
S. Sayısı: 149 
Devlet Orman işletmelerinin bâzı vergilerden muaf tutulması hakkın
daki 4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Tarım, Maliye, İçişleri ve Bütçe Komis

yonları raporları (3 /85) 

T. C. 
Başbakanlık ' 14 . VIII . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 6/372 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde, orman işletmelerinin ağaçlama, kesim, tomruklama, 
ölçme, imal yerine taşıma, her türlü orman yolları ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, 
orman temizleme ve kökleme, odun, kömür yapma ve taşıma gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan 
işçilerin gündeliklerinin her çeşit vergi ve resimden muaf olduğu yazılıdır. 

Bilhassa Cenup işletmelerinde bâzı ormanların sarp olması ve orman yollarının kesilen ağaçların 
tomruk halinde nakline elverişli bulunmaması gibi mevziî ve mevkii hususiyetlerinden dolayı 
tomruklar orman içinde ve kesildikleri yerde el hizarlariyle yarı veya tam mamul hale getirildik
ten sonra katır sırtında veya diğer müsait vasıtalarla en yakın istif yerlerine nakledilmek mecbu 
riyetinde kalındığından, zaruretten doğma ve el hizarlariyle çalışılması itibariyle fabrikasyon dı
şında ve ormancılık işleri meyanında görülebilen bu el imalâtında çalışanların faaliyetinin de 
mezkûr madde şümulüne gireceği düşünülmekte ise de, kesim mahallerinde yapılan bu imalât ve 
bunların istif yerlerine taşınması işleri mezkûr maddede sayılan işlere benzemediği gibi ayrı mahi
yette de görülebildiklerinden bu faaliyetlerin sözü edilen madde hükmüne girmediği de mütalâa 
edilmekte olduğundan bu konudaki tereddüdün yorum yoliyle çözülmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Easas No. 3/85 
Karar No. 6 

26 . XII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 6/3072 sayılı 14 . VIII . 1950 
günlü Meclis Başkanlığından muhavvel tezkeresi 
Komisyonumuzda incelendi. 

4^20 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yo
rumlanmasına dair olan bu tezkerede alâkalı Or
man ve Maliye Bakanlıklarının yetkili uzmanları 
dinlendi. 

Neticede bâzı ve bilhassa Cenup orman işlet
melerinde ormanların sarp yerlerinde olması ve 
orman yollarının büyük tomrukların nakline el
verişli bulunmaması yüzünden yapıla gelmekte 
olan ameliyenin ise kabili niakîl bir hale gelebil
melerini teminen küçük tomruklar haline geti
rilmesi gibi bir ameliyeden başka birşey olmadığı 
ve esasen bu şekilde hazırlanan küçük tomrukla
rın da nakledildikleri yerlerde fabrikasyon ame
liyesine tâbi tutularak matlup verginin alınmasını 
sağladığı kanaatine varıldığından zaruretten doğ
ma ve el hizarları ile çalıştırılması suretiyle kü
çük tomruklar haline yalnız nakil için getirilen 
ameliyenin fabrikasyon dışında mütalâa edilmesi 
ve bu el imalâtında çalışanların faaliyetlerinin 
zikri geçen 3 maddenin muafiyet şümulüne gire
ceği mütalâa ve kanaatine varılarak Komisyonu

muzca karar altına bağlanması uygun görülmüş
tür. 

Maliye Komisyonuna gönderilmek üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Tarım Komisvonu 
Başkanı 
Manisa 

/S'. Mıhçıoğlu 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
S. Torfilli 
Bursa 

S. Karacabey 
İmzada bulunamadı 

Oazianteb 
E. Cenani 

Kars 
V. Koçulu 

Kocaeli 
S. Kalemcioğlu 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

A. Kadoğlu 

Sözcü 
Balıkesir 

A. Kocabıyıkoğlu 

Afyon Karahisar 
A. Güler 
Denizli 

R. Tavaslioğlu 
İmzada bulunamadı 

Hatay 
T. Sökmen 
Kastamonu 

M. Â. Mühto 
Konya 

A. R. Ercan 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Seyhan 
T. Coşkun 

TARIM KOMİSYONUNUN YORUM TEKLİFİ 
Devlet Orman işletmelerinin bâzı vergilerden 
muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı Kanunun 

üçüncü maddesinin yorumu 

Zaruretten doğma ve el hızarları ile çalışü-
ması suretiyle küçük tomruklar halinde, yalnız 
nakil için, yapılan ameliye fabrikasyon dışın
da olduğundan bu <el imalâtında çalışanların 
faaliyetleri de üçüncü maddenin muafiyeti şü
mulüne girer. 

( S. Sayısı : 149 ) 



— 3 — 
Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M, M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 3/85 
Karar No. 18 

6.1. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yo- ^ 
rumlanması hakkında Başbakanlığın 14 . VIII . 
1950 tarih ve 6/3072 sayılı tezkeresi muhtevi
yatı, Yüksek Başkanlığın havalesi veçhile komis
yonumuzda Tarım ve Maliye Bakanlıklarının 
yetkili Uzmanlarının huzuru ile incelendi. 

Neticede, bâzı Orman işletmeleri bölgelerin
de arazinin sarp olması ve orman yollarının 
tomruk nakliyatına elverişli bulunmaaaası 
tomrukların nakledilebilecek bir hale gelme
lerini sağlamak üzere, orman içerisinde el hızar
ları ile işlenerek azman veya kalas haline ge
tirilmelerinin bir zaruret oduğu, hu ameliyenin 
madde metninde sözü edilen «İmâl yerine ta
şıma» işinin bir fer'i bulunduğu ve esasen işbu 
ihzari ameliye dolayısiyle azman ve kalasların 
fabrikasyon sırasında kanuni resme tâbi tutul
malarına hiçbir mâni bulunmıyacağı kanaatine 
varılmış ve bu itibarla orman içinde sırf nak

liyatı kolaylaştırmak için el hızarlariyle yapı
lan kapak alma ve kalas yapma ameliyesinin 
fabrikasyon dışında tutularak, el imalâtında ça
lışanlara ödenen ücretin, üçüncü madde ile ko
nulmuş olan muafiyetin şümulüne dâhil olacağı
na ekseriyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Mal. Ko. Baş 

Rize 
/. Akçal 
Kırşehir 

H. 8. Erkut 
Mardin 

A. Kalav 

Trabzon 
T. Koral 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen 
Konya 

U. N. Yiğit er 
Niğde 

Tefsire lüzum 
olmadığına kaniim 

N. Büğe 
Yozgad 

JP. Nizamoğlu 

Kâtip 

Malatya 
E. Doğan 

Siird 
M. D. Süalp 

Zonguldak 
R. Sivi§oğlu 

MALÎYE KOMİSYONUNUN YORUM 
TEKLİFİ 

Devlet Orman İşletmelerinin bâzı vergilerden 
muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı Kanunun 

3 ncü maddesinin yorumu 

Nakilde kolaylığı temin etmek maksat ve 
zaruretine münhasır olmak kayıt ve şartiyle, 
tomrukların, el hızarları ile işlenerek azman ve
ya kalas haline getirilmesi ameliyesi fabrikas
yon dışında olduğundan, bu el imalâtında çalı
şanlara ödenen ücretlerde 4920 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesindeki muafiyetin şümulü içerisi
ne girer. 
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İçişleri Komisyonu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 3/85 
Karar No. 20 

30.1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yo
rumlanmasına mütedair Başbakanlığın 14. VIII. 
1950 tarih ve 6/3072 sayılı tezkeresi Yüksek 
Başkanlığın havalesiyle Komisyonumuzda Hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle görüşülüp ko
nuşulduktan sonra aşağıdaki karara varıldı: 

Aynı iş hakkında Maliye Komisyonunun 
bâzı orman işletmeleri bölgelerinde arazinin sarp 
olması, orman yollarının tomruk nakliyatına el
verişli bulunmaması sebebiyle tomrukların nak
ledilebilecek bir hale gelmelerini sağlamak üze
re, orman içerisindeM el hızarlariyle orman em
valinin işlenerek azman, kalas haline getirilme
sinin bir zaruret olduğu, bu ameliyenin madde 
metninde bahsi geçen (imal yerine taşıma) işinin 
fer'î bulunduğu yolundaki beyan ve mütalâası 
bahse konu kanunun üçüncü maddesindeki tas
rih edilen maddenin münderecatına sokulması 
zaruri bulunduğuna, işbu ihzari ameliye dola-
yısiyle azman ve kalasların fabrikasyon sırasın
da kanuni resme tâbi tutulmalarına hiçbir mâni 

bulunımıyacağı kanatine varılmış ve bu itibarla 
işbu el imalâtında çalışanlara, ödenen ücretin 
üçüncü madde ile konulmuş olan muafiyetin 
şümulüne dâhil olacağına ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Başkanı 
Kırklareli 

# F. Üstün 
SÖ2CÜ 

Zonguldak 
A. Yurdabayral 

Çoruh 
Z. Vral 
Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

Trabzon 
H. Orhon R 

.' 
Çorum 

B. Koldaş 
Maraş 

A. Bozdağ 
Ordu 

H. Şarlan 

Urfa 
K. Timurc 

Başkan Vekili 
Bursa 

İV. Yılmaz 
Kâtip 
Amasya 

K. Eren 
Diyarbakır 

N. önen 
Niğde 

F. Ecer 
Sivas 

Rifat öçten 
İmzada bulunmadı 

Van 
)qlu t. Akın 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
BütçA Komisyonu 

Esat No. 3/85 
Karar No. 72 

Yüksek Başkanlığa 

28 . IV . 1951 

Devlet Orman İşletmelerinin Bâzı Vergilerden 
Muaf Tutulması hakkındaki 4920 sayılı Kanu 
nun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
14 . VIII . 195/) tarihli ve 6/3072 sayılı Başba
kanlık tezkeresi, Tarım, Maliye ve İçişleri Komis
yonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza ha
vale olunmakla Orman ve Maliye Bakanlığı adma 
Gelirler Genel Müdürleri hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Yorumu istenen mevzu; yolların müsait olma
ması ve bilhassa Cenup illerimizdeki ormanlarda 

istihsal olunan tomrukların olduğu gibi nakline 
elverişli yolların bulunmaması dolayısiyle nakli 
kolaylaştırmak için bu tomrukların parçalanma
sına zaruret hâsıl olmakta ve bu parçalama işle
rinde istihdam olunacak gündelikçilerin de yev
miyelerinin her çeşit vergiden muaf tutulup tutu-
lamıyacâğı hakkındadır. 

4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, «Orman 
işletmelerinin ağaçlama, kesim, tomruklama, ölç
me, imal yerine taşıma, her türlü orman yolları 
ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, 
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orman temizleme, kökleme, odun, kömür yapma ve 
taşıma gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan işçi
lerin gündelikleri her çeşit vergi ve resimden mu
aftır» hükmünü ihtiva etmesine göre yukarda ar-
zolunan parçalama ameliyesi orman mahsulünü 
mamul bir hale getirmek olmayıp imal yerine ta
şımayı kolaylaştırmayı temine matuf bulundu
ğuna göre ve maddede «imal yerine taşıma» işin
de çalışanların gündeliklerinin her çeşit vergiden 
muaf olacağı hakkındaki sarahate binaen Komis
yonumuz, sırf nakliyatı kolaylaştırmak maksa-
diyle yapılan bu ameliye için ödenen işçi günde
liklerinin her türlü vergi ve resimden muaf ola
cağına ve meselenin yoruma mahal olmadığına 
karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
îstanbul 

E. Adakan 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramöğilu 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Eskişehir 
A.. Potuoğlu 

Grümüşane 
K. YÖrükoğlu 

îstanbul 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Antalya 
A. Sanoğhı 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Giresun 
M. Şener 
istanbul 

A. H. Başar 
İzmir 

C. Türkgeldi Tefsir mevzuu mevcut olduğu 
için 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Dr. 

karara iştirak edemiyorum. 

Urfa 

B. Bilgin 
Konya 

M. A. Ülgen 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

F. Ergin 
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