlerinin uzatıl
masına Ticaret ve Ekonomi Bakanının yetkili 
olmasına dair Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu
soy tarafından yapılan teklif Komisyonumuzda 
görüşüldü: 

655 ve 4355 sayılı kanunlarla üç sene müd
detle seçilen Ticaret ve Sanayi odalariyle Es
naf odaları ve Ticaret borsaları uzuvlannm 
müddetleri bitmekte ve yukardaki kanunlar 
gereğince Mayıs başına kadar yeniden »seçim 
yapılması gerekmektedir. 

Hal bu ise bu teşekküllere bugünkü şekille
rinden büsbütün ayrı yeni şekil ve veçheler 
verilmesi hususundaki Kanun tasarıları Meclisin 
muhtelif komisyonlarında müzakere mevzuu ol
maktadır. 

Yeni masrafa ve noktai nazar ayrılıklarına 
sebep olacak olan seçimler 655 ve 4355 sayılı 
kanunlara göre yapıldığı takdirde yeni esasların 
Kamutayca kabulü halinde bütün bu masraf ve 
emekler boşa gidecektir. 

Ticaret ve Sanayi odalariyle Esnaf odaları» 

NİĞDE MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN CLU-
SOY'UN TEKLİFİ 

MADDE II. - Bu kanun yayımı ile yürürlü
ğe girer. 

MADDE III. - Bu kanun hükümlerini Eko
nomi ve Ticaret Bakam yürütür. 

nı ve borsaları bu, lüzumsuz külfetten kurtar* 
inak ve müddetleri biten uzuvlarm yeni ka* 
nunlar çıkmcaya kadar işlerine devamına, ün 
kân verilmek üzere Hüseyin Ulusoy tarafından 
yapılan teklifi Komisyonumuz faydalı mütalâa 
ve kabul etmiştir. 

Madde metninde küçük bir redaksiyon tas
hihi yapılmıştır. Kamutaya arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Ankara 
A. Çubukçu 

Aydm 
Ur. S. Âkm 

Amasya 
tö&ad Uras 

Kars 
A. Sürmen 

Kırklareli 
#. ödül 
Trabzon 

A. B. Işü 

Gazianteb Niğde 
C. Aî&vli fi. Ulusey 

Aydın 
Emin Bilgen 

Bilecik 
Beşit Bozüyük 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

H. Ürkün 
İmzada bulunamadı 

Tokad 
B. önder 
Trabzon 

M. Yartmbvyık 

TİCARET KOMİSYONU DEÖİSTİRİŞİ 

MADDE H. - Teklif sahibinin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE III. • Teklif sahibinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir 

Tkaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve 
Tkaret Borsaları selimlerine ait müddetin uza

tılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE I. - Ticaret, ve Sanayi Odalariyle 
Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları uzuvlarının 
seçimlerine ait müddet Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı tarafından uzatılabilir. 

Tkaret ve Han-ayi Odalariyle Esnaf Odaları ve 
Ticaret Borsaları seçimlerine ait müddetin um-

tıhnası hakkında Kanun tasarısı 
MADDE I. - 655 ve 4355 sayılı Kanunlara 

göre seçilen Ticaret ve Sanayi odalariyle Esnaf 
odaları ve Ticaret borsaları uzuvlarının müd
detlerini uzatmaya Ticaret ve Ekonomi Bakam 
yetkilidir. 

( S. Sayısı ; 1T0 ) 



S. Sayısı: 171 
Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri Kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyoları raporu (1/511) 

r. c. 
Başbakanlık 24 . II . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1276, 6/691 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 17 . II . 1949 tarihinde Yük -
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Yüksek Öğretim öğrenci Yurtlan ve Aş evleri Kanunu 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
v ! , „..,-. Ş. Günaltay 

Gerekçe 

öğrenimlerine, İstanbul ve Ankara gibi büyük merkezlerde toplanan Üniversitelerle yüksek 
okullara devam etmek üzere gelen gençlerin önemli bir kısmı barınma ve yeme içme ihtiyaçları
nı bugün pek elverişsiz şartlar içinde temin edebilmekte ve bir kısmı ise bu imkânı bile bula
mamaktadırlar. 

İkinci Genel Savaşın bilhassa büyük merkezlerde sebep olduğu mesken darlığı, hayat pahalı
lığı ve Batılı memleketlerde olduğu gibi ailelerin yanlarına küçük ücretlerle ve pansiyoner olarak -
öğrenci almaları şeklinde bir geleneğin de bizde henüz gereği kadar teessüs etmemiş olması ve 
gerek özel kişiler, gerekse bâzı dernekler tarafından kurulmuş, mazbut, ucuz, sıhhî ve gençlerin 
öğrenimlerine endişesizce devam edebilmelerine imkân verebileck derecede rahat yurtların ve 
aş evlerinin mevcut olmaması, sayıları küçümsenmiyecek derecede çok olan gençlerin bu gibi şe
hirlerde öğrenime devamlarını ya güçleştirmekte veya bunu imkânsız bir hale getirmektedir. 

Memleketin irfan hayatı ve gençliğin ruh ve beden sağlığı ile yakından ilgili bulunan bu öğ
renim ve eğitim dâvamızın bir an evvel halledilmesi zamanı gelmiş ve ihtiyaç da kendisini şid
detle hissettirmiş olduğundan ilişik kanım tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesi Millî Eğitim Bakanlığının Yüksek öğrencilerinin barınmasına 
mahsus yemekli ve yemeksiz yurtlarla aş evleri açmaya ve bunları işletmeye yetikli olduğunu 
ifade etmek üzere yazılmıştır. 

Açılacak yurtlarla aş evlerinin gelirleri ikinci maddede gösterilmiştir. Öğrencilerden alına
cak ücret miktarlarının Bakanlar Kurulunca tesbiti ve bu yurt ve aş evlerine ait bütçe, geçici hiz
metli kadrolarının kezalik aynı kurulca tasdiki uygun görülmüş ve maddeye bu yolda hüküm konul
muştur. 

Açılacak yurtlarla aşevlerinin işlem ve hesaplarım 1050 ve 2490 sayılı Kanunlar hükümlerin
den istisna edilmesi, bu kurumların kolaylıkla idaresini sağlamak bakımından, lüzumlu görüldü
ğünden 3 ncü madde bu maksadı sağlıyacak şekilde tanzim edilmiştir. 

Yurtlarla aş evleri gelirlerinin tahsili, giderlerinin sarfı ve hizmetlilerinin bağlı bulunacağı şart
lar. işletme, yönetim, disiplin ve saire gibi kanun metninde sayılamıyacak teferruata ait husus-



ların, Maliye Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca tesbiti uygun 
görülerek 4 ncü madde hazırlanmıştır. 

Yurtlarla aş evlerinin gelir kaynakları mahdut bulunduğu cihetle bunların açılacağı yerlerde 
Millî Emlâkten uygun bina bulunduğu takdirde bu binaların, yurt aş evleri için lüzumlu malzeme
nin bedelsiz olarak tahsisi uygun görülmütşür. 

Açılacak yurt ve aş evlerinin sorumlu ve bu gibi işlerde tecrübeli kimselerin elinde verimli olabil
mesi ve iyi işliyebilmesi için bu yerlere, Millî Eğitini Bakanlığı kadrosundan müdür ve müdür yar
dımcıları tâyin edilmesi hususunda adı geçen Bakanlığın yetkili kılınması münasip ve faydalı bu
lunmuş ve bu sebeple 5 nci madde yazılmıştır. 

Yurt ve aş evlerinin tahakkuk edebilmesini sağlamak maksadiyle bunların ilk tesis giderlerinin 
Genel Bütçeden karşılanması zaruri görülerek 6 ııcı madde hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
MüU Eğitim Komisyonu 17 . III . 1949 

Esas No. 1/511 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

23 . II . 1949 tarihinde Komisyonumuza ha
vale buyurulan yüksek öğrenim öğrenci yurt
ları ve Aş evleri Kanunu tasarısı, Millî Eğitim 
Bakanı hazır olduğu halde görüşüldü. 

Yüksek öğrenimlerine îstanbul ve Ankara 
gibi büyük merkezlerde devam eden gençlerin 

• barınma ve yeme içme ihtiyaçlarını düzenliye-
rek, daha elverişli şartlar içinde çalışmalarını 
hedef tutan tasarının ehemmiyetini belirten 
Komisyonumuz bu münasebetle, burslu öğren
cilerin durumunu bâzı esaslara bağlıyan bir 
kanun tasarısının da Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanmasını temenni etmiş, sonra maddele
rin görüşülmesine geçilmiştir. 

Birinci madde olduğu gibi, ikinci madde 
«öğrenci yurtlariyle aşevlerinin gelirlerini öğ
rencilerden alınacak ücretlerle yardımlar ve 
bağışlar teşkil eder. öğrencilerden alınacak 
ücretlerin miktarı Millî Eğitim Bakanlığınca 
belirtilir. Bu suretle elde edilecek gelirlerle 
giderler için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasında karşılıklı faizli bir cari hesap açılır. 

Öğrenci yurt ve aş evlerinin bütçeleriyle ge
çici hizmetli kadroI?."i Millî Eğitim Bakanlığın
ca tasdik olunur» şeklinde, Bakanlar Kurulu 

yerine Millî Eğitim Bakanlığı konulmak sure
tiyle kabul olunmuştur. Üçüncü madde olduğu 
gibi, dördüncü madde de yönetim, disiplin ve 
sair işlerin doğrudan doğruya Millî Eğitim Ba
kanlığını ilgilendirdiğinden «öğrenci yurtları 
ve aş evlerinin her türlü gelir ve giderlerinin 
tahsil ve sarf şekilleri ve hizmetlerin tâbi ola
cağı işletme işlerinin yürütülmesi hususlara 
Maliye Bakanlığının mütalâası alınarak Mil
lî Eğitim Bakanlığınca; yönetim, disiplin ve 
saire işleri de doğrudan doğruya Millî Eğitim 
Bakanlığınca tesbit olunur;» şeklinde kabul 
olunmuştur. 

Beşinci maddenin birinci fıkrasını, olunabi
lir kelimesi olunur kelimesiyle değiştirilerek, 
ikinci fıkrasını da altıncı madde olarak aynen 
kabul eden ve komisyonumuz, yurtlara ve aş evle
rine tâyin edilecek müdür ve müdür yardımcı
larının tecrübeli, gençlik konularını kavrıyan 
ve onlarla arkadaşlık ruhu taşıyan kimselerden 
seçilmesine itina olunmasını, yurtların idaresin
de idare edenlerle edilenler zihniyeti yerine 
gençlerin de yurdun idaresine katılmalarını 
sağlıyan işbirliği düşüncesinin Bakanlıkça ha^ 
zırlanacak yöntmeliğe hâkim olmasını temenni 
etmiştir. 

( S. Sayısı : 1711 
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Diğer maddelerin sıraları yürütülmüş ve ol

duğu gibi kabul olunmuştur. 

Havaleleri gereğince Bütçe Ko.msyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 
Erzurum 

C. Dursunoğlu 

Sözcü 
Urfa 

8. K. Yetkin 

Kâtip 
Kars 

T. Taşkının 
Çorum 

//. İlgaz 
îzmir 

E. Çınar 
Trabzon 

Z. Molaoğlu 

Balıkesir 
E. Altan 
Diyarbakır 

0. Ocak 
Maraş 

Dr. K. îdil 

M. 

Bolu 
H. R. öymen 

Erzincan 
R. Bayındır 

Maraş 
E. Soysal 

Trabzon 
R. Tarakçıoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

'/'. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/511 
Karar No. 116 

12 . IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve aş evleri 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 24 . I I . 1949 tarihli ve 6/691 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanım 
tasarısı Milli Eğitim Komisyonu raporiyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle Millî Eğitini 
Bakanı Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakanlığı 
ile Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Yüksek öğrenim Müesseseleri, bâzı büyük şe
hirlerde ve bilhassa İstanbul ve Ankara gibi ge
çinme ve barınma şartları çok ağır olan iki şeh
rimizde tekasüf etmiş bir durumda bulundukları 
için, memleketin her tarafından tahsillerini yap
mak üzere bu şehirlerde toplanmış olan öğrenci
lerin geçinme ve barınma durumları gerek ken
dileri ve gerekse ailelerine büyük sıkıntılar ver
mekte olduğu her kesce bilinen bir keyfiyettir. 
Millî Eğitim Bakanlığı sözü edilen bu müşkülleri 
kaldırmak üzere bu tasarıyı hazırlamış olup bu
nunla; 

Yüksek öğrenim öğrencileri için yurtlar ve 
aş evleri açmak ve işletmek yetkisini, 

Millî Emlâkten uygun binalar bulunduğu 
takdirde bunların yurtlara ve aş evlerine tahsi
sini, 

Yurtların ve aş evlerinin kuruluş ve iaşe idle
rini kolaylaştırmak üzere işlemlerinin Genel 
Muhasebe ve Artırma, Eksiltme ve ihale kanun
ları hükümlerinden istisnalarını, 

Bunların iç yönetim, disiplin ve sair 
için yapılacak işlemlerin ne suretle di' 
ceği ve gelirleri hakkında gerekli hük 
bit edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarı esas itibariyle Komi-
kabule değer görülmüş ve bunlaı 
sislerinde gereken giderler Millî 
sine konacak ödenekle ve bund 
sini sağlıyacak gelirlerinin öğr 
cak ücretlerle temin edileceği 
maktadır. 

Komisyonumuz, Millî 
metnini görüşmiye esas tutı 
ve 7 nci maddeleri bu metn, 
etmiştir. 

Tasarının görüşülmesi sn 
kanlıklar tarafından idare - ^nan 
öğrenci yurtlarının da tasfi alî Eği
tim Bakanlığının tesisleri ı , almaları
nı Komisyonumuz uygun > , ve bu ciheti 
esasen bütçe görüşmeleri sıras.-ıda birçok vesile
lerle temenni etmiş bulunduğundan tasarıya ek
lenen geçici bir madde ile bu kabîl yurtların da 
tasfiyesinin teminini sağlamıştır. 

Bu geçici madde ile başka Bakanlıklar ve 
üniversitelerce idare edilmekte olan Yüksek öğ
renim öğrencilerine ait yurtların en geç 1950 yı
lı sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığına devro-
lunması hükmü konmuş, ancak burada, Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı okullarla Millî Eği-

( S. Sayısı : 171) 



tim Bakanlığına bağlı Yüksek Öğretim müesse
seleri arasında bir tefrik yapılması gerektiği 
üzerinde durulmuş ve Millî Savunma Bakanlı
ğına bağlı yurtların durumları ilerde bir incele
me konusu olmak üzere şimdilik Millî Savunma 
Bakanlığına ait yüksek dereceli yatılı okullarla 
talebe yurtları bu tasarının konusu haricinde tu
tulduğuna dair maddeye bir kayıt ilâve edilerek 
geçici madde tesbit edilmiştir. 

Sekizinci madde ayniyle kabul edilmiş ve 9 
rıcu maddede tasarının Bakanlar Kurulunca yü
rütüleceği hükmü konulmuştur. 

Bu değişikliklerle kabul edilen tasarı Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş-

kanlığa sunulur 
Başkan 

Mardin 
R. Erten 
Kâtip 
Ankara 

F. öymetı 
Ankara 

Dr. A. H. Selgil 
İsparta 

Kemal Turan 
Kastamonu 
T Coşkan 

Başkan V. 
Diyarbakır 

/. //. Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Aydın 

Sözcü 
Ankara 

M. Eriş 

Ankara 
C. Gölet 
Çoruh 

Gl. R. Alpman Dr. C. Kazanctoğl-u 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Konya 

M. A. Binal 

İzmir 
8. Odyak 
Malatya 

M. 8. Eti 

R. Gürs&y M. A. Yörüker 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aş evleri 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek 
öğrenim öğrencilerinin barınmasına mahsus ye
mekli ve yemeksiz yurtlarla aş evleri açmaya 
ve bunları işletmeye yetkilidir. 

MADDE 2. — öğrenci yurtlariyle aş evleri
nin gelirlerini öğrencilerden alınacak ücret
lerle yardımlar ve bağışlar teşkil eder. öğren
cilerden alınacak ücretlerin miktarı Bakanlar 
Kurulunca belirtilir. Bu suretle elde edilecek 
gelirlerle giderler için Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında karşılıklı faizli bir cari hesap 
açıbr. 

öğrenci yurt ve aş evlerinin bütçeleri ile 
geçici hizmetli kadroları Bakanlar Kurulunca 
tasdik olunur. 

MADDE 3. — öğrenci yurtları ile aş evlerinin 
muamele ve hesapları 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunları hükümlerine tâbi de
ğildir. 

Ancak bunların kesin hesapları evrakı müs-
biteleriyle birlikte her yıl sonunda Sayıştayın 
tetkikına arzedilir. 

MADDE 4. — öğrenci yurtlan ve aş evleri
nin her türlü gelir ve giderlerinin tahsil ve sarf 
şekilleri ve hizmetlerin tâbi olacağı şartlarla iş
letme, yönetim, disiplin ve sair işlerinin yürü
tülmesi hususları Maliye Bakanlığının mütalâası 
alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

MADDE 5. — öğrenci yurtları ve aş evleri 
açılacak yerlerde Millî Emlâkten uygun bina 
bulunduğu takdirde Maliye Bakanlğınm muva
fakatiyle bu binalar ve yurtlarla aş evleri için 
lüzumlu eşya ve malzemeler bunlara bedelsiz 
olarak tahsis olunabilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı yurtlara ve aş evle
rine Bakanlık kuruluşundaki aylıklı kadrolarda 
çalışanlar arasından kendi kadrolariyle ve ay
lıklarını Bakanlık Bütçesinden almak suretiyle 
müdür ve müdür yardımcıları tâyin etmeye yet
kilidir. 

6 — 
; MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞÎ 

-"i 
! Yüksek öğrenim öğrenci yurtlan ve As evleri 
| Kanunu tasarısı 

MADDE 1. - Millî Eğitim Bakanlığı yüksek 
; öğrenim öğrencilerinin barınmasına mahsus ye-
; mekli ve yemeksiz yurtlarla aş evleri açmaya ve 

bunları işletmeye yetkilidir. 
i 

! MADDE 2. — öğrenci yurtlariyle aş. evleri-
| nin gelirlerini öğrencilerden alınacak ücretler

le yardımlar ve bağışlar teşkil eder. öğrenci
lerden alınacak ücretlerin miktarı Millî Eğitim 
Bakanlığınca belirtilir. Bu suretle elde edilecek 
gelirlerle giderler için Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasında karşılıklı faizli bir cari hesap 

i açılır. 
öğrenci yurt ve aş evlerinin bütçeleriyle ge

çici hizmetli kadroları Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tasdik olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

i 
i ı ! 
j MADDE 4. — öğrenci yurtları ve aş evleri

nin her türlü gelir ve giderlerinin tahsil ve sarf 
j şekilleri ve hizmetlilerin tâbi olacağı şartlarla iş-
| letme işlerinin yürütülmesi hususları Maliye Ba

kanlığının mütalâası alınarak Millî Eğitim Ba
kanlığınca; yönetim, disiplin ve sair işleri de 
doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

MADDE 5. — öğrenci yurtlan ve aş evleri 
açılacak yerlerde Millî Emlâkten uygun bina bu
lunduğu takdirde Maliye Bakanlığının muvafa
katiyle bu binalar ve yurtlarla aş evleri için lü
zumlu eşya ve malzemeler bunlara bedelsiz ola
rak tahsis olunur. 
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BÜTÇE KOMİSYOUNUNUN DEĞÎŞTlRÎŞI 

Yüksek öğrenim öğrenci Yurtlan ve Aş Evleri 
Kanunu tasansı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul «dilmigtir. 

MADDE 2. •— Millî Eğitim Komisyonunun 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 
beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Birinci maddeye göre açılacak 
yurt ve aş evlerinin gerektirdiği ilk tesis masraf
ları Millî Eğitim Bakanlığının ilgili yıl bütçesine 
konulacak ödenekle karşılanır. 

M. E. K. 

MADDE 6. — Millî Eğitim Bakanlığı yurt
lara ve aş evlerine Bakanlık kuruluşundaki ay
lıklı kadrolarda çalışanlar arasından kendi kad-
rolariyle ve aylıklarını Bakanlık Bütçesinden al
mak suretiyle müdür ve müdür yardımcıları tâ
yin etmeye yetkilidir. 

MADDE 7. — Birinci maddeye göre açılacak 
yurt ve aş evlerinin gerektirdiği ilk tesis ma»* 
rafları Millî Eğitim Bakanlığının ilgili yıl büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır. 

MADDE 7. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş, Günaltay 

yayımı tarihinde 

hükümlerini Ba-

MADDE 8. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakanı V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çaktr 
Dışişleri Bakanı 

Mîllî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. 8. Barla* 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sattr 

Devlet Bakanı 
Jaşb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Eri§irgü 

Maliye Bakam 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı" 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 
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MADDE 6, — Millî Eğitim Komisyonunun 
alüna maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE ?. — Milli Eğitim Komisyonunun 
yedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Başka Bakanlıklar 
ve Üniversitelerce idare edilmekte olan yüksek
öğrenim öğrencilerine mahsus yurtlar (Millî 
Savunma Bakanlığına ait yüksek dereceli yatı
lı okullar ve talebe yurtları hariç) bu kanun 
hükümlerine göre idare edilmek üzere binaları, 
eşyaları ve memur ve müstahdem kadrolariyle 
birlikte en geç 1950 yılı sonuna kadar Milli 
Eğitim Bakanlığına devrolunurlar. Bu yurtlara 
ait ödenekler Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 
602 nei bölümünün 2 nci burslar maddesine 
Bakanlar Kurulum karariyle aktarılır. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Komisyonunun 
sekizinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

"'tu ı I I 11«Ifcgfc»—*+—ı 
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S. Sayısı: 172 
Millî Savunma Bakanlığı Tay Deposunun ve döner sermayeli Ha
sırcı Çiftliğinin bina, arazi, tesis ve diğer malzemeleriyle bir
likte Tarım Bakanlığına devri hakkında Kanun tasarısı ve Mil

lî Savunma, Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /517) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . Ill . 194» 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1293,6-748 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 12 . II . 1949 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan, Millî Savunma Bakanlığı Tay Deposunun ve dö; 
ner sermayeli Hasırcı Çiftliğinin bina, arazi, tesis ve diğer malzemeleriyle birlikte Tarım Ba
kanlığına devri hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
'•''"' Ş. Oünaltay 

Gerekçe 

Evvelki yıllarda ordunun ihtiyacı olan top koşumu ağır beygir ve ağır katırlar memleket kay
naklarından tedarik edilemediğinden bu kabîl hayvanlar lüzum görüldükçe Orta ve Batı Avrupa 
memleketleri ile Amerika'dan satın alınmakta idi. 

İkinci Dünya Habinin başlamasiyle ağır beygir ve ağır katırların eskisi gibi yabancı memle
ketlerden tedarikinin çok güçleşmesi ve hattâ bu imkânın ortadan kalkması üzerine Bakanlıkça, 
orduda mevcut ecnebi ağır kısraklardan doğma ve memleketin bâzı bölgelerinde bulunabilecek ağır 
tayların satm alınıp bir yerde büyütülmesi ve hizmet çağma gelince ordu birliklerine dağıtılması 
maksadiyle*bu husustaki ihtiyaçtan bir kısmının karşılanabileceği düşünülerek 21 Ağustos 1940 
gün ve 3916 sayılı Kanunla (500) hayvanlık bir. tay deposu teşkil edilerek (10 000) lira döner ser
maye verilmek suretiyle çalıştırılmaya başlanmış idi. 

Görülen lüzum üzerine tay deposunun faaliyeti 1946 yılı sonunda durdurulmuş ve bundan son
ra da tasfiyesi cihetine gidilmiştir. 

Diğer cihetten, Hasırcı Çiftliğinden geçmekte olan Porsuk Çayında Bayındırlık Bakanlığına» 
yaptırılmakta olan Porsuk Barajının ikmali halinde çiftlik civarında bulunan înces» ve Sofça köy
lerinden birinin hem köy yeri, hem arazisi, diğerinin yalnız arazisi kamilen su altında kalacağı ci
hetle Hükümetçe bu köylere Hasırcı Çiftliğinden arazi verilmesi lâzım gelmektedir. Ancak bu ta
retle verilecek arazisinin ekime elverişli ve verimli toprakları ihtiva itmesi dolayısiyls bu toprakla» 
rın yukarda adı geçen köylere tahsisi halinde Hasırcı Çiftliğinin taran re kendini idare bakuaSA-
dan özel bir kıymeti kalmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla Millî Savunma Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine 1954 yılında en as (40) ve 
her yıl bu sayı artırılmak suretiyle en geç 1960 yılında (120) baş olmak üzere, mütaakıp her yıl da 
(120) baştan az olmamak şartiyle istenilen nitelikte (Beden yüksekliği en az 1,50 santim, göğüs ee*-
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resi en az 1,72 santim). Top koşumu ağır beygirin Tanm Bakanlığı Yetiştirme kurumlarında yetiş
tirilip Millî Savunma Bakanlığına verilmesi şartiyle tay deyosunun ve buna bağlı döner sermayeli 
Hasırcı Çiftliğinin arazi, bina, tesis ve müştemilâtı ve sair malzemesi ile birlikte Tanm Bakanlığına 
devri uygun görülmüş olduğundan ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/517 
Karar No. 14 

19 .111. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunun 12 . I I . 1949 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan 14 . I I I . 1949 tarihinde Komisyonumuza ha
vale buyurulan Millî Savunma Bakanlığı Tay 
Deposunun ve döner sermayeli Hasırcı Çiftliği
nin, bina, arazi, tesis ve diğer malzemesiyle bir
likte Tarım Bakanlığına devri hakkındaki kanun 
tasarısı; Komisyonumuzun 16 . I I I . 1949 tarihli 
toplantısında Millî Savunma Bakanlığı temsilci
leri de hazır olduğu halde okunup incelendi. 

Her ne kadar: Bu toplantıya Tarım, Maliye 
ve Bayındırlık temsilcileri de davet edilmiş ve 
onlar da gelmiş iseler de; o sırada Kamutayın 
gizli oturum yapması ve bu sebeple dinleyicile
rin çıkarılması üzerine bunların da çıkarılmış ol
dukları anlaşılmış ve bunlar toplantıda buluna
mamışlardır. 

Komisyonumuz; Hükümetin gerekçesini ince
lemiş ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin 
tamamlayıcı izahlarını dinlemiş ve bunun üze
rine cereyan eden görüşmeler sonunda Hüküme
tin teklifini yerinde bulmuştur. 

Yalnız; Komisyonumuz üyelerinin bir kısmi; 
Tarım Bakanlığına devredilen bu müessesede; 
top koşum hayvanlarından başka; dağ topçuları
mız için lüzumu derkâr olan katırların da yetişr 
tirilmesi arzusunu izhar etmişler ve bu arzuyu 
izhar eden arkadaşlarımız çoğunluğu teşkil ettik
leri cihetle kanun tasarısına dağ topçularımız 

için katır yetiştirilmesi kaydı da ilâve edilerek; 
tasarı yeniden yazılmış ve bu suretle Hükümet 
teklifi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Kastamonu Hatay 

Korgl. A. Alptöğan Gl. E. Durukan 
Kâtip 

Çankırı Ankara Ankara 
Dr. A. Arkan M. Aksoley Korgl. N. Tınaz 

Balıkesir 
Orgl. t. Çalışlar 

Erzurum 
Gl. V. Kocagüney 

Gümüşane 
$. Erdoğan 

Kars 
H. Tuga<; 

Kocaeli 
Koramiral Ş. Okan 

Muğla 
A. Gürsu 

İmzada bulunamadı 

R. 

• 

Van 

Çankırı 
Gl. Z. Soydemir 

Gazianteb 
Gl. A. Atlı. 
İstanbul 

Dr. M. K. Öke 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
Gl. S. Avgın 

İmzada bulunamadı 
Konya 

Dr. H. Alataç 
İmzada bulunamadı 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Oktar 
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Tarım Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Tarm, Komisyonu 
Esas No. 1/517 
Karar No. 17 

28 . III . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

MiBî Savunma Bakanlığı Tay Deposunun ve 
döner -sermayeli Hasırcı Çiftliğinin bütün te
sis ve malzemeleriyle birlikte Tarım Bakanlığı
na devri hakkındaki kanun tasarısı Hükümetin 
mümessilleri hazır bulundukları halde Komis
yonumuzda okundu, incelendi. 

Porsuk Barajının tamamlanması dolayısiyle 
Kütahya îlinin Sofça, Eskişehir İlinin İncesu 
köylerinin su altında kalacak arazisine karşı
lık olmak üzere bu köylere Hasırcı Çiftliğin
den arazi verilmek ve Millî Savunma Bakanlı
ğına da tasarının 2 nci maddesi hükümlerine 
göre ağır top koşum beygiri ile katır yetiştir
mek üzere bu çiftliğin Tarım Bakanlığına dev
rini ufak değişiklik ve bir madde eklemek su
retiyle Komisyonumuz da uygun görmüştür. 

Ancak Millî Savunma Komisyonunun 2 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna teknik im
kânsızlıklar sebebiyle (40 - 120 başın içinde) 
cümlesi eklenmiştir. 

Bu iki köye toprak verilirken Toprak Ka
nunundaki aykırılığı gidermek üzere 4 ncü 
madde olarak yeniden bir madde eklenmiştir. 

Havalelerine göre Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuş
tum. 
Tarım Ko. Bask. 

İzmir 
R. Köken 

Afyon K. 

Sözeü 
Manisa 
Y. özey 

Aydın 

Kâtip 
Manisa 

H. öztarhan 
Bursa 

A. Veziroğlu N. Göktepe İmzada bulunmadı 

Çanakkale 
A. Rıza Kvrsever 

Edirne 
İmzada 

bulunamadı 
M. öktem 

Deniüli 
A. Egt 

Denizli 
A. Duru 

Denizli 
K. Cemal öncel Dr. B. Uz 
Kırklareli 

İmzada 
bulunamadı 

Z. Akın 

Kocaeli 
İmzada 

bulunamadı 
F. Balkan 
Sivas 

/. Uğur 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 13 . IV . 1949 

Esas No. 1/517 
Karar No. 117 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığına bağlı döner ser
mayeli Hasırcı Çiftliği ile Tay Deposunun bina, 
arazi, tesis ve diğer malzemesiyle birlikte Ta
rım Bakanlığına devri hakkında Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 3 . I I I . 
1949 tarihli ve 6/748* sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Millî Savunma, 
Tarm Komisyonları raporlariyle birlikte Komis
yonumuza verilmekle Tarım Bakanı Cavid Oral, 
Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan, Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıkları yetkili temsilcileri 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

İkinci Cihan Harbinde memleekt dışından 
tedariki mükülleşen ordunun top koşumu ağır 
beygir ve ağır katırlarının memleket içinde ye
tiştirilmelerini ve ordu birliklerinde mevcut kıs
raklardan doğacak bu vasıfta tayların, bakımla
rını sağlamak üzere 3916 sayılı Kanunla Eskişe
hir'deki Hasırcı Çiftliği (10 000) lira döner ser
maye ile Millî Savunma Bakanlığı emrine tah
sis edilmiş ve 1940 tarihinde Bakanlıkça burada 
bir Tay Deposu kurulmuştur. 1946 yılma kadar 
bu çalışmalar devam etmiş ve elde'edilen imkân
lar nispetinde orduya ancak (290) kadar hay
van temin edilebilmiş ve bu tarihten, sonra çift
liğin ve deponun faaliyetine son verilmiştir. 

Tarım Bakanlığı, Millî Savunmaca tesis 
maksadına göre kullanılmasından vazgeçilen 
bu çiftliğin kendisine tahsisini istemiş ve iki 
Bakanlıkça aralarında mutabakat hâsıl olmak
la beraber, bu çiftlik içinden geçmekte olan 
Porsuk çayı üzerinde inşa edilen barajın 
gi l sahası içinde kalan Sofça ve İncesu köylerinin 
m altında kalacak arazilerine karşılık ola
rak bu çiftlik arazisinden bir kısmının tah
sisi de Hükümetçe uygun görülerek her iki 
»aksadı tenin etmek f zert bu tasarının ha
sırlandığı alma» izahlarda» anlaşılmıştır. 

Tasarı esas itibariyi» Komisyonumuzca da 
kabule değer görülmüş iss ds görüşme sırasm-
de aşağıda arzedilen him değişikliklerin ya
pılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Hükümet teklifinde* bu devrin icrasiyle be-
rabre Millî Savunma ve Tarım Bakanlıkları, 
aralarında kararlaştırılan esaslara göre Ta
rım Bakanlığınca yetiştirilecek muayyen va
sıf ve miktarda hayvanların orduya temin 
edilmesi hakkında da bir hüküm tasarıya ko
nulmuş ve gerekçede Porsuk Barajı göl saha
sında kalacak Sofça ve İncesu köylerine bura
dan arazi tahsisi bu kanunun maksadı dâhilin
de olduğu yazılı olduğu halde tasarıda buna 
dair bir hüküm tesbit edilmemiştir. 

Tasarının bu ikinci kısmı Tarım Komisyonun
ca eklenen bir madde ile bilâhara temin edil
miştir. 

Komisyonumuzda yapılan açıklama ve görüş
melerde bu tasarının asıl gayesinin iki mak
sadı ihtiva ettiği; bunlardan birinin Millî 
Savunma Bakanlığı emrinde gayesini kaybet
miş bulunan bir çiftliğin Tarım Bakanlığına 
devri, diğerinin de bu çiftlik arazisinden ye
ter miktarının yukarda adı geçen ve arazisini 
m altına terketmek durumunda olan iki köye 
yerilmesi olduğu belirtilmiş olup bu iki mak
sat dışında iki Bakanlık arasında takarrür 
eden, hayvan yetiştirmek ve bunlara müteferri 
olarak tesbit edilen birtakım esasların bu tasa
rıda yer almasının doğru olmadığı neticesine 
varılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, çiftlik arazisinden iki köye 
arazi ve köy yeri tahsisinden sonra elde kala
cak ziraate yarar cüzi bir arazi ile (1 000 de
kar kadar) Tarım Bakanlığının buradan ne su
retle istifade edeceği noktasında durulmuş ve 
alman izahlara göre burada hayvan yetiştir
mek değil ancak Eskişehir gibi merkezî bir 
sahada yeni bir aygır deposu tesis etmeyi dü
şündüğü ve böyle bir deponun geniş bir mmta-
kada hayvan ıslahına yarıyacak durumda ola
cağı anlaşılarak bu tahsisin yerinde olduğu 
sonucuna varmıştır. 

Binaenaleyh tasarının ikinci ve üçüncü mad
delerinin tasarıda yer almasına lüzum olma-
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dığı ve iki Bakanlık aralarında daima bu içleri 
tanzime muktedir oldukları neticesine yarıla
rak bu maddelerin tasarıdan çıkarılmasına ve 
birinci maddede devri istenilen gayrimenkuUer 
hangi Bakanlıkta olursa olsun Devletin malı 
olduğundan bunların kıymetlerinin takdirine 
lüzum olmayıp yalnız devirlerine ait hükmün 
maksadı temin edeceği ve menkullerle malze
menin Muhasebei Umumiye Kanununa göre kıy
metleriyle mahsuplarının yapılması gerektiğin
den bunların parasız devirleri hakkında bir 
hükmün bulunmasına zaruret olduğu neticesine 
varıldığından birinci madde bu esasa göre ye
niden yazılmış bulunmaktadır. 

Tasarının dördüncü maddesi ikinci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tarım Komisyonunca tasarıya eklenen re 
Sofça ve încesu köylerine bu çiftlikten arazi 
verilmesini temin eden madde vuzuhu temia 

edecek surette yeniden yazılmış ve geçici mad
de olarak tasarıya eklenmiştir. 

Beşinci madde, üçüncü madde olarak ayniyle 
ve altıncı madde, Bayındırlık Bakanlığı da ilâve 
edilerek yeniden yazılmıştır. 

Bu esaslara göre yeniden tanzim edilen tasa
rı ivedilikle görüşülmek ve Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 
R. Erten M. Eriş F. öymen 
Amasyt Ankara Ankara 

A.K. Yiğitoğlu C. Gölet Dr.A.H. Selgü 
Aydın Bursa Çoruh 

GIR. Alpman F. Bük Dr.C. Kazancıoğlv 
Ispart» Kastamonu Niğde 

K. Turan T. Coşkan R. Gürsoy 
Rize Samsun 

T. B. MalU M, A. YöHlker 
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HÜ1TÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Afilli Savunma Bakanlığı Tay Deposunun ve dö
ner sermayeli Hasırcı Çiftliğinin bina, arazi, te
sis ve diğer malzemeleriyle birlikte Tarım Ba

kanlığına devri hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı ve döner sermayeli Hasırcı Çiftliği ve Tay 
deposunun arazi, bina, tesis ve müştemilatı ve 
Çiftlik işletmesine ait her çeşit malzeme kıymet
lendirilip parasız olarak Tarım Bakanlığına 
devredilir. 

Döner sermayeye ait mevcut para Maliye 
Bakanlığınca Hazineye gelir kaydolunur. 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığının 
göstereceği lüzum üzerine 1954 yılında en az 
(40) ve her yıl bu sayı artırılmak suretiyle en 
geç 1960 yılında (120) baş olmak üzere rnütaa-
kıp her yıl (120) baştan az olmamak şartiyle 
istenilen nitelikte ağır top koşumu beygiri (Be-
den yüksekliği en az 1,50 santim, göğüs çevresi 
en az 1.72 santim) ordu ihtiyacı için Tanrı Ba
kanlığınca (Yetiştirme kurumlarında) yetiştiri
lir. Millî Savunma Bakanığı ihtiyacının bu mik
tardan fazla olması ihtimaline karşı yetiştirile
cek top koşum hayvanı miktarının artırılması 
Tarım Bakanlığınca daima göz önünde tutulur. 
Tarım Bakanlığınca ordu ihtiyacı için yetiştiri
lecek hayvanların bedelleri Millî Savunma, Ma
liye ve Tarım Bakanlıklarınca kurulacak müş
terek komisyonda belirtilir ve Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinden ödenir. 

MADDE 3. — Tarım Bakanlığının yetiştire
ceği ağır top beygirlerinin teslimine en geç 
1954 yılından (dâhil) itibaren başlanır. 

6 — 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMÎSYONU 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Millî Savunma Bakanlığı Tay Deposunun ve dö
ner sermayeli Hasırcı Çiftliğinin bina, arazi, te-

! sis ve diğer malzemeleriyle birlikte Tarım Ba
kanlığına devri hakkında Kanun tasarısı 

[ MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığının 
1 göstereceği lüzum üzerine 1954 yılında en az (40^ 

ve her yıl bu sayı artırılmak suretiyle en geç 
1960 yılında (120) baş olmak üzere mütaakıp her 
yıl (120) baştan az olmamak ve beden yüksekliği 
en az 1,50 santim, göğüs çevresi en az 1,72 san
tim olmak şartiyle istenilen nitelikte ordu ih
tiyacı için ağır top koşum beygiri ile; dağ topçu
larımız için de Millî Savunma Bakanlığı île Ta-

• rım Bakanlığı arasında kararlaştırılacak aded 
ve nitelikte katır; Tarım Bakanlığınca (yetiştir-

^ ine kurumlarında) yetiştirilir. 
Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacının bu mik-

I tardan fazla olması ihtimaline karşı yetiştirÜe-
; cek top koşum hayvanı ile katır miktarının artı-
; rılması Tarım Bakanlığınca daima göz önünde 
I tutulur. Tarım Bakanlığınca ordu ihtiyacı için 

yetiştirilecek hayvanların bedelleri MiUî Savun
ma, Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca kurulacak 
müşterek komisyonda belirtilir ve Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinden ödenir. 

MADDE 3. — Tarım Bakanlığının yetiştire-
I ceği ağır top hayvanları ile katırların teslimine 
i en geç 1954 yılından (dâhil) itibaren başlanır. 
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TARIM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Millî Savunma Bakanlığı Tay Deposunun ve dö
ner sermayeli Hasırcı Çiftliğinin bina, arazi, te
sis ve diğer malzemeleriyle birlikte Tarım Ba

kanlığına devri hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin (1) nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığının 
göstereceği lüzum üzerine 1954 yılında en az 
(40) ve her yıl bu sayı artırılmak suretiyle 
en geç 1960 yılında (120) baş olmak üzere mü-
taakıp her yıl (120) baştan az olmamak ve be
den yüksekliği en az 1,50 santim, göğüs çev
resi en az 1,72 santim olmak şartiyle, istenilen 
nitelikte ordu ihtiyacı için ağır top koşum bey
giri ile; dağ topçularımız için de Millî Savun
ma Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında ka
rarlaştırılacak aded ve nitelikte 40 - 120 başın 
içinde kat ır ; Tarım Bakanlığınca (Yetiştirme 
kurumlarında) yetiştirilir. 

Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacının bu mik
tardan fazla olması ihtimaline karşı yetiştirile
cek top koşum hayvanı ile katır miktarının ar
tırılması Tarım Bakanlığınca daima göz önünde 
tutulur. Tarım Bakanlığınca ordu ihtiyacı için 
yetiştirilecek hayvanların bedelleri Millî Savun
ma, Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca kurula
cak müşterek komisyonda belirtilir ve Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinden ödenir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirici aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Porsuk Barajı gölü içinde ka
lacak Sofça Köyü için bu kanun gereğince Ta
rım Bakanlığı emrine geçen Hasırcı Çiftliğine 
hartasında belirtilen arazi ayrıldıktan sonra köy 
kurulmaya elverişli kısmın ayrılmasına, Sofça 
ve İncesu köylerinin göl seviyesi içindeki top
raklarına karşılık çiftliğin kültüre elverişli 
topraklarından ayrılabilecek miktarının köylü-

7 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Millî Savunma Bakanlığına bağlı döner sermayeli 
Hasırcı Çiftliği ve Tay Deposunun bina, arazi, 
tesis ve diğer malzemesiyle birlikte Tarım. Ba

kanlığına devri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı döner sermayeli Hasırcı Çiftliği ve Tay De
posunun arazi, bina, tesis ve müştemilâtı aynen 
ve çiftlik işletmesine ait her çeşit malzeme ve 
menkulller kıymetlendirilip parasız olarak Ta 
rım Bakanlığına devredilir. 

Döner sermayeye ait mevcut para Maliye Ba
kanlığınca Hazineye gelir kaydolunur. 

MADDE 2. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — 21 Ağustos 1940 tarihli Ti 
3916 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihind» 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
ve Dışişleri B. V 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürg$ 
Ulaştırma Bakam 
Dr, Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakam 
E. ErişirglK, 

Maliy« Bakam 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adatan 

Sa. r« So. T. BaİM» 
Dr. K. Bayieit 
Tarım Bakam 

Cavid Ord 
Çalışma Bakam 
Rasat #. Sirtr 

M. S. K. 

MADDE 4 . - ~ Hükümttin 4 ncü madd«d 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabal edilmiştir. 
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Ta. K. 

lere tahsi» ve tamlikine Tarım Bakanlığı yet
kilidir. 

Göl içinde kalan toprakların yukarıki fık
ra gereğince karşılanmış olan kısımları dışın
daki parçaları için hak sahiplerinin istihkak
ları Bayındırlık Bakanlığınca değer bedeli İle 
ödenir. 

İstihkak hesabında, göl içindeki toprakların 
miktar ve kıymetleriyle bu kanun gereğince 
Hasırcı Çiftliğinden verilecek toprakların mik
tar ve kıymetlerinin karşılaştırılması esastır. 

MADDE 5. — Hükümetin (4) ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin (5) nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin (6) neı maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

fc t. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
Tarım Bakanlığı emrine geçen Hasırcı Çiftliğin
den Bakanlıkça kullanılacak kısım ayrıldıktan 
sonra Porsuk Barajı gölü içinde kalacak Sofça 
ve incesu köylülerinin arazileriyle 3ofca köyü
nün köy yeri için arazi tahsisi ve temlikine Ta
rım Bakanlığı yetkilidir. 

Tahsis edilecek arazi ile göl içinde kalacak 
arazinin muadeletinin tâyininde saha esastır. 

Muadil arazi tahsisi mümkün olmadığı tak
dirde istimlâk bedelinden fazla kısma isabet eden 
meblâğ Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin ilgili 
tertibinden ödenir. 

MADDE 3. — Hükümetin 5 nei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 
Maliye, Bayındırlık ve Tanın Bakanları yürütür. 

»>#« 
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S Sayısı: 173 
Konya Milletvekili Sedad Çumrah ve on dokuz arkadaşının, Ka
zanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine bir 
fıkra ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

ve Tarım; Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/155) 

M . fil . 1949 

% B. M. M. Yüksek Başkanlığın» 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra ve bu konuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Tasarının kanunlaşması için gerekli muamelenin yapılmasına müsaade Duyurulmasını saygıla
rımızla dilem. 

Konya Sivas Urfa Bur»» Ankara Amasya 
S. Çumrol* H. Işık V. G«rgw p. Bük A'.C. Akktrma* A.K. Yigitoğlu 

îsparta Çorum Konya Manisa Niğde Denizli 
S. Köksel S. Atolay Dr. S. Irmak $.Jl. ffatipoğl* F. Kc*r K.C. öncel 
. Konya Maras Konya Marag Ankara Yozgad 

//. Karagülle Dr. K. tdü ş. Ergtm tC. Soysal tf. O. Btkettt t. Olgun 
Kastamonu Konya 

Dr.F. Ecevit Dr.M.F.Dmdecr 

Öerekoı 

L MÜH Ekonominin serpilip gelinmesi, her şeyden evvel kendi kaynaklarımızın işletilmesine 
re böylece de millî istihsalin genişletilmesine ve artırılmasına bağlıdır. Millî istihsal kaynakları
mız arasında da ziraat, asli kaynağı tenkil etmekte ve hepsinin başında gelmektedir. 

Bu itibarla, gerek günlük sıkıntıların »avusturulmasına, gerek gelecek zamanlarda milletin re
faha kavuşturulmasını sağlamak için zirai istihsallerin her bakımdan canlandırılması ve artırıl
ması şarttır. Bilhassa halihazır dünya şartları ve memleket içi zaruretleri bunu çabueak başa
rılması gereken işlerden biri haline getirmiştir. 

2. Zirai istihsallerin genişletilmesi ve artırılması ise önce çiftçilerimizde gittikçe hızlanan bir 
İstihsal şevkinin uyandırıl masına, istihsal işlerinde yardımlar ve kolaylıklar elde etmesine, sonra
da yeni, iyi teknik istihsal vasıtalarıyla teçhiz edilmesine bağlıdır. Kabul etmek lâzımdır ki bu
gün köylümüz istihsal vasıtaları bakımından çok elverişsiz bir durumdadır. Kullandığı istihsal 
vasıtaları iptidaîdir. Henüz daha teknik istihsal vasıtaları yurdumuzda istenildiği derecede ya-
yılamamış ve çiftçiler tarafından benimsenmemiştir. Bu gerçekler göz önünde tutulduğu takdirde 
yeni teknik istihsal vasıtalarının köylümüze iletilmesi ve benimsetilmesi zirai istihsal dâvamızın 
her şeyden önce gerçekleştirilmesi icabeden bir mevzu olarak karşımızda durmaktadır. 

3. Filhakika zirai istihsal işlerini kolaylaştışmak, şevklendirmek ve korumak için daha evvel
den mevzuatımızda çiftçiler lehine türlü hükümler bulunmaktadır. Nitekim 2395 sayılı Kazanç Ver
gisi Kanununun muafiyet hükümleri de bunu göstermektedir. Bu kanunun üçüncü maddesinin 
9 ncu bendi «çiftçilerin kendi mahsullerini ve hayvanlarını ve bunlardan çıkardıkları maddeleri 
dükkân açmaksızın satmaları ve bunların istihsal ve nakil vasıtaları, ambar ve depoları» avcılar 
ve balıkçılar da dâhil «Olmak üzere» Kasang Vergisinden istisna etmektedir. 



Diğer tarftan yabancı memleketlerden yurdumuza ithal olunan ziraat alet ve makinaları için 
gümrük muafiyetleri bulunduğu gibi bu çeşit alet ve makinalarm alım satımı ile ilgili tüccarlara 
da demiryollarında tenzilâtlı tarife tatbiki hakkındaki hükümler de aynı maksadı gözetmekte
dir. 

Bunun gibi, köylü ve çiftçilerden araba sahibi olanların aynı köy veya diğer köylerde müstah
silin ve hattâ köylerden zahire toplıyan tüccarların mahsullerini bir ücret karşılığı piyasaya ve am
barlara taşıyan araba sahiplerine Kazanç Vergisi tahakkuk ettirildiğine dair bir muameleye Taşlan
madığı gibi kendi işlerini bitirdikten sonra bir ücret karşılığı diğer müstahsillara da yardım eden 
orak makinası, hayvanla çekilen biçer-döver makinalarmdan da Kazanç Vergisi alınmamaktadır. 

4. Zirai istihsallerin korunması yönünde memleketimizde mevzuat ve tatbikat bu yönde iken 
öte yanda da bâzı vilâyetlerde çiftçilerin kendi işlerini gördükten sonra komşularının işlerinde de 
çalıştırdıkları harman makinaâı biçer-döver gibi köylüler tarafından en ziyade benimsenmesini öz
lediğimiz teknik vasıtalardan Kazanç Vergisi tarh ve tahakkuk yoluna gidildiği görülmüştür. Bu 
hal zirai istihsallere ait Kazanç Vergisi konusunda prensip! bozduğu gibi, aynı zamanda zirai istih
sallerin arttırılması için gözetilen hedeften de uzaklaştırmaktadır. Bu hal bilhassa şu sıralarda ya
bancı memleketlerden, Amerika'dan getirilmesi düşünülen teknik istihsal vasıtalarının köylülerimiz 
tarafından kolayca benimsenip, istihsalde kullanılmasını geciktirecek bir durum arzedecektir. 

5. Yurdumuzda yeni teknik istihsal vasıtalarının çiftçilerimiz tarafından benimsenip kullanıl
ması bu suretle memleket ziraatinin teknik seviyesinin yükselmesi, zirai istihsalin ve millî gelirin 
artırılması binnetice çiftçilerimizin refaha kavuşması maksatlarının arızasız gerçekleştrilmesi için 
zirai istihsallere ve bu meyanda teknik istihsal vasıtalarına ait kazanç konularında her türlü te
reddütleri, kanun anlayış farklarını ve tatbikat ayrılıklarını kaldırmak ve bu uğurda prensip bir
liğini sağlamak düşünceleriyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

6. Tasarının birinci maddesi 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 9 ncü 
bendine eklenecek fıkrayı ihtiva etmektedir. Bu fıkra ile, yukarda arzedilen ve sebepleri açık
lanan tezatların ortadan kaldırılması ve zirai istihsal vasıtalarına ait kazanç mevzuularmda 
prensip birliğini sağlamak üzere sevkedilmiştir. 

7. Tasarının 2 nci maddesi, Kazanç Vergisi Kanununa dayanılarak bugüne kadar bâzı vilâ
yetlerde, bâzı zirai istihsal vasıtalarının diğer çiftçilerin işlerinde çalıştırılması yüzünden müs
tahsillara tarh ve tahakkuk ettirilip de şimdiye, kadar tahsil edilmiyen vergilerin kayıtlarının 
silinmesini gözetmektedir. Bu da adalet prensiplerine uygundur. 
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Tarım Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
tarım Komisyonu 28 . III . 1949 
Esas No. 2/155 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili Sedat Çumralı ve 19 ar
kadaşının 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi Komisyonumuzda okundu ve in
celendi. 

Memleketimizde makinalı ziraatın teşvikim 
ve çiftçilerimizin teknik istihsal vasıtalarından. 
geniş ölçüde faydalanmasını sağlıyan bu teklifi 
Komisyonumuz da memlekete istihsali artırma 
bakımından uygun görerek olduğu gibi kabul et
miştir. 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 
ncü maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra ve bu 
kanuna bir madde eklenmesi hakkında Konya 
Milletvekili Sedad Çumralı ve 19 arkadaşı ta
rafından -yapılan kanun teklifi Tarım Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza havale 
olunmakla Maliye Bakanlığı temsilcisi ve tek
lif sahibi hazır oldukları halde okunup incelen
di. 

Tarım mahsullerimizin cihan piyasasındaki 
sürümünü temin için 'bunların maliyetlerini di
ğer müstahsil memleketler maliyetleriyle aynı 
seviyeye getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun te
mini ise ziraatimizin makineleştirilmesine bağlı
dır. Halbuki küçük ve hattâ orta hacımdaki 
çiftliklerin başlı başına bu makineleri bütün se
ne meşgul etmesine imkân yoktur. Bu itibarla 
makine sahibi olan çiftçilerin kendi işlerinden 

Havalelerine göre Maliye Komisyonuna gön-
• derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
izmir Manisa Manisaı 

Y. Köken Y. özey H. öztarhan 
Afyon Karahisar Aydın Çanakkale 

A. Veziroğlu N. Göktepe A. R. Ktrsever 
Denizli Denizli Edirne 

K. C. öncel Dr. B. Uz. M. öktem 
Kırklareli Kocaeli Sivas 
Z. Akın F. Balkan t. M. Uğur 

arta kalan zamanlarda bunları bir ücret muka
bilinde diğer çiftçilerin işlerinde çalıştırmasın
da memleket ekonomisi bakımından fayda var
dır. Bunu teşvik maksadiyle yapıldığı anlaşılan 
işbu teklif Komisyonumuzca da uygun görül
müş ancak mesleki çiftçilik olmadığı halde sırf 
muafiyetten faydalanmak için kendilerini çiftçi 
göstermek isteyeceklerin bu muaflıktan fayda
lanmamasını sağlamak gayesiyle fıkranın başı
na «Mesleki çiftçilik olanlara ait> cümlesi eklen
miş, teklifin ikinci maddesi de geçici madde ola
rak düzeltilmiştir 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Gümüşane Samsun 
H. F. Ataç R, Isıtan 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B; M. M. 
Maliye Komisyonu 7 . IV . 1949 

Esas No. 2/155 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 
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Kâtip 
Kastamonu Afyon Bt« Kastamonu 
A. Toközlü A. Vesiroğlu H, ÇeUn 

Malatya Malatya 
E. Doğan Dr. H. Fırat 

Öftmertm 
ö, Karataş 

Tokad 
C\ Kovalı 

Tekirdağ 
%. E. Cezaroğİu 

İmzada bulunmadı 
Ordu 

B> Yalman 

Btitojo Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyon* 
Ems No. 2/153 
Karar No. i İS 

U .IV . 194» 

Yüksek Başkanlığa 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununur 3 ncii 
maddesinin 9 ncıı bendine bir fıkra ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair Kon\,ı Mil-
İetvekili Sedad Çumralı ve yirmi arkadaş tara
fından yapılan kanun teklifi Tarım ve .'.'-îuliye 
Komisyonları raporlariyle birlikte Komisyonu
muza verilmekle teklif sahiplerinden Konya. 
Milletvekili Sedad Çumralı ve Tarım Bıdu m <V 
vid Orai ve Maliye Bakanlığının yetkili temsil
cisi hazır oldukları halde incelenip g&rıujiUKi. 

2395 saylı Ka-zanç Vergisi Kanununun istis
naları ihtiva eden 3 wü maddesinin 9 nen ben
di (Çiftçilerin, kendi mahsullerini ve hayvanla 
nnı ve bunlardan çıkardıkları maddeleri 
dükkân açmaksızın satmaları ve bunların 
istihsal ve nakil vasıtaları. ambar ve 
depoları) m bu istisnalara dâhil etmiş bu-
lunmakta ise de bir çiftçinin kendi istihsal va
sıtasını bir ücret mukabilinde diğer bir çiftçi
nin istihsal işinde kullanılması halinde elde 
edeceği kazancın vergiden istisnasına dair bir 
kaydı ihtiva etmediğinden son senelerde mem
leketimizde tatbik alanı gittikçe genişlemekte 
olan ve feyizli neticeler vermesi beklenen ma
kineli ziraatte, traktör, biçer - döğer ve saire gi
bi, bir ziraat makinası elde eden herhangi bir 
çiftçinin diğer çiftçilere bir bedel mukabilinde 
yardım etmesi halinde, hattâ Hükümetin bu 
yardımı mecburi tutması ve makinanın veril
mesinde esas şart konmuş olmasına rağmen, bu
radan temin edilecek kazancın Kazanç Vergi
sine matrah olacağı yolunda bilhassa ziraati ke
sif olan bâzı illerimizde tatbikata geçilmiş ve 
böylece tahakkuk ettirilen vergiler kısmen tah

sil ve kısmen takip edilegelmiştir. 
Teklif sahiplerince memleket kalkınmasın

da en esaslı unsur olan makineli ziraatin her 
yönden teşvik edilmesi gerektiği düşünülerek, 
bu kabil zirai faaliyetlerden elde edilecek ka
zançların da Kazanç Vergisinden muaf tutul
ması ve şimdiye kadar tahakkuk ettirilip de 
tahsil edilmemiş olan bu kazançlara ait ver
dilerin terkini maksadiylo bu teklifin yapıl
dığı açıklanmış ve Gelir Vergisinin tatbıkına 
kadar geçecek zaman içerisinde Kazanç Vergi
cinde böyle bir değişikliğin yapılmasını uygun 
?>Ören Komisyonumuzca da teklif esas itibariyle 
kabule değer {-örülmüştür. 

Maliye Komisyonu metni üzerinde yapılan 
görüşmelerde: Bu Komisyonca muaflığın yalnız 
mesleği çiftçilik olanlara hasrına dair fıkraya 
bir hüküm ilâve edilmiş ise de Komisyonumuz, 
Gelir Vergisinde Kamutayca kabul edilen met
ne sadık kalarak aynı esas dairesinde maddeyi 
kabul etmiştir. 

Maliye Komisyonu teklif sahiplerinin ikin
ci maddesini geçici madde olarak ve yine birin
ci maddesindeki ruha göre yeniden yazmıştır. 

Komisyonumun bu madde üzerinde durmuş 
ve bir verginin terkini esas olarak kabul edilin
ce, bunun yalnız tarh ve tahakkuk ettirilenlere 
inhisar ettirilmesinin vergisini ödiyen vatandaş
lar üzerinde yaratacağı tepkiyi, vergi ahlâkının 
teessüsüne engel olarak telâkki etmiş ve şim
diye kadar (60 000) lira raddesinde bir tahsil 
yapıldığı da göz önünde tutularak bu muaflı
ğın hiç olmazsa zamanaşımı müddeti olan üç 
senelik bir mebdee doğru götürülerek tahsil 
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edilmiş olanların da retlerinin doğru olacağı 
neticesine varmış ve geçici maddeyi 1947 ve 
mütaakıp yıllarda tarh, tahakkuk ve tahsil edi
lenlerin silinmesi ve geri verilmesi yolunda 
yeniden kaleme almış bulunmaktadır. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan ta
sarı ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
onayına arzedilmek; üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 
R. Erten M. Eriş F. Öymen 
Amasya Ankara Ankara 

A. K. Yiğitoğlu C. Gölet Dr. A. H. Selgil 
Aydın Bursa Çoruh 

Ol. R. Alpman F. Bük Dr. C. Kazancıoğlu 
İsparta İzmir Kastamonu 

K. Turan M. Birsel T. Coşkan 
Niğde Rize Samsun 

R. Oürsoy T. B. Balta M. A. Yörüker 

Manisa 
I - İkinci madde ile, tahakkuk etmiş, fa

kat henüz tahsil edilmemiş tarhiyatın terki

nine taraftarım. Mütaaddit emsali ve mâkul 
sebepleri vardır. Fakat; 

II - Vâki tahsilatın da iadesini aşağıda
ki sebeplerle doğru görmüyorum. 

1. Bu kanunla yaptığımız bir tefsir de
ğil bir tesistir. 

2. Eşini hatırlamamakta olduğum ve Ma
liye temsilcisinin beyanına göre I. fıkraya dâ
hil tutarı 60 000 liradan ibaret ve mevzuubahis 
müddet içinde tahsilat takibatın tetkik netice-
lerino intizar edilmesi - llh... Sebepleri ile pek 
cüzi oldağuna göre, ilâve edilecek böyle bir 
«iade» hükmünün mevzuat ve tedvin ve tak-
nin sistemimizde çok zararlı olabilecek bir em
sal olacağına kaniim. 

3. Bu aşağı yukarı kanunun meriyeti üç 
yıl önceye irca demektir ki, açıkça değil neva
ma gizli şekilde bu yola gidilmiş oluyor. 

III - Bu sebepler ve Komisyonda tafsil 
ettiğim mülâhazalarla, ikinci maddeye eklenen 
fıkranın ilgililere temin edeceği cüzi menfaate 
mukabil kanun sistemimiz için çok zararlı ol

duğu fikrindeyim. 
F. Kurdöğlu 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SE-
DAD ÇUMRALİ VE ON DO-
KUZ ARKADAŞININ KANUN 

TEKLİFİ 
2395 say ıh Kazanç Vergisi Ka
nununun 3 ncü maddesinin 9 
ucu bendine bir fıkra ve bu Ka
mına bir madde eklenmesine 

dair Kanun tasam* 

MADDE 1. — 2395 sayılı Ka-
aanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 9 ncu bendinin so
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

(Çiftçiye ait istihsal vasıta
larının başka çiftçilerin istih
sal işlerinde ücretle kullanılma
sından elde edilen kazançlar.) 

MADDE 2. Çiftçilerin ken
dilerine ait istihsal vasıtalariyle 
başka çiftçilerin istihsal işlerin
de ücretle çalışmalarından do
layı tarh ve tahakkuk ettirilip 
de tahsil edilmemiş olan Kazanç 
Vergilerinin kayıtları silinir. 

MADDE 3. Bu kanun ya
yınlandığı tarihte yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. ~ Bu kanun hü
kümlerini Maliye ve Tarım Ba
kanlıklar] yürütür 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRÎŞÎ 

2395 sayik Kazanç Vergisi Ka 
nununuv 3 ncü maddesinin 9 
ncu bendine bir fıkra ve bu Ka
nuna bir madde eklenmesine 

dair Kanun tasam* 

MADDE 1. — 2395 sayılı Ka-
jsanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 9 ncu bendinin so
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

(Mesleki çiftçilik olanlara ait 
istihsal vasıtalarının başka çift
çilerin istihsal içlerinde ücretle 
kullanılmasından elde edilen ka
zançlar.) 

UEÇİOtf MADDE Mesleki 
çiftçilik olanlara çiftçilerin ken
dilerine ai« istihsal vasıtalariyle 
başka çiftçilerin istihsal işlerin
de ücretle çalışmalarından dola-
,\ ı tarh w tahakkuk ettirilip 
de tahsil edilmemiş olan Kazanç 
Vergilerinin kayıtları silinir. 

MADDE 2. -•• Teklifin 3 ueü 
maddesi >;yn.»<rı kabı;! edilmiştir. 

MADDE 3. -••• Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

j 
2395 sayılı Kazanç Vergisi Ka
nununun 3 ncü maddesinin 9 
ncu betıdine bir fıkra ve bu Ka
nuna bir madde eklenmesin* 

dair Kanun tasanst 

MADDE 1. — 22.111.1934 
tarihli ve 2395 sayılı Kazanç 
Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 9 ncu bendine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir : 

(Çiftçiye ait her türlü istih 
sal vasıtalarının başka çiftçile
rin zirai istihsal işlerinde ücret
le kullanılmasından elde edilen 
kazançlar.'» 

GEÇİCİ MADDE Çiftçiye 
ait her türlü istihsal vasıtaları
nın başka çiftçilerin zirai istih
sal işlerinde ücretle çalıştırılma
sından elde edilen kazançlar do
lay isiyle 1947 ve mütaakıp büt
çe yıllan için tarh ve tahakkuk 

• ettirilen vergiler silinir ve tah
ıl si) ohıımnları da #eri verilir." 

MADDE 2. -• Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

; MADDE 3. Bu kanunu 
ı Adalet, İçişleri, Maliye ve Eko-
; nomi Bakanları yürütür. 

\ r>. ÖöY'ilM,- : .1 </•> ı 



S. Sayısı: 174 
Adana'nm Sof ubahçe mahallesinden Memooğlu Ali Kaya'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu raporu (3 /265) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . IX . 1948 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 5/4-3242,6-3194 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Suçu gizlemek, delil ve emarelerini ortadan kaldırmak maksadiyle adam öldürmekten suçlu 
Memooğlu 1330 doğumlu Ali Kaya'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Seyhan Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince ya
pılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 14 . IX . 1948 tarih ve 305/103 sayılı tezkeresiyle gön
derilen Yargıtaym 31 . V . 1948 tarih ve 1-45/4-16 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
H. Saka 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 14 . IV . 1949 

Esas No. 3/265 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 

Bağ bekçisi Osman Arabacı'yi öldürmekten 
suçlu Adana'nm Sofubahçe mahallesinden Me-
mo oğlu 1330 doğumlu Ali Kaya'nın ölüm ceza
sına çarptırıldığı hakkında Seyhan Ağır Ceza 
mahkemesinden verilen hükmün onanmasına 
dair Yargıtay Ceza Genel Kurulundan çıkan 
31 . V. 1948 tarih ve 1-45-4 esas 9471 karar sa
yılı ilâm Anayasanın 26 ncı maddesindeki işle
min yapüması için Başbakanlığın 21. IX . 1948 
tarih ve 5-4-3242/6-3194 sayılı tezkeresiyle bir
likte Komisyonumuza havale buyurulması üzeri
ne bu işle ilgüi dâva dosyasının tetkikmda : 

Adı geçen Ali Kaya'nın, işlediği suçu gizle
mek, delil ve emarelerini ortadan kaldırmak ve 
suçtan hâsıl olacak menfaati elde etmek maksa
diyle bağ bekçisi Osman Arabacı'yi öldürdüğü 
mahkemece sabit görülerek hareketine uyan Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 8 ve 9 ncu 
bentleri gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı an
laşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Ali Kaya'ya hükmedilen ölüm cezasının 
yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı maddesi 
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutayın 
Yüce tasvibine sunulmasına oybirliğiyle karar 
altma alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Bu rapor 
Başkanı Sözcüsü 
Kayseri Bursa 

R. özsoy A. Konuk 
Ankara Antalya Balıkesir 

E. H. Ergun N. Aksoy S. örgeevnn 
Bursa Denizli Erzincan 

A. Akgüç N. Küçüka A. Fırat 
Erzurum İsparta İstanbul 

Ş. Ibrahimhakkıoğlu R. Güllü M. H. Gelenbeğ 
İzmir Kastamonu Muğla 

E. Oran Dr. F. Ecevit N. özsan 





S. Sayısı: 176 
Yüz yirmi milyon liralık İç istikraz akdi hakkında Kanun ta

sarısı Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/440) 

T. C. "'"". 
Başbakanlık 29 . XI . 19 İH 

Muamelât Genci Müdürlüğü 
Tetkik Müdimlğü 

Sayı: 71-11.92, 6-3931 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yüz yirmi milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 24 . XI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ifasan Saka 

Gti'ekfi 

1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yazılı bulunduğu üzere, tesis, sermaye ve krediler için bu 
yıl bütçesine. 151 375 530 lira ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

Bütçede, genel giderlere yapılan tahsislere nazaran bu Ödeneğin 31 375 530 lirasının vergiler
le karşılanması mümkün olabilmiştir. 

Mahiyetleri itibariyle, semereleri geeoek nesillere intikal, edecek olan tesis, sermaye ve kredi
lere ait ödemelerin, gelirde tahmin fevkinde bir inkişaf vuku bulmadığı takdirde, ihraç, faiz ve 
diğer şartları 13 . VI . 1946 gün ve 4938 sayılı Kanunda yazılı hükümlere tâbi olmak üzere, 120 
milyon liralık iç istikraz akdi suretiyle karşılanması zaruri görülmüş ve ilişik kanun tasarısı 
bu maksatla hazırlanmışın', 

M&lijre Komisyonu raporu 

T. II. M. M. 
Maliye, Komisyonu 27 .11. 1949 

Esas No. 1/UQ 
Kmw No. 26 

Tüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku- misyonumuzda incelendi. 
ııılunun 24 . I I . 1948 tarihli karariyle Büyük 1949 yılı bütçesinden tesis, sermaye ve kredi-
Meclise sunulan 120 milyon liralık iç istikraz fer için ayrılacak ödemelere tahsis edilmek üzere 
akdi hakkındaki kanun tasarısı ile gerekçesi Ma- (1949 yılı istikrazı) adı ile 120 milyon liraya 
lîye Bakanlığı mümessili hazır olduğu halde Ko- kadar istikraz akdine yetki verilmesi hakkındaki 
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Hükümet gerekçesi Komisyonumuzca da muva
fık görülmüş ve tasarı aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Koni. Bask. Y. Bu Sözcü 
Samsun Kastamonu 

E. Isıtan A. Toközlü 

Kâtip 
Kastamonu 
A. Toközlü 

İstanbul 
Muhalifim 

S. Adato 

Afyon K. 
Muhalifim 

A. Veziroğlu 
Kastamonu 

//. Çelen 

Ordu 
Fi. Yalman 

Çankırı 
R. Dolunay 

Malatya 
Dr. H. Fırat 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/440 
Karar No : ,119 

19. IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Yüz yirmi milyon liralık iç istikraz akdi hak
kında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 29 . X I . 1948 tarihli ve 6/3931. sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Maliye Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonu
muza verilmekle Maliye Bakanlığı adına Hazine 
Genel Müdürü hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarı, 1949 yılı Bütçesinde açık bulunan 120 
milyon liranın, gelirde tahmin üstünde bir inki
şaf vukubulmadığı takdirde, iç istikraz akdi su
retiyle karşılanmasını temin maksadiyle hazırla
mış bulunmaktadır.. 

Maliye Komisyonunca ayniyle kabul edilen 
tasarının Komisyonmuzda görüşülmesi sırasında 
bu istikrazın imkânlarına ait konular üzerinde 
gerekli izahlar alınmıştır. 

Bilindiği üzere 1949 yılı Bütçesini tanzim 
eden Hasan Saka Hükümeti, bütçe açığının bir 
kısmını bâzı vergilerde değişiklikler yapmak ve 
yeniden vergiler ihdas etmek suretiyle kapatmı-
ya ve açıktan bakiye kalan 120 milyon liranın da 
kanunları gereğince uzun vadeli iç istikrazlarla 
karşılamayı mümkün görmüş ve bunu temin mak
sadiyle bu kanun tasarısını tanzim ve sevketmiş-
tir. Bilâhara vukua gelen Hükümet tebeddülü ne
ticesinde yeni Hükümet 1949 yılı Bütçesinde al
dığı tertiplerle teklif edilen Vergi kanunlarını 
geri almış ve açığın yalnız 120 milyona inhisarını 
temin ederek yine bu tasarı ile mutabakat halini 
tesis etmiştir. 

Filhakika bu 120 milyon açıktan 80 milyonu
nu yeni kurulacak Emekli sandığının halen 
emanet hesabında bulunan fonundan elde edi
leceği ve geri kalan 40 milyonun da lüzum hâ
sıl olursa piyasaya çıkarılacak tahvillerle sağ
lanmasının mümkün olacağı bütçe görüşmeleri 
sırasında açıklanmış bulunmuktadır. 

Bugün dahi yapılan incelemelerden anlaşıl
dığına göre bu 120 milyon lira açığın 80 mil
yonunu, halen Geçici Komisyonda müzakeresi 
ikmal edilerek Kamutaya sunulmak üzere bu
lunan Emekli Kanununun bu yıl içinde kabu
lü mümkün olduğu takdirde, sandık sermayesi
ni teşkil edecek 150 milyon lira kadar bir 
fonun % 60 inin bu istikraza karşılık tutulmak 
suretiyle temin etmenin mümkün olduğu netice
sine varılmıştır. Geriye kalan 40 milyon lira
nın da ; 

Bankaların kanuni karşılıklarında hâsıl olan 
artış, 

Bankaların serbest cüzdanlarındaki muham
men artış, 

Ortaklıkların kanuni karşılıklarındaki artış. 
Bankalar, Emekli sandıkları ve ortaklıklar 

elindeki tahvillerden 1948 yılında yapılacak 
itfalar. 

Netice senede ceman 58 milyonluk bir plas
man tasavvur edilmektedir. Şu halde çıkarılacak 
tahvillerin tamamiyle plâsa edilmesi imkânı 
hâsıl olacağı mümkün görülmektedir. 

Emekli Kanununun bu yıl içinde Kamutayca 

( S. Sayısı : 176 ) 
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intaç edilemediği ihtimali de komisyonca düşü
nülmüş ve alınan izahlara göre hu takdirde 
dahi 95 - 100 milyonluk plasman sahasının bu
lunduğu neticesine varılmıştır. Şöyle ki: 

Yukarda arzedilen mutasavver 58 milyonluk 
plasmana Emekli sandıklarının kanuni karşılık 
mubayaasına bu yıl tahsis edecekleri miktarın 
25 milyon kadar olduğu ve bunun yukarki ra
kama ilâvesinde 83 milyonu bulacağı ve pi
yasanın bunlar haricinde 15 milyonluk bir alı
şı da mümkün görüldüğünden takriben 100 
milyonun ferahça plâsa edilebileceği anlaşılmış 
ve mütebaki 20 milyonunun da gelir veya büt
çe fazlasiyle kapatılması da imkân dâhilinde 
görülmüştür. 

Bu izahlara göre teklif edilen tasarının ay
niyle kabulünü komisyonumuz da uygun gör

müş ve Kamutayın onayına areedümek üzer* 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Eskişehir 
Muhalifim 

A. Oğuz 
îzmir 

M. Birsel 
Malatya 

M. 8. Eti 
Samsun 

M. A. Yöriike 

Sözcü 
Ankara 

M. Eriş 
Ankara 
C. Gölet 
İsparta 

Kemal Turan 

İzmir 
S. Odyak 

r R 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

Ol. R. Alpman 
İstanbul 

Dr. A. Adwar 

Kastamonu 
T. CoşhfM 

Bize 
T. B. Balta 
Tokad 
A. Sevengil 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 
Yun yirmi milyon liralık iç istikraz akdi hakkın

da kanun tasarm 

MADDE 1. — Hâsılı 1949 yılı Bütçesinden 
tesis, sermaye ve krediler için yapılacak öde
melere tahsis edilmek üzere «1949 yılı istikrazı» 
adı ile 120 milyon liraya kadar uzun vadeli îç 
İstikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu istikrazın akdinde, Kalkın
ma İstikrazı hakkındaki 13 . VI . 1946 tarihli 
ve 4938 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
yürütür. 

Maliye Bakanı 

Başbakan 
K. Saka 

Devlet Bakanı 
Başbakan Y. 

Barutçu 

Devlet Balkanı 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
M. H. Gole 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakana 
Dr. K. Bayizit 

Taran Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
D. S. Irmak 

MiUi Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Miîlî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakam 
E. Erişirgü 

Ulaştırma Bakanı 
Gûlek 

Çalışına Bakanı 
T. B. Batta 

»«*rtM«««M • M i 
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S. Sayısı: 
Büyük Millet Meclisi ve bağlamklarmdaki eşya hakkında Mec

lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 1 0 2 ) 

Meclis Hesapları inceleme Komisyonu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesapları inceleme Ko. 20 .İV. 1949 

Esas N. 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

İçtüzükün 62 nci ve peşi sıra gelen maddeleri gereğince Büyük Millet Meclisiyle ona bağlı yerler
de bulunan eşya idareci üyelerce tanzim ettirilen defterlerde yazılı eşya ile karşılaştırılarak kayıtla
rı incelendi. 

Eşyanın tamam ve kayıtlara muvafık olduğu, lokantadaki eksik ve kırıkların mukavelesi muci
bince mütaahhide ödedilmek üzere idareci üyelere listesinin bildirildiği ve evvelce Başkanlık konutu 
için Dolmabahçe Sarayından getirilen ve tarihi kıymeti haiz olan levhalarla bâzı eşyanın da iade 
edilmiş olduğu anlaşıldı. 

Kamutayın ıttılaına arzdilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Meclis Hesaplarını İnceleme Kâtip 
Komisyonu Başkanı Sözcü Trabzon Çoruh Yozgad 

Rize Zonguldak A. Sarıalioğlu A. Çoruh C. Arat 
A. Zırh A. Gürel 





S. Sayısı: 179 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hakkındaki 1715 sayılı Ka

nuna ek Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/531) 

T. C. 
Başbakanhk M . III . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1307,6-1142 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 17 . III . 1949 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkındaki 1715 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
§. Oünaltay 

Gerekçe 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 5 nci maddesi gereğince, 30 Aralık 
1341 tarih ve 701 numaralı Kanuna tevfikan Devlet tarafından ihraç edilmiş bulunan 158 748 563 
liralık kâğıt para banka tarafından deruhde edilmiş ve buna karşılık sözü geçen meblâğ Hazine
nin bir borcu sayılarak bankaya % 1 faizli 158 748 563 liralık bono tevdi olunmuştu. 

Aynı kanunun 6, 7, 8 ve 91 nci maddeleriyle muvakkat VII nci maddesi ve nihayet 3133 sayı
lı Kanunun 4 ncü maddesi bu hususa ait muhtelif hükümleri ihtiva eylemektedir. Bu hükümlere 
göre : 

1. Borcun itfası için bankada bir karşılık tesis olunmuş ve bu karşılık hesabına ilk önce Hazi
nenin elinde bulunan 500 000 altın lira ile 116 497 925 frank kıymetinde yabancı paralarla mu
harrer muhtelif menkul kıymetler tevdi edilmişti. 

2. 1931 malî yılından itibaren umumi, mülhak ve hususi bütçelerin ödenek yekûnları üzerin
den ayrılacak % 1 1er, varidat fazlalarından tefrik edilebilecek paralar, Hazinenin elde edebile
ceği ve bu hususa tahsis eyliyeceği altın veya altına kabili tahvil dövizler, 1715 sayılı Kanunun 
88 nci maddesi gereğince Hazineye isabet edecek temettü hisseleri ve karşılık cüzdanındaki tah
villerin faizleri itfada kullanılacaktı. 

3. Altın, hisse senedi ve tahvil gibi kıymetlerin itfada fiilen kullanılması Türk parasının al
tın muhtevasını tâyin eyliyecek olan istikrar kanununun çıkına sına talik olunduğu halde nakit 
mevcudunun derhal borca mahsubu ve bankaya mal edilmesi mümkün bulunuyordu. 

1948 nihayetine kadar bu hükümlerin uygulanması neticesinde hesaplar 1948 nihayeti itibariy
le aşağıdaki durumu arzeylemiş bulunmaktadır ; 
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Borç 
31 . XII . 1948 tarihine kadar fiilen mahsup ve itfa edilen 

İtfa edilmemiş kısım 
109 719 158 liralık borca mukabil karşılıkta mevcut kıymetler: 
Nakit 
500 000 altın Merkez Bankasının resmî alış fiyatından 
Yabancı paralarla muharrer esham ve tahvilât (Borsa kıymeti üzerinden) 
îc istikraz tahvilleri 

Toplam 

Borç bakiyesini teşkil eden 109 719 158 liraya mukabil mevcut kıymetlerin 16.295.686,47 lira 
fazlasiyle 126.014.844,47 liraya baliğ olması muvacehesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bahka-
siyle temas edilerek mevcut kıymetlerin tasfiye ve borcun itfası hususunda yeni bir rejim tesi
sinin uygun olacağı neticesine varılmış ve sunulan tasarı üzerinde .mutabık kalınmıştır. 

Tasarının ihzarında güdülen maksat şöylece hulâsa olunabilir. 
a) Bankada nakit olarak mevcut bulunan 34.308.217,02 lira derhal borca mahsup edile

cektir. 
b) Tevdi edilmiş bulunan 500 000 altın resmî rayiç üzerinden bankaya satılacak ve elde edi

lecek 10.421.455,56 lira ile de keza borç, itfa olunacaktır. 
c) Bu iki itfanın yapılması neticesinde borç miktarı 64.589.485,42 liraya tenezzül eyliyeceğin-

den karşılık cüzdanında bu miktar tahvil bırakılarak bakiyesi Hazineye iade olunacaktır. 
ç) 64,5 milyon liralık borç bakiyesi tasarının birinci maddesinde yazılı memhalardan el

de edilecek paralarla itfa edilecektir. 
Bu itfanın takriben 5 - 6 yıl zarfında tamamlanacağı tahmin'olunmaktadır. Borca mukabiLve

rilen bonoların son vâdesi 3 . X . 1959 olduğuna göre tasarı kabul buyurulduğu takdirde borç, 
vaktinden evvel itfa edilmiş olacaktır. 

Bu maksatla ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştın. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 19 .IV . 1949 

Esas No. 1/531 
Karar No. 120 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hak- Bankası Kanununun, 5 nci maddesi gereğince 
kındaki 1715 sayılı Kanuna ek olarak Maliye ve 30 Aralık 1341 tarihli ve 701 sayılı Kanuna 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 29 . göre çıkarılan ve Hazine tarafından Bankaya 
III . 1949 tarihli vo 6/1142 sayılı tezkeresiyle verilen yüzde bir faizli (158 748 563) liralık 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis- bono mukabilinde Bankaca deruhde edilen aynı 
yonumuza havale buyrulmakla Maliye Bakan- miktar kâğıt para1 hakkında, aynı kanunim 6, 
lığı adına Hazine Genel Müdürü ve Merkez 7, 8 ve 91 nci ve geçici 7 nci ve 3133 sayılı Ka-
Bankasınm temsilcisi hazır oldukları halde in- nunun 4 ncü maddelerinde yazılı itfa hüküm-
celenip görüşüldü. lerinin bugüne kadar uygulanması neticesinde 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka ile Maliye Bakanlığı arasında bir he-
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saplaşma yapılmış ve buna nazaran yukarda 
miktarı bildirilen kâğıt paraların tasfiyesi ka
rarlaştırılarak bu kanun tasarısı hazırlanmış 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

1715 sayılı Kanunun yukarda adı geçen hü
kümlerine nazaran: 

a) Hazine taralından meşkûk veya külçe 
halinde Bankaya yatırılan (500 000) liralık 
altın, 

b) Yine Hazine tarafından Bankaya yatı
rılan (116 797 925) frank itibari kıymette men
kûl kıymetler ile bunların gelirleri, 

e) 1931 malî yılından itibaren umumi, mül
hak ve hususi bütçelerin ödenek yekûnları üze
rinden ayrılacak % 1 1er, 

d) Devlet gelirleri fazlalarından Hazinece 
tefrik edilebilecek ve Bankaya yatırılacak pa
ralar ve yine Hazinenin ekle edip itfa işine tah
sis edeceği altın ve altına tahvili kabil dövizler, 

e) Banka temettüünden Hazineye ait kısmı 
ve karşılık • cüzdanındaki tahvillerin faizleri bu 
itfaya karşılık gösterilmiş bulunmaktadır. 

Aynı kanun gereğince bu karşılıklardan yal
nız nakit kısmının derhal borca mahsup edilmesi 

» ''gerekmekte ise de altın, hisse senedi ve tahvil 
gibi kıymetlerin mahsubunun 1915 sayılı Kanu
nun geçici VII nci maddesi mucibince kâğıt pa
ranın altını üzerine kıymetini kati olarak teshil' 
edecek kanunun kabulünden sonra yapılması 
icap etmektedir. 

Yapılan muhasebe sonunda : 1948 yılı sonu
na kadar. (49 029 405) liralık fiilî bir itfadan 
sonra geri kalan (109 719 158) liralık bakiye 
için de Bankada, altın, yabancı paralar ve kıy

metler ve iç istikraz tahvilleri olmak üzere 
(126 014 844) liralık bir karşılık bulunmakta 
dır. 

Bu vaziyet karşısında Hükümet, Banka ile 
anlaşarak tasfiye ve itfa muamelesinin yeni bir 
rejime tâbi tutulması kararlaştırılarak bn tasa-* 
rıdaki hükümler tesbit edilmiş , bulunmaktadır. 
Bu hükümlere göre 126 milyon küsur liranın 
(44 729 702) lirası derhal mahsup edilecek, ge 
î'i kalan 64 küsur milyon lirasının da en geç 
3 . X . 1959 da itfası tamamlanmış bulunacaktır. 
Bu tasfiyenin, tahvil gelirleriyle Banka temettü
ünden hâsıl olacak Hazine hisseleri sebebiyle 
daha evvel ikmalinin de mümkün olduğu netice
sine varılmıştır. 

Bu suretle bundan böyle umumi, katma ve 
özel idarelerle belediye bütçelerinde % 1 1er 
kesilmiyecektir. Bu netice ve esasları ihtiva 
eden tasarı Komisyonumuzca da uygun görü
lerek ayniyle kabul edilmiştir. Kamutayın oını 
yma arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 

R. Erten M. Eriş F. öymm 
Amasya Ankara Aydın 

,1 . K. Yiğitoğlu C. Gölet Gl. R. Alpman 
Eskişehir İsparta İstanbul 

Muhalifim K. Turan Dr. A. Adtvar 
A. Oğuz 
îzmir îzmir Kastamonu Malatya 

M. Birsel S. Odyak T. Coşkan M. S- Eti 
Rize Samsun Tokad 

T. B. Balta M. A. Yörüker R. A- Sevengü 
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HÜKÜMETİN TEKLtPt 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hakkında
ki 1715 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince Türkiye Cumlıuriyet Merkez 
Bankası tarafından deruhde edilen kâğıt para
dan doğma Hazine borcu : 

A) Sözü geçen borca karadık bankada bi
rikmiş olan paralar, 

B) Banknot karşılığı cüzdanında bulunan 
hisse senetleri ve tahvillerin satış hâsılları, itfa 
bedelleri, ikramiyeleri ve gelirleri, 

C) 1715 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
1 numaralı fıkrası gereğince bankaya tevdi 
edilmiş olan altınların bankaya satışı, 

Ç) Aynı kanunun 88 nci maddesinde Ha
zineye intikal edeceği zikredilen yüzde elli nis
petindeki temettü, 

D) Hazinece uygun görülecek sair ödeme
lerden elde edilecek mebaliğ, 

ile mahsup ve itfa olunur. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren bir ay içinde ve mütaakiben 
her yıl sonlarında görülecek hesap neticesinde 
borç bakiyesine nazaran karşılık olarak mev
cut bulunan hisse senetleri ve tahvillerin fazla
sı Hazineye iade olunur. Hesaplaşmada hisse 
senetleri ve tahvillerden borsada kayıtlı bulu
nanların borsa, ve kayıtlı olmıyanlarm da bor
sa dışı rayiçleri nazara alınır. 

MADDE 3. —• Borç, bakiyesi için 1715 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince sene son
larında tahakkuk edecek % 1 faizler yukarda-
ki birinci maddenin B fıkrasındaki kıymetlerin 
gelirlerinden sözü geçen madde gereğince ya

pılacak itfadan önce Bankaca mahsuben tahsil 
olunur. 

MADDE 4. — 1715 syılı Kanunun 6, 7, 8 nci 
maddeleriyle muvakkat VII nci maddsinin son 
fıkrası ve 3133 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Katma ve özel Bütçeli İda
relerden bu kanunun yayımı tarihine kadar ta
hakkuk etmiş olup, henüz tahsil edilmemiş bu
lunan % 1 ler aranmaz. 

MADDE 6. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
A\ Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T'. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Derk t Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakana 

E. Erişirgıl 
Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
$. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

' t 
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S. Sayısı: 180 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Geçici Dilekçe Komis
yonunun 21 . I I . 1949 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 1114 sa
yılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Geçici 

Dilekçe Komisyonu raporu ( 4 / 1 4 2 ) 

5MI. 1949 
T. B. M. Meeliai Başkanlığına 

Geçici Dilekçe Komisyonunun 2 1 . I I . 1949 tarih ve 11 No: lu haftalık karar cetvelinin 1114 sayılı 
kararın Mecliste müzakeresine müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
S. Tekelioğlu 

Geçici Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Dilekçe Komisyonu 

Kâğıt îş. No. 4/142 
Dihkçet Ko. No. 5 

Birinci Cihan Harbinde 

21 .IV . 1949 

Yüksek Başbakanlığa 

Ruslara esir düşen 
Binbaşı Bilâl'in Siberya'da vefat etmesiyle ken
disine bağlanan 243 kuruş dul maaşının çoğal
tılması hakkında Hikmet Ateşyavuz tarafından 
verilen dilekçe üzerine mesele incelenmiş ve 
kanun hükümlerine göre bağlanmış olan ma
aşın artırılmasına imkân bulunmadığı neticesine 
varılarak Komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına 1114 numara ile 27 . I . 
1949 tarihinde karar verilmiştir. 

Bu kararın Kamutayda görüşülmesini istiyen 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun öner
gesi Komisyonumuza havale edilmekle Millî Sa
vunma Bakanlığı Tekaüt Şubesi Müdürü Meh
met Üzer davet edilerek önerge sahibi de hazır 
olduğu halde iş tekrar görüşülmüştür: Binbaşı 
Bilâl'in 1330 tarihinde mecruhan esir olduğu 
ve 1336 tarihinde Siberya'da veremden ölmesi 
üzerine eytam ve eramiline 1325 tarihli Tekaüt 
Kanununa göre maaş bağlandığı ve bir kızı ile 
iki oğlu maaş haklarını kaybettikten sonra eşi 

Hikmet Ateşyavuz'un maaş miktarı 145 kuruş
tan 243 kuruşa yükseldiği bunun da zamlarla 
birlikte bugün 24 lira 27 kuruş tuttuğu, tahsisin 
kanuni hükümlere tamamiyle uygun olduğu, 
gerçi şehit ailelerine daha fazla maaş verilmek
te ise de merhum Bilâl'in kanun ve nizamların 
tariflerine göre şehit sayılmıyacağı, bu durum 
karşısında dilekçiye tahsis edilen maaşın artı
rılmasına imkân bulunmadığı bir kere daha an
laşılmış ve eski kararın değiştirilmesini gerek
tiren bir sebep görülmemiştir. 

Rapor Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı 
İsparta 

B. OüUü 
Kâtip 
Siird 

L. Yamut 

Sözcü 
Gazianteb 

ö. A. Aksoy 

Balıkesir 
Bulunamadı 

E. Çfttiköz 



Burdur 

Yaralı esir olduğuna göre, verem olmasının 
bu yüzden olup olmadığı Bakanlıkça vaktiyle 
araştırılmamıştır. Vatani hizmetten veya 
başka yoldan bu çok ihtiyar kadına iki sene
lik maaşı tutarı olan altı yüz lira kadar bir 

paranın verilmesi mütalâasmdayım. 

Orgl. F. Altay 

Konya 
İr. M. Dündar 
Konya 

R. Erel Dr 

Malatya 
A. Esenbel 

Tokad 
R. önder 

Konya, 
H. Ulusan 

Konya 
. A. Perkün 

Samsun 
M. Köprülü 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Kütahya 
Bulunamadı 
A. Bozbay 

Seyhan 
Muhalifim 

*S\ Tekelioğlu 
Edirne 

Dr. B. Öğütmen 
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S. Sayısı: 181 
Sayıştayda açık bulunan Daire Başkanlığı için seçim yapılması
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe, Maliye ve Sa
yıştay komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /340) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 

Sayı : 294247, 435 
7 .III~. 19*8 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Yüce Başkanlıklarınca da bilindiği üzere yaş haddini dolduran Daire Başkanı Hüseyin Âlim öz
gen'in 13 Temmuz 1948 tarihinde tekaüde sevkedilmesi dolayısiyle Sayıştay Genel ve Temyiz Kurul
larında bir üyelik açık bulunmaktadır. Temyiz olunan kararı veren daire üyeleri hariç Sayıştay Tem
yiz Kurulunun müzakere nisabı heyetten on iki zatın mevcudiyetiyle kabil olmakta ve bir üyelik açık 
bulunmasından dolayı bu kurulun çok defa müzakere nisabı temin edilememektedir. Gerek temyiz, ge
rek Genel Kurullara ait işlerin gerektiği gibi yürütülebilmesini sağlamak için bahsi geçen daire baş
kanlığına 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesi hükmüne göre Büyük Millet Meclisince bir 
zatın bir an önce seçilmesine müsaade Duyurulmasını engin saygılarımla arz ve rica ederim. 

Sayıştay Başkanı 
. , , , . , , - ; . ; : - , , • ; ı ı • 8. Oran 

Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 

Esas No. 3/340 
Karar No. 121 

21 . IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Sayıştayda açık bulunan Daire Başkanlığı 
için seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlı
ğının Yüksek Meclise sunulan 7 . JII . 1949 
tarihli ve 435 sayılı tezkeresi Bütçe, Maliye ve 
Sayıştay Komisyonlarından toplu Karma Ko
misyona havale buyurulmakla adı geçen ko
misyonlar birleşerek tezkere Sayıştay Başkanı 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Açık bulunan Daire Başkanlığı için 2514 sa
yılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesi hük
müne göre iki aday gösterilmesi kararlaştırıl
dıktan conra Karma Komisyonda hazır bulunan 
29 üyenin iştirakiyle yapılan seçimde Mehmet 
Ali Apak 17 oy almak suretiyle adı geçen 
madde hükmüne göre gerekli çoğunluğu sağla
mış ve diğer oy alanlar yeter oyu temin ede
mediklerinden yapılan ikinci seçimde 18 oyla 
Müeyyet Menemencioğlu yeter sayıyı kazanmış
tır. Bu hale ve Sayıştay Kanununun 4 ncü 
maddesine göre Karma Komisyonca ilişik kâ
ğıtta kısa sicilleri yazılı Mehmet Ali Apak-ile-
Müeyyet Menemencioğlu Sayıştay Daire Baş-

kanlığı için ada, y seçilmişlerdir. Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Amasya 

.1. K. Yiğitoğlu 
Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
V. Dicleli 
îstanbul 

E. Akaygen 
Konya 

M. A. Binal 
Malatya 

M. N. Zabcı 
Niğde 

R. Gür soy 
Seyhan 

A. R. Yüregir 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 
Ankara 
C. Gölet 

Bolu 
' . Özçağlar 

Erzurum 
M. Çankaya 
Kastamonu 
M. Akalın 
Malatya 

M. S. Eti 
Manisa 
/. Erten 

Rize 
T. B. Balta 

Tokad 
C. Kovalı 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Çankırı 

R. Dolunay 
Gazianteb 

Ö. A. Aksoy 
Kastamonu 
T. Çoşkan 
Malatya 

E. Doğan 
Muğla 

A. Çakır 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Tokad 

M. Lâtif oğlu 
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Sayıştay Dairt Batkanlığına 

Adı ve soyadı unvanı 

Müeyyet Mene- Sayıştay 
mencioğlu üyeliği 

Son memuriyetinin 
A 

r 

Derece 
maaşı 
Lire-

100 

Almakta 
olduğu 
maaşı 
Lira 

150 

Tâyin 
tarihi 

5 . IV . 1341 
1925 

Doğum tarihi 
ve yeri 

1301 İstanbul 

. 

Hangi yüksek rnek 
tepte okuduğu ve 
Iıangi tarihte me

zun olduğu 

İdadi 131r; 

Mehmet Ali 
Ap'ak 

Sayıştay 100 
üyditfl 

150 8 . IV. 1935 1301 - 1302 Darülfünun Edebi-
îaftanbul yat 1324 

( S. Sayısı : 181) 
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Devlet hiz
metine du-
lıııl tarihi 

f). V I I I . 1310 

Bugüne kadar bulunduğu 
memuriyetler 

Maliye Nezareti Tahsilat idaresi Mu
harebe, Varidat Muhasebesi İstatistik, 
Memurin Şubesi istatistik kalemleri 
ile Kalemi Mahsus Müdiriyeti Heyeti 
Teftişiye Müdiriyeti Umumiyesi Mü-
i*2uiş!ik ve istatistik kalemi kâtiplik
leri, mülga Divanı Muhasebat smm 
sani Mümeyyizliği, Divanı Muhasebat 
Mümeyyizi evveüiği, Mansup âzalığı, 
Murakipliği, Müntehap âzalığı, ikinci 
Daire Biyâseti vekâleti. 

Bildiği 
Garp 

lisanları 

L'i'ünyız-ja 

Eserleri 
Fevkalâde 

taltifi 

1 . X I I . 1330 Zi:-aal Bankası kâtiplikleri, Maliye 
Nezareti İslahatı Maliye İstatistik 
Muhasebei Umumiye Tetkik kalemi kâ-
1 ipliği, İslahatı Maliye İstatistik İkin
ci Mümeyyizliği, Düyunu umumiye 
ve muamelâtı nakdiye mümeyyizliği, 
Muhasebei Umumiye mümeyyizliği, 
Divanı muhasebat Murakipliği, Mu
hasebei Umumiye Müdüriyeti Umumi
ye muavinliği, Divanı Muhasebat Müd-
dei umumîliği, Maliye Vekâleti Mu
hasebat Umum Müdürlüğü, Divanı 
Muhasebat âzalığı. 

Fransızca Sayıştay Meslek 
Kursunda okut
tuğu Muhasebei 
Umumiye Kanu
nu hakkındaki 
takrirleri tabe» 
dümiştjr. 

" * « • -

(S. Sayısı : 181) 





S. Sayısı: 182 
İstanbul Milletvekilleri Cihad Baban ve Dr. Adnan Adıvar'ın; 
istiklâl Mahkemeleri Kanunu ile tadil ve eklerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Adalet Komis

yonları raporları (2 /109) 

Ankara, 5 Haziran 1948 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstiklâl Harbi esnasında memleketin içindeki hiyanetleri önlemek ve zaferden sonra da yapılan 
inkılâpları muhafaza etmek gayesiyle kurulmuş olan istiklâl mahkemeleri, tarihi rollerini oynamış, 
vazifelerini bitirmiş bulunuyorlar. 

Bugün içinde bulunduğumuz devir bizi fevkalâde tedbirlerden uzak tutmaktadır. Bu itibarla 
hizmetini ve vazifesini yapmış olan bu şiddet kanununun da meriyetten kalkması muvafık görül
müş ve bugünkü demokratik inkişaf devrinin zihniyetine uyularak 249 No. lı ve 31 Temmuz 1338 
tarihli kanunun tâdil ve eklerinin ilgası için aşağıdaki teklif yapılmıştır: 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Cihad Baban Dr. Adnan Advocur 

içişleri Komisyonu Repom 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/109 
Karar No. 18 

18 . I . 1949 

Tüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekilleri Dr. Adnan Adıvar 
re Cihad Baban'm, İstiklâl Mahkemeleri Kanu
nu ile tadil ve eklerinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi Adalet ve İçişleri 
Bakanları ve teklif sahibi Cihad Baban hazır 
oldukları halde İçişleri Komisyonunda incelen
d i 

Teklifin tümü tüterin© açılan müzakerede ar
kadaşlardan bâzıları (31 Temmuz 1338 tarihli 
249 sayılı Kanun, esasen daha evvel Millî Mü-
oadele senelirinde muvazzaf ve gönüllü olarak 
askerlik hizmetine dâhil olup firar edenlerle fi
rara sebebiyet, firariyi ihfa ve hiyaneti vatani
ye suçlarını kısa ve kesin muhakeme usulü ile 
neticelendirmek üzere 21, 28 ve 65 sayılı kanun
lar yerine kaim olarak yürürlüğe konmuş ve 
Millî dâvanın zaferle sonuçlanması ile beraber 
zaferden sonra da Atatürk'ün başarı ile tahak

kuk ettirdiği inkılâpların yerleşme ve kökleş
mesinde tesiri görülmüş ve kanunun yedinci 
maddesinde gösterildiği üzere «Esbabı teşkilin 
zevali ile İstiklâl Mahkemelerinin faaliyetleri 
Meclis karariyle tatil» olunalı yıllar geçmiş ve 
bu suretle müesesenin faaliyetten kalması ka
nunda haddizatında fiilen yürürlükte bulunma
ması neticesini kendi kendine hâsıl etmiş ve 
şimdiki halde bunu rati'levvenatımız arasında 
ancak tarihi bir bergüzâr olarak yer tutmuş 
olduğuna göre - Hüdanegerde - Meclis karan 
ile tekrar olağanüstü bir tedbir olarak müraca
at olunacak tarihi değeri haiz böyle bir ihtiya
tı nazarî bir düşünce ile elden bırakmaya pra
tik bakımdan ihtiyaç olmadığı beyanı ile tekli
fin reddi lüzumunu) ileri sürmüşler ise de. 

Esbabı teşkilin zevali üzerine İstiklâl Mah
kemelerinin faaliyetlerine Meclis karan ile son 
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verilmesi demek, 249 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerinin yürürlükten hukukan kaldırmak de
mek olmıyacağı, 

Bu kanun yürürlükte kalırsa mezkûr mah
kemelerin yine Meclis kararı ile ihdas olunabi
leceği, bu takdirde de 249 sayılı Kanun ile bu 
mahkemelerin vazifeleri sahasına giren suçları 
gösteren eski Ceza Kanunnamesi, hiyaneti vata
niye kanunu, mükellefiyeti Askerîye Kanunu 
tamamen kaldırılarak aynı suçlar bütün mahi
yetleri ve yeni yeni unsurları ile daha sonradan 
kanunlaşan Türk Ceza Kanununda, Askerlik 
Kanununda yer aldığı, bu sebeple memleketçe 
hiç ihtiyaç görülmemesi temenniye şayan olan 
olağanüstü bir hal hudusünde 249 sayılı Kanu
nu metinde yeni değişiklikler yapmadıkça yü
rürlüğe koyup İstiklâl Mahkemelerine vazife 
tevdiine zaten maddeten ve hukukan imkân 
olamıyacağı, 

Bugün fiilen yürürlükte bulunmıyan mez
kûr kanun ek ve tadilleri ile birlikte hukukan 
da yürürlükten kaldırmakta artık hiçbir mah
zur bulunamıyacağı, 

Diğer taraftan millî dâvanın zaferine ve 
kemalist inkılâbın kökleşmesine istiklâl mah
kemelerinin tertip kudretini ve 249 sayılı Ka
nunun kuvvei teyidiyesini yegâne esas diye al
mak yerine zaferin de, inkılabın da Büyük 
Türk Milletinin olanca varlığını ortaya koya
rak canla, gönülle Atatürk 'ün nurlu yolunda. 
gayretle koyulmuş olduğunun mesut bir netice
si olarak kabul ve teslim edilmesi tarihî haki-
katlara daha uygun olacağı, 

Hususiyle memleketimizce demokrasi yolun
da günden güne huzur ve emniyet içinde ilerli-
yerı gelişmeleri yanında bugünkü Anayasa anla
yışımızla da artık bağdaşık görülemiyen 249, 
7^8 ve 868 sayılı kanunların yürürlükten kal
dırılması zaruri olup olağanüstü bir hal hudu-
simda Anayasamız ile idare ve Millî Korunma 
mevzuatımız, âmme nizamının devamına yeter 
garanti teşkil edebileceği ve istikbalde yeter gö
rülmezse gereken kanun ve teşkilâtı koymakta 
Büyük Meclisin yaşama yetkisi aziz vatanın 
selâmetini her zaman kâfil bulunduğu, 

Bu itibarla Millî tarihimizde yeri ve değeri 
malûm ve müsellem olup devrini ikmal etmiş, 
fiilen ve hukukan hâlde ve istikbalde hayati
yetini zâten kaybetmiş olan bu kanun ek ve ta

dilleri ile müdevvenatımızdan çıkarılıp tatbika
tına ait mahfuzatta birçok muhassenatı ve bir 
hayli de mahzurları ile birlikte Türk Hukuk ta
rihine tevdii daha isabetli olacağı, 

Adalet Bakanının bu tafsilâtı müeyyit izah
ları, içişleri Bakanının Hükümetçe de aynı gö
rüşte mutabakatı tazanunun eden ifadeleri üzerine 
çoğunlukla beyan olunarak tasarının tümü hak
kındaki görüşme sona ermiş ve maddelere geçil
mesi çoğunlukla muvafık görülmüş, maddelerde 
de kanun tekniğinde ve mevzuatımızda kabul 
edilmiş olan şekle ait değişikliklerin yapılması 
ve kanun unvanının ona göre tesbit edilmesi 
kararlaştırıldı. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

tçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 
Tekirdağ Çoruh 

C. Uyhadın Aşağıdaki sebepler
den dolayı muhalifim 

A. T üzün 
Sözcü Kâtip 
Kars Balıkesir 

-i. Eyidoğan F. Tirit oğlu 
Amasya Antalya 
A. Ey mir Aşağıdaki sebeplerden 

dolayı muhalifim 
R. Kaplan 

Bolu Çanakkale Çorum 
//. £. Adal .V. Çıiakoğlv S. Karafakıoğlu 

Giresun Giresun Gümüşine 
E. Dizdar T. Ekmen A. K. Varınca 

Ke.yseri Konya Konya 
F. Apaydvn M. Ş. Alton Ş. Ergun 

Niğde Ordu Siird 
>?. Süer H. Şarlan L. Yavuz 

Sinop Sivas 
ti. Batur N. Ergin 

Trabzon Yozgad 
H. Orhon î. Olgun 

Antalya 
Türk Milletinin İstiklâl Savaşında aldığı ted
birlerin cümlesi daima saygı ile hâtırası ya
şatılacak ve çocuklarımıza bu his ile devrede
ceğimiz aziz mefhumlardır. 
Tasarıda ilgası teklif olunan İstiklâl Mahke
meleri Kanunu bu cümledendir. Sebepsiz il-

( S. Sayısı : 182 ) 



— 3 — 
gasıru teklif İstiklâl savacı hâtıralarına say
gısızlıktır; tasarının reddedilmesi reyiııdc-

yim. 
Rasih Kaplan 

Çoruh 
249 Numaralı Kanunun 7 ne,i maddesinin son 
fıkrasında işbu kanan esbabı teşkilin zevali 

ile, faaliyeti tatil olunur denildiğine göre ka
nun bilfiil mevkii meriyette değildir. 
Ancak hükmen mevcut olan kanunu kaldır
mak i«;in kanun yapmakta da kanunî bir ı'u-
ide mülâhaza edilemez. 
Müdevvenatı Kanuniyeıniz arasında muhafa

za edilmesine taraftarım. 
Ahf Tüzün 

Adalet B^nOfyaau Jt*poru 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/109 
Karar No. 41 

M . fV . 1949 

Yüksek 

fştiklp.1 mahkemeleri kanunu ile tadil ve ek
lerinin yürürlükten kaldırılması hakkında İs
tanbul Milletvekilleri Dr. Adnan Adıvar ile 
Cihad Baban'm kanun teklifi ve İçişleri Komis
yonu raporu Komisyonumuza havale Duyurul
makla Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu 
halde incelendi ve görüşüldü. 

31 Temmuz 1339 tarih ve 249 sayılı İstiklâl 
Mahakimi Kanununun, Türk tarihinde şerefli 
bir dönüm noktası teşkil eden millî karakteri 
haiz, engin manalı ve istikbali tâ^in eden hâdi
selerin cereyanı sırasında hizmetini yapmış ol
duğu belirtilerek, kanun teklifi İçişleri Komis
yonunun değiştirişinde yapılan bir ifade tashihi 
ile aynen ve çoğunlukla kaöM edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine ar/edil m ek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunuîuı. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
Kayseri Bursa 

R. özsoy A. Konuk 

Başkanlığa 

Kâtip 
Ankara 

E. H. Ergun 

Bursa Kırşehir 
A. Akgüç S. Kurutluoğhı 

Erzurum 
Ş. îbrahimhakktoğfoı 

İstanbul 
F. H. DemirelU M. 

Antalya 
N. Aksoy 

Denizli 
N. Küçüktt 

İsparta 
R. Güllü 

İstanbul 
H. Gdenbeğ 

İzmir 
Esasen bu kanun yürürlüğe girmesi Meclis 
kararına bağlıdır. Kaldırılması zarureti yok

tur. 
E. Oran 

Kastamonu Kayseri 
Dr. F. Ecevit S. A. Feytioğl 

Mardin 
M. K. Bormı 

Manisa 
'.u F. Uslu 

Muğla 
N> öesan 

S. Sayısı : 1.82 ; 
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Bolu 

//. Ş. Adat 

Giresun 
E. Di»dar 

Bolu 
/. YatyiK 

Kayseri 
F. Apaydm 

Çorum 
8. Karafak-ıoğlu 

Konya 
M. Ş. Alton. 

Muğla 
N. Erdem 

İmzada bulunmadı-
Sivas 

Mim Ş. BUdn 

Niğde 
Ş. Süer 

İmzada bulunmadı 
Trabzon Yozgad 

H* Orho* t Olgun 

ANKARA MİLLETVEKİLİ EMİN HALİM ER-
OlTN VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EKREM 

OKAN'IN KANUN TEKLİFİ 

$337 say ıh Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci 
maddesinin değiştirilme»! hakkında Kanun 

MADDE 1. - 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 22 nci maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 22. — Aşağıda yazılı ölçü, tartı 
ve ölçeklerin 1782 sayılı ölçüler Kanının ve 
tüzüğü hükümlerine göre her yıl Belediyeye 
damgalattırılma sı karşılığında aşağıdaki resim
ler alınır: 

A) Gramların beher parçasından 5 
B) 50 kiloya kadar beher tartı aletin

den 50 
O "i 50 kilodan yukarı beher 50 kilo ve 

küsuru içsin 20 

D) Oturak terazilerden 50 
E) El terazilerinden 20 
F) Her çeşit basküllerden ve çekiler

den 200 
(•i) Mayiat ve diğer hacım ölçülerinin 

hey parçasından "•> 
H) Uzunluk ölçülerinin her parçasın

dan 10 
MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

• M -

i 8. Sayjsu ; İ8â .) 



Danıştay Birinci Başkanlığı için seçim yapılmasına dair Başkan
lık lezkereai ve Adatet ve İçişleri Komi»ydhlarından ktiHılan 

4> &1 Karma Komisyon raporu (3^! 

T. €. 
BciijbokaM 14 •. TV . M9 

Y<m tşlâpkfve Sicü Müdürlüfrii 

mm. 6/4425 • • . » : * . , • ..-•....- . .**• 
Büyuk MMet Mtt&si Yüksek Ba^kanl^ııa 

.Açık bulunan Danıştay mş^antı&] içiıı 5546 s*ayıh Kanunun üçüncü maddesine sör* düzenle
nen liste bağU olarak sunulmuştur. v • ; • v.ır.••- ^ 

Q-w:»eğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla t-iea ederini. ,'l 
^' li<işqaka»î 

p-GÜnaHta-y 

f/iihûm-f rrrt H<itf,<ti 

Danıştay Başkanlığı 
Krsin (Yusuf Zıya) 
Odabaşıoğlu (Salâhattin) 
Özelçi (Fasıl) 
ögraen (Afejdin^ 
Türettin (Hfafeıt); 

Tekel Genel Müdürü 
Danıştay Birinci Daire Başkanı 
Danıştay Altıncı Daire Başkanı 
Afy«-<V*ltof': •-•"> '•'*'"'>• 
Da nvrtay İkinci Daire Başkanı 

Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kumlan Karma Komisyon raporu 

T.B,M.M. . 
J.do/etf ve îçi§leri Ko~ 
nosyonlarından kurulmı M . IV . i££0 

Karma Komisyon 
Esas No. 3/358 

Karar No. 1 
Yüksek Başkanlığa 

Açık bulunan Danıştay Başkanlığı için seçim 
yapılması hakkında Başbakanlıkça hazırlanan 
liste, 14 Nisan 1949 tarih ve 5 - 2 -1252/6 -1425 
sayılı tezkeresiyle birlikte Karma Komisyonu
muza havale edilmekle, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun 3 ncü maddesi gereğince Adalet ve 
İçişleri Bakanları huzuriyle yapılan toplantıda 

keyfiyet görüşüldü ve seçime gedildi. 

Oyların tasnifi neticesinde. 31 zatın katıldığı 
seçimde Selâhattin Odabaşıoğlu'nun 27, Hazım 
Türegün'ün 16, Abidin özmen'in 11, Yusuf Ziya 
Erzin'in 11, Fazıl özelçi'nin 5, oy aldıkları tes-
bit edilerek Selâhattin Odabaşıoğiu ile Hazım 
Türegün'ün çoğunluk kazanarak haklarındaki 
muamele tamam görülmüşse de verilen karar 
mucibince çoğunluk kazanamıyan Abidin özmen, 



Yûsuf üiya finin ve Fazıl Özeİçi arasında ya
pılan ikinci seçim sonunda verilen oylardan, 12 
sinin Abidin özmen'e 8 inin Yusuf Ziya Erzin'e, 
5 inin Fazıl özelçi'ye verildiği ve binaenaleyh 
bunlardan da Abidin örmen'in çoğunluk kazan
dığı anlaşılarak ekli listede arzedildiği üzere ve 
aldıkları oy adedlenne göre sıra ile Salâhattin 
Odabaşıoğlu ile Hazım Türegün ve Abidin öz-
menin Danıştay Başkanlığına adaylıklarının 
Kamutayın Yüoe Tasvibine arzedilraeskıe oybir
liğiyle karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve İçişleri Ko- ' 5 " 
misyonlarından kurulan 

Karma Komisyon 
Başkanı 
Kayseri 

R. öesoy 
Kâtip 
Manisa 

K. Coşkunoğht 
Ankara 

>7. B. Ergm 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 

SÖzcu 
Kayseri 

8, A. Feyzioğht 

A 
Antalya 
.V, Aks&y 

Bolu 
ff, Ş, Adotl 

Amasya 
fîymir 

Antalya 
R. Kaplan 

Bolu 
/, Yalçın 

Bursa 
A* Akgüç 

Çorum 
S. Karafaktoğh 

Erzurum 
Ş> tbrahimhakkıoğfa 

îzmir 
S. Ora* 

Kastamonu 
Dr, F. Ecevit 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlv 

Mardin 
M, K. Boran 

Niğde 
Ş. Süer 

İmzada bulunmadı 
Sinob Sivas 

S. Batur M. Ş. Bleda 
İmzada bulunmadı tmzada bulunmadı 
Tekirdağ Trabzon Yozgad 

f\ Uybadtn ff. Orhm î. Olgun 

Çoruh 
A. Tüzün 
Erzincan 

A. Fırat 
istanbul 

F> ff. DemirdU 
Kars 

A. Eyidoğart 
Kayseri 

F, Apaydm 
Konya 

Ş. Ergun 
İmzada bulunmadı 

Muş 
H. Onaran 

İmzada bulunmadı 
Siird 

t. Yavuz 

AMrt ve İçicim kmityottomdato kurulan karma komisyonda, Damtfayda aç*k bulman Birinci Ba+ 
kamhh için yapilm 99çime> mi Uat* 

Sm Aldığı 
No. oy adedi 

27 
16 
12 

Adı soymdı Memuriyeti 

Selfthaddin Odabaşıoğlu 
Hâzim Türegün 
Abidin öamen 

Danıştay Birinci Daire Başkanı 
Danıştay İkinci Daire Başkam 
4*y<m VaJtâ 

4 * > % 
» • • < < 

^- -,ıöV^ 

(S, Seyis : İH) 


