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1. — Sabık zabıt hulaflgfi 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Kiyaset Divanının Heyeti ümu-

miyeye mâruzâtı 200 
1. — Londara'ya giden Çalışma Vekili 

Mümtaz Tarhan'm avdetine kadar kendi-
sine İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun 
vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/393) 200 

2. — Bursa Mebusu Müfit Krknyttmcu 
ve Bilecik Mebusu Yümnü Üresin/in, Su
baylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
3611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 ncu 
maddesiyle subay ve askerî memurların 
maaşları hakkındaki 5609 sayılı Kanunun 
5838 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci ve 
2 nci maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki 6557 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
geriverilmesine dair takriri (2/271,4/229) 200 

3. — îşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyi
hasının, ödünç para verme kanunu lâ
yihası ile birlikte görüşülmek üzere Mu-
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vakkat Encümene verilmesine dair Tica
ret Encümeni Reisliği tezkeresi (1/442, 
3/392) 

4. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu 
ve 15 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 5951 ve 6244 
sayılı kanunlarla tadil edilen 15 nci mad
desinin (1) işaretli bendine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin geri
verilmesine dair takriri (2/253, 4/230) 

5. — Aydın Mebusu Namık Gedik ve 
İM arkadaşının, münhal mebusluklar için 
bu sene ara seçimi yapılmaması hakkında 
takriri (4/227) 201:222,223,238:241 

5. — Sualler ve cevaplar 223 
A — Şif ahi sual 223 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey 'in, 

1954 - 1955 ders yıllarında kadro bekliyen 
öğretmenlerin durumlarını hal için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Maarif Veki
linden şifahi suali (6/240) 

6. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 

yılı Bütçe Kanununa ek kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/506) 223, 

228,236,242:245 

223 



Sayfa 
2 Zonguldak Mebusu 'Suat Başol'un, 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek kanun 
teklifi ve Millî Müdafaa Encümeni mazba
tası (2/342) 223:225 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında 'kanun teklifi ve Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/199) 225:226 

4. — Yüz elli milyon liralık madenî 
ufaklık para bastırılması hakkında kanun 

izmir Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ'm, 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okuna
rak merhumun hâtırasına hürmeten ayakta üç 
dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 1954 -
1955 ders yıllarında kadro bekliyen öğretmen
lerin durumlarını hal için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifahi su
ali, Vekil hazır bulunmadığından gelecek ini
kada bırakıldı. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Ankara 
ve istanbul cumhuriyet müddeiumumilerinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde cereyan eden 
müzakerelerin hepsinin neşredilemiyeceği hak
kında gazetecilere tenbihatta bulunduklarının 
doğru olup olmadığına dair Adliye Vekilinden 
şifahi suali, kendisi bu inikatta da hazır bulun
madığından düştü. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin diğer işlerden önce görüşülmesine dair 
takrir kabul olundu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı ka
tisine, 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı hesabı ka
tisine dair kanunlarla, 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünün 1. I I I . 1953 - 29 . VI . 1953 
hesap devresine ait Hesabı katî Kanunu kabul 
edildi. 

imar Kanunu ile, 

Sayfa 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbata
sı (1/493) 226:228,236,246:249 

5. — Gider vergileri kanunu lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/471) 228: 

236 
B — Tahrirî sual ve cevabı 236 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-

in, Ankara Polis Koleji ile Polis Yardım 
Sandığına ve polis muamelât memurlarının 
kadro ve terfi durumlarının ıslahı için ne 
düşünüldüğüne dair sualine Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/193) 236: 

237 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 
ada 1 parsel numaralı arsanın satışına, 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattı-
rılması hakkındaki 3573 sayılı Kanunun sakız ve 
nevileriyle harnupluklara da teşmiline; 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 6096 sayılı Ka
nunun 6302 sayılı Kanunla muaddel birinci mad
desinin değiştirilmesine; 

6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Millet
lerarası Sağlık Nizamnamesinin bâzı maddeleri
ni tadil eden Ek Nizamnamenin tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti hükümetleri arasında im
zalanan «Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaş
masına mütedair Protokol» ün kabulüne; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesine 
ve hububat satışlarına dair Anlaşmanın ve eki
nin tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesine 
ve hububat satışına dair akdedilen Ek Anlaşma
nın ve merbutlarının tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 -
31 Mart 1956 devresindeki mal mübadelelerine 
mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Protokol ile eklerinin ve 8 Ma
yıs 1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan 26 Şu-
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hat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Proto
kolün tasdikine, 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memle
ketimizde yapacakları yatırımların İktisadi îş • 
Birliği İdaresince garanti edilmesine dair An
laşmanın onanmasına ve 

Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanunlar kabul olun
du. 

Eylül 1330 tarihli Tayınat ve yem Kanununa 
ek Kanunla, 

Anıt - Kabir'in her türlü hizmetlerinin Ma
arif Vekâletince ifasına, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Hükümeti 
arasında Hava servislerine ait Anlaşmanın tas
dikine, 

Askerî Ceza Kanununun 150 nci maddesinin 
3 sayılı bendinin ilgasına dair kanunlar kabul 
edildi. 

Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtının 
kurulması hakkındaki Sözleşmeye Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin iltihakının ve bu Sözleş-

2. — HAVALE ED 2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
Lâyiha 

1. — Millî Müdafaa Vekâleti İlmî İstişare 
Kurulu teşkiline dair kanun lâyihası (1/510) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
2. — Ankara Mebusu Âliye Temuçin ve Gi

resun Mebusu Doğan Köymen'in, Meslekî ve 
teknik öğretim okullarında 30 liradan dun ma
aşla vazifeye başlatılan öğretmenlerin intibak
ları hakkında kanun teklifi (2/357) (Maarif 
ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Giresun Mebusu Abdullah İzmen ve Or
du Mebusu Sabri îşbakan'm, Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası Kanununun 47 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/358) (Ziraat ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
4. — Millî Korunma 1953 yılı bilançosunun 

gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/390) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

5. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/391) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

.1956 O : 1 
me ile eklerinin tasdikine dair kanun lâyihası
nın birinci müzakeresi bitirildi, 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 102 ve 
geçici 30 ncu maddelerinde yazılı müracaat için 
yeniden altı aylık müddet daha verilmesi hak
kında kanun teklifi ile, 

Antalya Mebusu Bufhanettin Onat'm, Va
kıflar İdaresini ıslan için bir Danışma Kurulu 
teşkiline dair kanun teklifinin, yeniden tetkik ve 
müzakere «dilmek üzere encümene verilmesine 
dair Bütçe Encümeni Reisi Halil İmre'nin tak
rirleri kabul edildi ve her iki kanun teklifi Büt
çe Encümenine verildi. 

11. VII. 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip Kâtip 
Bolu Mebusu Antalya Mebusu 
îhsan Gülez Attilâ Konuk 

Takrir 
6. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 

Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 13 . VI . 1956 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 3754 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri (4/228) (Arzuhal Encümenine) 

Mazbatalar 
7. — Aydın mebusları Cevat Ülkü ve Nail 

Geveci'nin, Arzuhal Encümeninin 25 . II . 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 366 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/108) 
(Ruznameye) 

8. — Şarap tahlil ve değerlendirme metotla
rının birleştirilmesine dair beynelmilel Mukave
lenamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Ziraat 
ve Gümrük ve İnhisarlar encümenleri mazbata
ları (1/330) (Ruznameye) 

9. — Antalya Mebusu Kenan Akmanlar'm, 
Askerî memurların subay sınıfına nakilleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/285) (Ruznameye) 

10. — Ankara'da İstatistik Umum Müdürlü
ğü binası yaptırılması için gelecek yıllara geçi-
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ci taahhütlere girişilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/280) (Ruznameye) 

11. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı maddele
rin mükellefiyet mevzuuna dair 3828 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/480) (Ruznameye) 

12. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla ^ 
değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına hâzı kad-

1956 O : X 
rolar ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/501) 
(Ruznameye) 

13. — 6290 sayılı Kanunun 4 ncü maddesin
deki «Teminatın verildiği tarihten başlamak 
üzere» kaydının, bu kanunun meriyete girme
sinden evvel 5383 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desine tevfikan tekrar ihracı kaydiyle muvakka
ten yurda ithal edilen eşyanın vergileri için alı
nan teminat mektuplarındaki faiz şartına teşmil 
edilip edilmiyeeeği hususunun tefsirine • dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (3/307) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15,10 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), ihsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Afyon'dan Konya mebuslarına kadar yokla

ma yapıldı.) 

REÎS 
efendim. 

Ekseriyet var, Celseyi açıyorum 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEY MÂRUZÂTI 

1. -T- Londra'ya giden Çalışma Vekili Müm
taz Tarkan'ın avdetine kadar kendisine İşletme
ler Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekillik edeceği
ne dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/393) 

REÎS — Riyaseti Cumhur tezkeresi var, oku
yoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Londra'ya giden Çalışma Vekili Mümtaz Tar-

han'm avdetine kadar kendisine, işletmeler Ve
kili Samet Ağaoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
vekilin teklifi üzerine muvafık görülmüş olduğu
nu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
Celâl Bayar 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 

2. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve Bi

lecik Mebusu Yümnü Üresin'in, Subaylar Heyeti
ne mahsus Terfi Kanununun 3611 sayılı Kanunla 
değiştirilen 10 ncu maddesiyle subay ve askerî 
memurların maaşları hakkındaki 5609 sayılı Ka
nunun 5838 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci ve 
2 nci maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
daki 6557 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin geriverilmesine 
dair takriri (2/271, 4/229) 

Yüksek Reisliğe 
Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununda 

değişikliği derpiş eden kanun teklifimizin gerive-
rilmesini arz ve rica ederiz. 

Bursa Mebusu 
M. Erkuyumcu 

Bilecik Bebusu 
Y. Üresin 

REÎS — Geriverilmiştir efendim. 
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3. — tşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 

5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihasının, ödünç para 
verme kanunu lâyihası ile birlikte görüşülmek 
üzere Muvakkat Encümene verilmesine dair Ti
caret Encümeni Reisliği tezkeresi (1/442, 3/392) 

REÎS— Bir tezkere var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
1/442 esas sayılı işçi Sigortaları Kurumu 

Kanununun 5565 sayılı Kanunla muaddel yir
minci maddesinin tadili hakkında kanun lâyiha
sının, Muvakkat Encümende görüşülmekte olan 
ödünç Para Verme Kanunu lâyihasiyle birlikte 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Encümeni Reisi 
Bursa 

Halûk Şaman 

EEÎS — İşçi sigortalarına ait kanun teklifi
nin teşekkül etmiş olan Muvakkat Encümende 
görüşülmesi hakkındaki Encümen Reisinin tek
lifini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve 15 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla 
tadil edilen 15 nci maddesinin (t) işaretli ben
dine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin geriverilmesine dair takriri (2/253, 4/230) 
(D 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

.Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla tadil 
edilen 15 nci maddesinin (1) işaretli bendine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
mizigeri aldığımızı saygılarımızla arz ederiz. 

Bursa Mebusu 
Müfit Erkuyumcu ve arkadaşları 

Erzurum Konya Maraş 
A. Eryurt T. F. Baran M. özsoy 

Bingöl Denizli Denizli 
N. Araş A. H. Sancar A. Çobanoğlu 

Denizli Erzurum Çorum 
î. Hadımlıoğlu Z. Çavuşoğlu M. K. Biberoğlıı 

(1) 263 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1956 C : 1 
Denizli Konya Sivas 

B. Akşit R. Gökmenoğlu Ş. Ecevit 
Kayseri Balıkesir 
H. Kurmel V. Asena 

REÎS — Efendim, teklif gündeme girdiği 
için geri verilmesini reylerinize arz edeceğim. 
Müfit Erkuyumcu ve arkadaşlarının gündemde 
bulunan tekliflerinin geriverilmesine dair olan 
takrirlerini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Aydın Mebusu Namık Gedik ve iki arka
daşının, münhal mebusluklar için bu sene ara se
çimi yapılmaması hakkında takriri (4/227) 

REÎS — Riyasetin bir mâruzâtı daha var
dır, efendim. 

Takriri okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
14 seçim bölgesinde halen 15 münhal mebus

luk mevcuttur. Bu sene münhal mebusluklar 
için ara seçimi yapıldığı takdirde, sonucu ne 
suretle belirirse belirsin, Büyük Millet Meclisin
de parti grupları arasındaki adedî nispete hiç
bir veçhile müessir olmıyacaktır. 

Binaenaleyh vatandaşların tam mahsulünü 
toplıyacağı, en verimli aylara tesadüf eden böy
le önemli bir siyasi vazifenin yerine getirilme
sinde yüklenilen tabiî ve zaruri külfet ve yor
gunluğu göze alacak ve isticali gerektiren bir 
mecburiyet bahis konusu olmadığından bu se
ne de mebusluk için ara seçimi yapılmamasını 
teklif ve takririmizin Yüksek Meclisin tasvibi
ne sunulmasını saygı ile arz ederiz. 

Aydın Mebusu Manisa Mebusu 
Namık Gedik Muzaffer Kurbanoğlu 

Bursa Mebusu 
Halûk Şaman 

REÎS — Hamdi Sancar. 
D. P. G. NAMINA HAMDÎ SANCAR (De

nizli) — Çok muhterem arkadaşlarım; ara se
çiminin yapılıp yapılmaması mevzuunu iki cep
heden mütalâa etmekte, neticeye salim bir şe
kilde vâsıl olmak bakımından fayda vardır. 

Birinci cephesi, parlâmentoda parti grupla
rının mebus adedleri itibariyle fiilî vaziyet; ikin
ci cephesi de ara seçiminin yapılması hakkında 
kanunlarımızın taşımakta olduğu hükümlerdir. 
Meselenin birinci cephesi bakımından, ara se-
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çimleri, esas itibariyle parlâmentoda çok küçük 
bir aded ekseriyetinin mutlak tahakkümünü 
önlemek gayesine müteveccihti. Bendeniz, bu 
noktai nazarımı geçen devrede ara seçiminin, 
yapılıp yapılmaması meselesinin münakaşası sı
rasında muhalefet mensubu arkadaşımızın, eski 
mebus say m Faik Ahmet Barutçu'nun teyidetti-
ği, temhidettiği bir noktai nazardan da istifade 
suretiyle ortaya koymuş bulunuyorum. 

Bu muhterem arkadaşımız, «Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 6 ncı maddesi hükmünün ade
dî ekseriyetin az olması halinde iktidar grupu-
na bir tahakküm aleti verilmemiş olması gaye
sine matuftur.» der. Aynen zabıtnamelerden. 

Gerçekten sayın Barutçu'nun bu noktai na
zarı ara seçimleri mevzuunda adedi ekseriyetin, 
Parlâmentodaki temsil adedlerinin mukayesesi 
bakımından cidden şayanı dikkat bir noktai 
nazardır. Bu esasa göre ve fiilî vaziyetin mü* 
talâasmda bugünkü Parlâmentodaki temsil ade
di vaziyeti şöyledir : 

C. H. P. 
C. M. P. 
H. P. 
Müstakiller 
Açıklar 

31 
4 

30 
13 
14 

Mecmuu 92 

ve buna karşı 449 Demokrat Partili mebus... 
Nispet yapıldığı takdirde, iktidar partisi 

449, muhalefet 65, müstakiller 13 tür. Muhale
fetin iktidara olan nispeti, müstakiller ve mu
halefet dâhil olmak şartiyle, yani Parlâmento
daki adedi muhalefet nispeti % 17. Diğer geri 
kalan yüzde nispeti iktidar partisinin elinde
dir. Bu itibarla adedî ekseriyetin tahakkümü 
endişesi asla varit değildir. 

Fiilî vaziyet böyle olduktan başka, ara se
çimleri mevzuunu derpiş eden Milletvekilleri 
Kanununun 6 ncı maddesi okunduğu takdirde 
(Ara seçimlerinin yapılıp yapılmaması husu
sunun Büyük Millet Meclisinin tamamen tak
dirine terk edilmiş) olduğu açıkça anlaşılır. 

Altıncı maddeyi aynen okuyorum : 
«Seçim döneminin son toplantı yılının 23 

Temmuz günü seçimin başlangıç tarihidir. 
Ara seçimleri de, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi aksine bir karar vermedikçe, her yıl 
yine 23 Temmuzda başlar ve her iki halde Ey-
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lûl ayının üçüncü Pazarına raslıyan gün oy ve
rilir.» 

Ara seçimlerinin ne zaman yapılacağını der
piş eden ikinci fıkraya göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi aksine karar vermedikçe - aksi
ne karar vermedikçe ve kararın verilmemesi 
takdirinde - otomatik olarak o senesinin 23 Tem
muzunda ara seçimi yapılır. Aksine karar ver
dikçe - mefhumu muhalifi - o yılın 23 Temmu
zunda yapılmaz. 

Denebilir ki, iki seneden beri yapılmamış 
olan ara seçimlerinin bu sene yapılması iyi 
olurdu. Bu mukadder sualin cevabı Parlâmen
todaki iktidarın ve muhalefet gruplarının ade
dî vaziyetlerinin mukayesesi ve ara seçimi ya
pılmış olsa dahi bu aded muvazenesi üzerine en 
ufak tesir icra etmiyecek olmasıdır. Hal böyle 
olunca, fiilî vaziyet bunu icbar etmedikçe, hu-
kukan da böyle bir mecburiyeti katiye bulun
madıkça ara seçiminin yapılmasında biz parti 
olarak hiçbir fayda mülâhaza etmedik. Fazla 
olarak memlekette, bilhassa son seneler, 1954 te 
sanki bir seçim yapılmamış ve millî irade mu
ayyen bir fikir ve zümrenin, muayyen bir par
tinin etrafında bu kadar katiyetle toplanma-
mışcasma devamlı bir seçim mücadelesi havası 
içinde geçirilmiş bulunuyor. Şimdi bu hava 
nispî bir sükûnete doğru istikamet alıp yük
sek menfaatler bir vicdan huzuru içinde ele 
alındığı zaman memleketin dört tarafından 16 
mebus gelecektir diye yeni bir seçim havasının 
getirilmesinde, vatandaşın iş ve güç zamanın
da, neticeye asla müessir olmıyan bir şekilde 
meşgul edilmesinde, bu kadar masrafa ve zah
mete duçar edilmesinde parti olarak hiçbir fay
da mülâhaza etmiyoruz. 

Bu itibarladır ki, ara seçimlerinin yapılma
ması yolunda sunulan takririn kabulünü rica 
ve istirham ederim. 

REÎS — îsmet înönü, buyurun. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, ara seçimlerinin 1956 senesinde ya
pılmamasını teklif eden bir takrir Anayasaya 
aykırıdır. Bu takririn iktidar partisini birin
ci derecede temsil edenler tarafından teklif 
olunmasının Anayasaya riayet kayıtları bakı
mından hususi ehemmiyeti vardır. Anayasanın 
29 ncu maddesi der ki, «Mebusluk sıfatı zail 
veya sakıt olan veyahut vefat eden mebusun 
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yerine bir diğeri intihabolunur.» D. P. Gru-
punun evvelee ilân olunan kararma göre yazıl
mış olan takrir eksilmiş mebusun yerine in
tihap yapılmamasını söylüyor. Teklif kabul olu
nursa Anayasa hükmü açıktan açığa ihlâl olu
nacaktır. Münhal mebusluklar için de 1954 
den beri boş kalmış olanlar vardır. 

Seçim Kanunu 6 ncı maddesinde şöyle der, 
«Ara seçimleri de, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi aksine karar vermedikçe, her yıl 23 Tem
muzda başlar ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına 
raslıyan gün oy verilir.» 

Her senenin 23 Temmuzunda başlaması lâzım-
gelen ara seçimleri Büyük Millet Meclisi aksi
ne karar verirse başka zaman başlıyabilir. 
23 Temmuzdan başak bir karar vermek imkân 
ve ihtimali ara seçimlerinin münhal senesi, er
tesi sene, daha ertesi sene yapılmaması mâ
nasına hiçbir surette yorumlanamaz. Bu her 
aklın kavradığı bir bedahattir. 

Seçim Kanunundaki Büyük Millet Meclisin
de aksine karar vermedikçe, ara seçimlerinin bir 
sene tehiri ihtimaline meydan verilmemek 
için Büyük Millet Meclisinin 23 Temmuzdan 
daha erken bir târihi tâyin edebilmesi maksa-
diyle konmuştur. Gerekçe sarihtir. Başka türlü 
olmasına imkân yoktur. Eksilen mebus yerine 
yenisi seçilir. Bu bir Anayasa hükmüdür. Bu 
hükme aykırı hiçbir kanun hükmü bulunamaz. 
Hiçbir tefsir Anayasa hükmünü değiştiremez, 
tahribedemez. 

Anayasanın 103 ncü maddesini okuyorum : 
«Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir mad

desi hiçbir sebep ve bahane ile ihmal veya ta
til olunamaz. 

Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
münafi olamaz.» 

Bu memleketin hukuk mensupları, âmme 
hukuku mütehassısları, münevverleri, az oku
muşları, nihayet vatandaş hakkı ne olduğunu 
anlayıp sezebilecek sayısız sağduyu sahipleri 
vardır. Aklı başında bir tek adam Anayasa
nın boşalan mebusluğa yenisi seçilir hükmünü 
senelerce seçilmez tarzında hiçbir şekilde anh-
yamaz. 

Meselenin tereddüdedilecek yeri yoktur. 
Teklif, içinde bulunduğumuz idarenin vahîm 
ve bariz vasfım gösteriyor. Anayasa dışı bir 
idare içindeyiz. Elimizdeki teklif pervasız 
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Anayasa dışı idarenin yeni, apaçık ve kesifi 
bir delilidir. 

İktidar her türlü kayıtlan silkerek Anaya
sa dışında ısrar etmektedir. Bir memleketin 
Anayasa dışında idare edilmesi vahîm bir gi
diştir. însan Haklarından vatandaşı mahrum 
ettğini derin teessürle söylediğimiz iktidarın 
Anayasa içine avdet etmesini isteriz, ve başlan
gıç olarak Anayasa tanımıyan bu takririn red-
dolunmasını bekleriz. ' 

(Sağdan alkışlar) 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Türk Milletinin yegâne 
ve hakiki mümessili olan Yüksek Meclis huzurun
da, ara seçimlerinin bu yıl yapılmamasına dair 
Demokrat Parti Meclis Grupu Başkanı ve iki 
başkanvekilinin imzasiyle verilen takrir müzake
re edilirken, evvelâ Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kendi vazifesi ve hakkı olarak, mümessili 
olduğu Türk Milletinin, velev 14 seçim bölge
sinde olsun, umumi temayülâtını bilmesi zarure
tine işaretle söze başlamak isteriz. Bu sebeple mâ
ruzâtta bulunuyoruz. 

Takrirde, ara seçimlerinin yapılmamasına da
ir mucip sebep; Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki Meclis gruplarının tarzı terekkübünde veya 
muvazenesinde bir tahavvül meydana gelmiyece-
ği keyfiyetidir. Buna ilâveten Sayın Denizli Me
busu Hamdi Sancar'ın ifade buyurdukları ikinci 
sebep; ara seçimlerinin yapılması mevzuat gere
ğince, tarihinin tâyininde değil yapılıp yapılma
masına karar vermek Türkiye Büyük Millet Mec
lisine aittir, hususudur. 

Şimdi, müsaade buyurun da evvelâ mucip se
bepler üzerinde mütalâa yürütmek iktiza ediyor. 

Ara seçimleri niçin yapılır, umumi olarak? 
Demokratik rejimle idare edilen memleketler

de, parlâmento ile idare edilen memleketlerde, 
ara seçimleri milletin mümessili olan Meclisin ve
ya parlâmentonun umumi temayülünü öğrenmesi 
için yapılır, sondaj vazifesi görür. Acaba 1954 
ten bu yana, umumi seçimlerden bu yana 14 se-
. çim bölgesinde dahi olsa vatandaşlar iktidarın tu
tumuna karşı, hareket tarzına karşı ve nihayet 
muhalif partilerin tutumuna ve hareket tarzına 

I karşı ve bunun neticesi olarak Türkiye Büyük 
1 Millet Meclisinin çalışmasına karşı ne gibi bir 

kanaat besliyorlar, bunu tesbit etmek lâzımdır. 
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Müsaade buyurursanız, ara seçimini grupla

rın adedî ekseriyetinde bir tahavvül getirmiye-
cektir, diye reddetmek parlâmentoların milletin 
mümessilliğini ifa ettiği noktai nazarım reddet
mek demek olur. Bu sebeple, bu noktai nazar 
katiyen iltifat edilecek bir noktai nazar değildir. 

İkinci olarak; parlâmento, Büyük Millet Mec
lisi, eğer takrir sahiplerinin ifade ettikleri gibi 
14 seçim bölgesindeki neticeler grupların tarzı 
terekkübüne tesir icra etmiyecektir düşüncesi, 
ara seçimlerin yapılıp yapılmamasında hakem ol
sa şu husus ortaya çıkar: Muayyen bölge seçim
lerinde muayyen partilerin vatandaşlar tarafın
dan ne derecelerde itibar gördükleri bellidir, tet
kikler yapılabilir ve bunlar bu dereceye kadar 
ortaya konabilir. Olabilir ki, 14 seçim bölgesi 
seçimleri neticeleri Mecliste adedî bir değişiklik 
yapmamasına rağmen milletin mümesili olmak 
mevkiinde olan parlâmentonun yeni bir seçime 
gitmek kararını vermesini gerekli gösterebilir. 
Ara seçimi yapılmazsa bu imkân ortadan kalkar. 
(Soldan, oooo sesleri) (Sağdan, bravo sesleri) 
Bakınız bu noktai nazarı teyit için arz edeyim. 
Vatandaşların temayülâtı, vatandaşlar bu siste
min esasını teşkil ettiğine göre onun temayülâtı-
na rağmen bir iş yapmak akla gelmiyeceğine gö
re seçimlerin vâdesinden evvel yapılması husu
sunda karar ittihaz edilebilir. İngiliz parlâmen
tosunda seçimlerin vâdenin sonuna talik edilmesi 
hususunda hükümet, başvekil bir teklifte bulu
namaz. Seçimler öne alınabilir, fakat geri atıla-
maz. Milletin hakemliği daima esastır, prensip 
budur. Şimdi müsaade ederseniz bu umumi pren
sip yanında her demokratik memlekette iltifat 
edilmek iktiza eden bu umumi prensip yanında 
memleketimiz şartlarına teveccüh ederek, bu şart
lar da hakikaten 14 bölgede olsun vatandaşların 
temayülâtmı öğrenmek lüzumunu bize ibram 
eden şartlar olduğuna göre vatandaşın ne düşün
düğünü öğrenmekte umumi menfaat vardır, di
yoruz. Memlekette umumi temayülâtı öğrenmek 
için sebepler var, hâdiseler var, diyoruz. 

Şimdi müsaade ederseniz memleketin umu
mi siyasi vaziyetine bir köz atalım. Bugün Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde temsil olunan 3 
muhalefet partisinin Meelis grupları iktidar par
tisi ile münasebetlerde rüptür, inkıta halinde 
dir. Niçin? Çünkü, bir Matbuat Kanunu çıkmış
tır ki, matbuatın demokratik bir idarede oyna-
.ması lâzımgelen rolü oynamasına imkân verme

mektedir, matbuat murakabe vazifesini yapa
mamaktadır. Yine bir kanun çıkmıştır ki va
tandaş gerek cemiyet kurmak, gerek toplan
mak, gerekse gösteri yürüyüşü gibi hakikaten 
muhtevasını ilmen ve objektif olarak tâyin et
meye imkân vermiyen ve tatbikatının da son 
günlerde böyle olduğu görülen bir kanunla va
tandaşlar muayyen âmme haklarından mahrum 
edilmiş vaziyettedir. Hakikaten bu vaziyet kar
şısında ara seçimlerinin yapılıp vatandaşların 
temayülâtmı öğrenmek kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin vazifesi icabı bir hususu mü
talâa etmek mümkün değildir. 

Diğer taraftan geçen yaz yapılan beldiye 
seçimleri, belediye hudutları içinde Seçim Ka
nununun, vatandaşlarn seçmek hususunda orta
ya attığı kayıtlara rağmen, birtakım işaretler 
ortaya koymuştur. O tarihten bu yana, 14 inti
hap dairesinde umumi seçime normal olarak va
kit varken kısmi seçime gitmenin faydası aşi
kâr olmuştur. Bâzı arkadaşlar, seçim umumi ha
vayı karıştırıyor, sükûneti ihlâl ediyor diye se
çime. taraftar görünmüyorlar. Arkadaşlar, bu 
düşünce, günün birinde ara seçimlerini iki veya 
üç yılda yapmalıdır veya dört yılda bir seçim 
yapmaya ne lüzum vardır gibi bir neticeye de 
insanı sevk edebilir. Bu itibarla demokratik bir 
düzen kurmak kararında olanlar nazarında bu 
noktai nazarın iltifat görmemesi iktiza eder. 

Şimdi umumi seçimlerin yanında kısmi seçim
lerin alelûmum bütün demokrasilerde arz ettiği 
mânayı ifade bakımından, gerekse bu ifadeyi 
şiddetlendirecek Türkiye'de cereyan eden şartlar 
bakımından Hürriyet Partisi Meclis Grupunun 
kanaatine göre on dört seçim bölgesinde kısmi se
çime gitmek zarureti aşikârdır. Biz de Yüksek 
Meclisin, demin söze başlarken arz etmiş olduğu
muz veçhile, Meclis olarak öğrenmek mecburiye
tinde olduğumuz vatandaş temayülâtmı, hattâ 
birçok ihtilâfları tahfif etme gibi gayet müspet 
netice vereceğini ümidettiğimiz bu kısmi seçimle
rin yapılmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. Bu 
itibarla takririn reddi taraflısı olduğumuzu ve 
Yüksek Meclisin bu redde iştirak etmesini mem
leketin yüksek menfaatleri bakımından zaruret ve 
lüzum olduğu kanaatini taşıdığımızı arz ederiz 
arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Ahmet Bilgin. 
ABÎDÎN TEKÖN (İzmir) — Hoş geldiniz. 

(Soldan, hoş geldiniz, sesleri) 
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AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Hoş bulduk 

efendim, hoş bulduk, inşallah sizler de hoşsunuz. 
Eğer arkadaşlık yapmıya, sohbet etmeye geldikse 
devam edin. 

Muhterem arkadaşlarım, ara seçimlerinin ya
pılmaması hakkında serdedilen fikirlere karşı, ge
çen sene bunun Anayasaya aykırı olduğunu ve bu 
seçimlerin mütemadiyen yapılmamasının doğru
dan doğruya Anayasayı ihlâl ettiğini arz etmiş
tim. O zaman, Genel Meclis seçimlerinin yeni ya
pılmış olduğunu ve böyle bir seçime lüzum olma
dığını Demokrat Parti Meclis Grupu Başkanı ifa
de etmişti. 

Şu halde iktidarın, sene besene kendi icraatı
nın, memleketi idaredeki gidişinin vatandaşlar 
tarafından tasvibedilip edilmediğini anlamak ih
tiyacını zımnen ifade etmekte olduğu görülüyor. 
Yani o zaman diyordu ki, «biz Genel Meclis se
çimlerinden yeni çıktık, vatandaşın reyleriyle bi
zi tasvibettiğini anladık, artık bir ara seçimine 
lüzum yoktur.» Ama şimdi böyle bir seçim de ya
pılmamış olduğuna göre iktidarın kendi gidişini 
vatandaşların ne şekilde telâkki ettiklerini son
daj etmesi, anlaması, bütün demokratik idareler
de olduğu gibi bizde de, elbette lâzım ve lâbüttür. 

Muhterem arkadaşlar, bu defa ara seçimleri
nin yapılmamasına dair verilmiş olan önergeyi 
savunurlarken sayın arkadaşımız diyordu ki, «14 
seçim bölgesi gibi az bölgelerde seçimlerin yapıl
ması parti Meclis gruplarında bir tebeddül yap-
mıyacağı gibi memleketi yeniden bir seçim heye
canına götürmeye ve masraf yapmıya da lüzum 
yoktur.» Bu çok garip bir esbabı mucibedir. 

Sayın arkadaşlar, Anayasa yapılırken böyle 
bir seçim heyecanının vukubulacağı ve masrafı 
badi olacağı düşünülmemiş miydi? Elbette ki, dü
şünülmüş ve düşünüldüğü halde yine bu âmir hü
küm Anayasaya konmuştur. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Anaya
sa yok, Teşkilâtı Esasiye Kanunu vardır, Beyim. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Şu halde 
ara seçimlerinin yapılmasında, hem vatandaşın 
ve hem de memleket gidişinin bir miyarı olması 
itibariyle, tehiri asla caiz bulmuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hele şu son Anayasa
ya aykırı olarak çıkarılmış olan Basın Kanunu, 
toplantılarla, gösteri yürüyüşleri Kanunu... 

REİS — Ahmet Bey, «bizim telâkkimize gö
re» şeklinde ifade buyurursanız çok daha iyi olur. 
Zira bunlar kanunlaşmıştır. 
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AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Bütün mem

leketin de telâkkisi budur, ben de bu kanaatteyim. 
Bütün memleketin de bu kanaatte olduğunu zan
nediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Böyle 
şey olmaz efendim, Meclis de hata edebilir. «Ana
yasaya aykırıdır» diye vaktiyle siz de söyledi
niz. 

REÎS — Efendim, kanunlaşmış bir şeyi Mec
lis kürsüsünden kanuna aykırıdır şeklinde ifade 
etmek bir mebusun lisanına yakışmaz. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Cumhuri
yetçi Millet Partisinin görüşünü beyan ediyorum. 
(Soldan, gürültüler) 

Arkadaşlar susalım. Müsaade buyurun. 
Sayın arkadaşlar, bir milletvekili kanaatinin, 

elbette kendisini buraya gönderenlerin kanaati ol
duğuna inanmadıktan sonra burada bir şey ifade 
etmez. Ben bu kanaatteyim ve beni gönderenle
rin de bu kanaatte olduğunu zannediyorum. 

REÎS — Bu şekildeki ifadeniz güzel. Kelime
leri istimal şekli ölçülü olmalı. Güzel; güzel. Bu 
tarzda devam buyurun. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — îşte bu ka
nunlardan sonra vatandaşın bu gidişi tasvibedip 
etmediğini ve iktidarın da bu sondajdan sonra 
vatandaşın temayülünü anlayarak ona göre hare
ketlerini tanzim etmesi lâzım ve lâbüddür. Bu
nu bâzı vesilelerle savsaklamak Anayasaya ve bü
tün haklara aykırıdır. Nereye gidiyoruz arkadaş
lar? Anayasayı çiğneye çiğneye bu hakaretleri 
nereye vardıracağız? (Sağdan, bravo, sesleri) 

Şimdi bu gibi mazeretlerle bu sene yapıla
maz, gelecek sene -yapılamaz, ilelebet yapılamaz, 
diye bir durum hâsıl oluyor. Biz buna razı ol
madığımız için bu önergenin reddini diliyor ve 
bu hususta bir önerge veriyoruz. Kabul Duyurul
masını rica ederim. 

REÎS — Hamdi Sancar. 
AHMET HAMDÎ SANCAR (Denizli) — 

Çok muhterem arkadaşlar, ikinci maruzatıma 
başlamadan evvel, üç konuşma arasındaki ruh 
farkını, atmosfer farkını açıklamadan geçemj-
yeceğim. Fark şudur; bendeniz Demokrat Par
ti Grupu adına, Parlamentonun % 83 ekseriyetini 
bugün taşıyan bir grup adına buraya çıktım ve 
Yüksek Huzurunuzda hiçbir sataşıcı bir iddiada 
bulunmadan size fiilî vaziyetin, hukuki vaziye
tin tahlilini yapmaya çalıştım. Buna mukabil 

— 205 — 
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C. H. Partisinin Muhterem Sözcüsü, bu kürsü- I 
ye gelirgelmez, bizleri Anayasadan bihaber, 
hukuktan anlamaz, ilimden bibehre, hattâ aklı
selimden nasibi olmayan, aklı başında olmıyan 
insanlar olarak itham etti ki, aradaki derin uçu
ruma işaret etmem muhakkak faydalı olacak
tır. 

Arkadaşlar, buna mukabil Hürriyet Partisi 
sözcüsü arkadaşımız bir belediye seçimini, | 
nispetini vermeden, esas tutarak halk temayü
lünün değişmiş olması kaziyesini buradan bil-
istihraçı ara seçime değil, tamamiyle büyük se
çime gitmek lâzımgeldiği hükmünü çıkardı ve 
burada bu hükmü çıkarırken o kadar kuv
vetli, o kadar cesur ve o kadar tereddütsüz bir 
ifade kullandı ki, bunun dışında her hangi 
bir mütalâa yürütmek sadece kendi noktai na
zarı değil, aklıselime, hukuka, Anayasaya, herşe-
ye aykırı idi. Yani aksi fikri müdafaa edenler, de
min de arz ettiğim gibi hukuktan, ilimden bi
behre, aklı başında olmıyan insanlardır. 

Çok muhterem Ahmet Bilgin arkadaşımız 
belki çok sempatiktir, hakikaten kendisine hür
metim vardır. Eczacılıktaki behresine elbette 
şüphe yoktur. Fakat hiç değilse müsaade bu-
yursaydı, bir hukuk mevzuunun münakaşasın
da kendisiyle beraber bize de bir müsavat te
veccühünde bulunsalardı, çok müteşekkir olur
dum. Yine muhterem arkadaşlar itiraf ede
yim ki, kendisini bu yukardan söyleme, büyük 
sözler söyleme atmosferinin tesirinden kur
taranı amıştır.... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Büyük 
icraatınızın eseridir, mazur görün.. 

HAMDİ SANCAR (Devamla) — Muhterem 
grupunuz adına bendenizi, binnetice bizleri 
ilimden, hukuktan hattâ akıldan nasibi olmıyan 
insanlar olarak burada telâkki ettiklerini açıkça 
ifade eden zevata, bir Fransız filozofunun son 
derece zarif bir esprisi ile cevap vereceğim. 

Bossuet şöyle diyor; «tçi dolu olmıyan, boş 
başaklar dik dururlar, içi dolu başaklar eğik du
rurlar. Çok şeyler bildiğini sÖyliyen, muhatabı
nı techil eden insan, cahilin ta kendisidir.» (Sağ
dan, «Tamam, doğru söyledin, cahilin ta kendi
sidir» sesleri, gülüşmeler.) Ve bu karşısındakini 
mutlaka cahil olarak görmüş olmakla sabittir. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Bu noktayı böylece işaretimizi ve bu kürsü
de bizi bu kadar techil edenlere, bu kadarcık bir I 
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mukabeleyi sizler de hoş görün arkadaşlar. (Sağ
dan, «Doğru söyledin» sesleri) 

ilk konuşmamda hiçbir suretle onlar gibi mü-
tearrız ve müteaddi bir beyan kullanmadım, ve 
başımı yukarı kaldırmadım, tevazu içinde konuş
tum. Burada onlar teaddi eden, taarruz eden, 
techil eden bir eda içinde konuştular. 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Hakikatleri 
söylemek hiçbirz aman taarruz değildir. 

A. HAMDI SANCAR (Devamla) — Şimdi 
şu Seçim Kanununun 6 ncı maddesini, müsaade 
buyurun, bir defa daha beraber okuyalım : 

(Sağdan, Anayasayı oku, sesleri) Peki, evve
lâ Anayasayı okuyalım. Biz söz dinleriz. 

(Yukardaki maddeler mucibince mebusluk sı
fatı zail veya sakıt olan veyahut vefat eden me
busun yerine bir diğeri intihabolunur.) (Sağ
dan, âmir hüküm sesleri) Yukarda yazılı sebep
lerle boşalan yerlere her sene seçilir., hükmü yok 
burada. 

Arkadaşlar, Seçim Kanununun 6 ncı mad
desi; (Ara seçimleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi aksine karar vermedikçe, her yıl 23 Temmuz 
başında yapılır) der. Eğer her yıl ara seçiminin 
yapılması istilzam edilmiş olsaydı, bu cümle ye
rine şöyle olurdu : Her yıl Türkiye Büyük Mil
let Meclisi aksine bir karar vermedikçe 23 Tem
muzda başlar. Eğer «aksine karar vermedikçe» 
ibaresi «23 Temmuz» dan evvel gelmiş bulunma-
saydı o takdirde o yıla muzaf olurdu. (Her yıl) 
m bu ibareden sonraya alınmış olması, aksine ka
rar verilmesi bunun diğer yıllara da sâri olduğu 
neticesini verir bu gayet sarih bir şeydir. Fakat 
ben bunları ilk konuşmamda açıklamaya lüzum 
görmedim, gayet mütevazi olarak ifade ettim. 

| Meclisin % 83 ekseriyetinin sözcüsü olarak bu 
tevazuumun delilini vermiş olmam, Anayasa ve 
hukuk bilgimizin olmadığı neticesine müntehi ol
du. Mesele gayet basittir, arkadaşlar. Ne Anaya
sanın 29 ncu maddesi, ne de Seçim Kanununun 
6 ncı maddesi, her yıl ara seçimi yapmaya bizi 
icbar etmez. Fiilî durum da, böyle bir seçimin 
yapılmasını mucibolacak vaziyette değildir. Biz 
kanaatimizde elbette ısrar ediyoruz. (Soldan, al-

I kışlar) 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Türk Milletinin yegâne ve hakiki 
mümessili olarak çalışmak vazifesiyle mükellef 
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzu-

I runda, vatandaşların muayyen bölgelerde olsun, 
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iradesinin ne istikamette olduğunun münakaşası 
ile ilgili ara seçimleri meselesinin müzakeresi 
yapılırken, mümkün olduğu kadar hislerden te-
cerrüdederek, konuşmaktaki zaruret aşikârdır. 

Sayın D. P. Sözcüsüne kim demiş hukuktan, 
ilimden bibehredir diye ki, muttasıl 'her konuş
masında böyle, bir kompleksin tesiri altında ka
larak mütalâa beyan etmektedir. Hiç böyle bir 
şey demedik. Ama bizim serdettiğimiz hususlar 
maalesef cevapsız kaldı. 

öğrenmek istiyorum sözcüden; 
Kısmi seçimler, demokratik rejimle idare edi

len memleketlerde vatandaşların temayülünü 
öğrenmek imkânını veren bir müessese midir? 
Değil midir? Mevzu bu; bunun Meclisin tarzı 
terekkübünde bir değişiklik yapacağı meselesiy
le katiyen alâkası yoktur. Nasıl olur ki, Yüksek 
Meclisiniz, bir yeminle bağlı olan ve vazife ya
pan heyetsiniz. Heyet değişmiyebilir, bu arada 
birtakım icraat olmuştur, kanunlar çıkmıştır. 
Vatandaş bunlardan memnun değilse bunların 
tadili cihetine gidilir. Bu, küçümsenecek bir 
fayda değildir. 

Diyoruz ki; milletin temayülünün ne olduğu
nu öğrenmekte fayda vardır, çünkü Büyük Mil
let Meclisi bu temayüle göre hareket etmeye 
mecburdur. 

Şimdi müsaadenizle buna ait maddeleri oku
yacağım. 

" Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milletin yegâne ve hakiki mümessili olup millet 
namına hakkı hâkimiyeti istimal eder. 

Mecliste iktidar saflarında bulunan mebus
ların dahi çıkan mevzuatın iradei milliyeye 
uygun olduğunu öğrenmek zarureti vardır. 
Münferit vatandaşların tasvipkâr telgraflarının 
radyoda okunması dahi bu zaruretin açıkça du
yulduğunun delilidir. Hükümetin radyoda bu 
telgrafları okutmasına başka ne mâna verilebi
lir. (Sağdan, alkışlar) 

Arkadaşlar, bir vatandaşın, on vatandaşın, 
yüz vatandaşın müştereken veya ferden ferda 
tasvipkâr telgraflarının radyoda okunması ik
tidar çevrelerinin haleti ruhiyesini gösteren ve 
vatandaşın temayülünün ne olduğunu öğrenmek 
istediğinin açık bir delilidir. Bunun başkaca bir 
tefsiri yoktur. 

Şimdi bu vaziyet karşısında haklı olarak sa
dece muhalefette olduğu için değil, fakat Tür-

. 1956 O i İ 
kiye Büyük Millet Meclisinin bir âzası olduğun^ 
dan bir mebus, Meclisin, Türk Milletinin yegâne 
ve hakiki mümessili olduğu noktasına istinad-
ederek der ki, 14 bölgede temayülâtın ne oldu
ğunu öğrenmelidir, buna ihtiyaç vardır. Bu sua
limiz cevapsız kalmaktadır. Seçim masraflı olu
yormuş, heyecan havası estiriliyormuş, ve saire. 
Bunlar, meselenin ehemmiyetini takdir eden, 
memleket meselelerine derin vukufu olan muhit
lerde memleketin itibarını kırar. Masraflı imiş, 
heyecan yaratıyormuş, bu ne demektir? Bunlar 
gülünç şeylerdir, böyle bir mütalâa asla derme-
yan edilemez. Dermeyan edilirse makbul görül
mez. 

Şimdi niçin Meclis umumi temayülâta uya
caktır? Meselenin düğüm noktası buradadır. İk
tidar çevreleri dahi, hükümetleri umumi tema
yülâta uyarak murakabe etmek imkânına sa-
hibolur. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisin
de vazife gören mebusların vazifelerini ne su
retle göreceklerine dair yeminleri vardır. 

Şimdi müsaadenizle demin arz ettiğim dör
düncü madde ile beraber o yeminin tahlilini ya
palım. 

Madde 16 : 
«Mebuslar Meclise iltihak ettiklerinde şu 

şekilde tahlif olunurlar: [Vatan ve milletin sa
adet ve selâmetine ve milletin... (Soldan, gürül
tüler) 

REÎS — Müsaade ediniz, efendim. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar; bu mesuliyetsizlik duygusu içinde ol
maz Murat Âli Bey, buraya çıkar konuşursanız. 
cevap arz ederim. 

MURAT ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Senin gibi ahlâkı ve siyasi karakteri zayıf bir 
adam değilim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bakın ce
vap bile vermiyorum. Devam ediyorum, mebus
ların yeminine: [Vatan ve milletin saadet ve se
lâmetine ve milletin bilâkaydüşart hâkimiyetine 
mugayir bir gaye takibetmiyeceğime ve Cumhu
riyet esaslarına sadakatten ayrılmıyacağıma na
musum üzerine söz veririm.] 

14 seçim bölgesinde şu çıkan mevzuatın tas
vip görüp görmediğini öğrenmeye ihtiyaç yok 
mudur? Şu yemine göre vazife ifa etmek bakı
mından. (Soldan, yok sesleri) Yok mu? Mesele 
yok. Tamam. Bunu tesbit ettik. Muhterem Hey-
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etiniz demektedir ki, şu maddeye rağmen va
tandaşın temayülâtım öğrenmeye lüzum yok
tur. Tamam, Bunun tesbiti dahi bizim için bir 
kıymet ifade ediyor. (Soldan, gürültüler) (Sağ
dan, alkışlar) 

Müsaade buyurursanız biz burada ne şahsi
yet yapmaya ne de hakikaten milletin gözbebeği 
mesabesinde olan bu toplulukta ileri geri lâf et
meye değil, birtakım fikirler üzerinde mütalâa 
serdetmeye, milletin menfaatine göre tedbirler 
bulmaya mezunuz, arkadaşlar. 

Şimdi, bendeniz dedim ki, kısmi seçimler. 
vatandaşların son seçimden bu yana, bir kısım 
kanunlar çıktığı ve hükümet tasarrufları bu ol
duğuna göre, temayülâtım öğrenmek ve vatan
daşlar namına mümessillik vazifesini yapan, 
Meclise rehberlik etmek vazifesini gören sözcü
den öğrenmek istiyorum. Bu böyle midir, değil 
midir? 

Şimdi, umumi seçim meselesine gelince: Ne
reden bu mânayı çıkarttı? (Soldan gürültüler) 
Eğer siz yanlış anlıyorsanız kabahat benim de
ğil. Memleketimizde 14 seçim bölgesi vardır ki, 
orada iktidar partisi, seçimin aleyhine neticele
neceğini bilir. Fakat, diğer seçim bölgelerinde 
lehine bir netice alacağını bildiği için kısmi 
seçime değil, umumi seçime gidebilir dedim. 
Seçimler, hakikaten heyecanlı bir hava yaratır. 
Ama milletin iradesinin ne olduğunu tesbite ve 
bu iradeye göre vazifeyi yapmaya imkân sağlar. 
öyle bir vaziyette iktidar umumi seçime gide
bilir. Benim maruzatım bu ihtimal üzerinde dur
maktır. Yoksa umumi seçimlerle meydan oku
mak değildir. Benim söylemek istemediğim bir 
sözü bana atfetmek suretiyle konuşmak hakika
ten münakaşanın hududunu taşırır. Bilmiyo
rum, arkadaşıma fikirlerimi anlatabildim mi? 

Bu bakımdan ara seçimlerin memlekette, üç 
muhalefet partisinin iktidar partisiyle olan mü
nasebetleri rüptür halinde bulunduğu böyle bir 
zamanda yapılmasında memleket menfaatleri 
bakımından fayda vardır. Eğer Matbuat Kanu
nundaki maddeler değiştirilir, yabancı basının 
memleketimiz hakkındaki neşriyatını gazetele
rimize nakletmek imkânı verilirse, memleketi
mizin hariçteki itibarının zedelenmiş olduğunu 
görürsünüz arkadaşlar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yalan söylüyorsun. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) -^ Yabancı 

gazeteleri okuyunuz, neler yazıyor. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) —-Halt etmişsin. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Yabancı 

basının yazılarını okuyunuz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Sen oku. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Okuyaca-

ğim. (Soldan oku, oku sesleri) Hazırlıklı gel
medim beyefendiler. (Soldan, yaa.. sesleri; de
vamlı gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Müfteri... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müfteri-
liği size reddederim. Eğer cesaretiniz varsa, si
ze hitabediyorum, Beşvekil Bey, Basın Kanu
nunun o maddesini, yabancı basından iktibas 
ve nakil yapılmasını suç addeden o fıkrayı ta
dil ediniz, görelim beyefendi. (Soldan, şiddetli 
gürültüler, sağdan alkışlar ve bravo sesleri) 
Biz değil burada... (Soldan gürültüler, palavra 
palavra sesleri) Biz Türk vatandaşları içinde 
dahi bir ferdi vahidi tasavvur edemeyiz ki mil
lî menfaatler aleyhinde çalışsın. (Soldan devam
lı gürültüler) Biz bu zihniyetin sahibi insanla
rız (Soldan gürültüler) Abidin Tekön Bey bir 
şey diyecekseniz buraya çıkın, buradan söyte-
yin. 

Eğer memleketimizin, Muhterem fit&Bttvt 
Reisinin bilhassa istiyerek getirdiği kanun lâyi
hasından dolayı kazandığı itibarın derecesini 
ölçmek için bu fıkranın tadilini kabul ederse
niz, bu itibarın derecesini o zaman dehşetle gö
rürsünüz. (Soldan gürültüler) Şimdi bahis dışı
na çıkmıyalım. 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Bahis dışına sen çıkıyorsun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Cemil 
Bey hele lütfen siz konuşmayın. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Sen konuştuktan sonra herkes konuşur. 
Ne diye sussun? 

REİS — Efendim, bahis dışına çıkmıyalım, 
ara seçimleri üzerinde kalalım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hepimiz, 
evleviyetle kümümet âzası, Riyaset Divanının 
vazifesini kolaylaştırmakla mükellefiz. Bize ihtar 
vâki oldu mu biz sükûneti muhafaza ediyoruz. 
Ama Cemil Bengü gibi hukukçu arkadaşımızın 
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bur müdahalelerini ben kendisine yakıştıramadı
ğımı ifade etmek mecburiyetindeyim. 

DEVLET VEKlLÎ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
—-Hukukçu olarak konuşursan müdahale et
mem, demagoji yaparsan müdahale ederim. 

BEİS— Esas mevzu olan ara seçimleri hak
kımda konuşursanız mesele biter, beyefendi. 

HÜBAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Elinizdeki neşriyat nedir? 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) Ne mutlu 
hize ki, hukukçu Cemil Beyin şu beyanları da
hi zapta geçiyor. Arkadaşlar, biz Hürriyet Par
tisi Meclis Grupuna göre, memleketin yüksek 
menfaatleri onu âmirdir ki, ara seçimleri yapıl
sın ve .halkın son hâdiseler karşısında temayü-
lâtı öğrenilsin. Bundaki memleket menfaati, 
zarureti aşikârdır. Bu bir emrizaruridir. Bizim 
kanaatimiz bu merkezdedir. (Sağdan bravo ses
leri ve alkışlar). (Soldan, reye reye sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kuv
vet, eseri reye reye demek midin? 

REİS — Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Çok muh

terem arkadaşlarımı, mevzuubajısolan mesele, 
ara seçimlerinin tehirine karar verilmesini is-
tiyen bir takririn evvelâ Anayasaya muhalif 
olduğu iddiası bir, sonra da ara seçimlerinin 
mutlaka yapılmasının memleketin menfaatleri 
bakımından, siyasi noktadan ehemmiyeti ve fay
dası olduğu iki. Yani mütalâalar bu iki fikir 
üserinde temerküz etmiş bulunuyor. 

Evvelâ Anayasaya aykırılık meselesi üzerin
deki: düşüncelerimi arz edeyim: 

Anayasa, Mecliste bir inhüâl vâki olduğu 
zaman, münhal mebusluğa bir yenisinin seçile
ceğini bildirmektedir. Ne zaman seçileceği hak
kında ise Anayasada bir hüküm yoktur. Eğer 
«Bir yenisi seçilir» Anayasa hükmünü, hemen. 
deriıal seçilir mânasına alırsak o zaman «Me
busluk inhilâl eder etmez mebusluğun inhilâl 
ettiği seçim çevresinde hemen seçime gidilmesi 
lâzımgeliı*» kibi bir neticeye varırız. Eğer Ana
yasanın bu hükmünü, Anayasa ile değil, seçim 
kanunlariyle tâyin edilmiş olan mebus adedleri 
mevzuunda bir tek eksikliğe dahi memleketin 
tahammül etmiyeceği, o eksikliğin derhal dol
durulması lâzımgeleceği mânasında telâkki eder
sek mebusluk inhilâl eder etmez derhal seçime 
gitmek lâzımgelir gibi bir neticeye varmak ica-
beder. 
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Halbuki Anayasanın bu hükmü, bizim seçim 

kanunumuzda normal ara seçimi için muayyen 
bir müddet tâyin etmek suretiyle, Seçim Kanu
nunu tedvin eden vâzıı kanun tarafından (der
hal seçim yapılır) mânasında telâkki edilmiş 
ve böyle bir derhal seçim mecburiyeti mânasın
da telâkki edildiğine dair de burada ve arka
daşlar tarafından bir mütalâa dahi serdedalmiş 
deşüdir. İnhilâl eden mebusun yerine yenisi se
çilir. Ne zaman? Meskût. Derhal seçilir fikri 
ve hükmü yoktur. Ya ne zaman seçilir? 

Şimdi ne zaman seçilmesi gerektiği mevzuu, 
Seçim Kanunui ile muayyen bir müddete rapt
edilmiş bulunmaktadır. Seçim Kanunu der ki : 
23 Temmuzda ara seçimi yani münhal olan me
buslukların yerine yenisinin seçilme ameliyesi 
başlar. Fakat, Büyük Millet Meclisi muhalif bir 
karar vermedikçe 23 Temmuzda yapılır. 

«Bunu, bu tarihi, Büyük Millet Meclisi de
ğiştirebilir, mânasında almak lâzımgelir, yoksa 
ara seçimlerinin yapılıp yapılmaması mânasın
da değil» diyorlar. 

Şimdi bu tarihi Büyük. Millet Meclisi iki şe
kilde değiştirir, arkadaşlar. Biri öne doğru, 23 
Temmuzdan önce; diğeri 23 Temmuzdan sonra, 
yani ileriye doğru. Farz edelim ki, bizim Grup 
Sözcümüzün dediği gibi, Büyük Millet Meclisi
nin şimdiye kadarki tatbikatının telâkki ettiği şe
kilde, ara seçiminin yapılması veya yapılma
ması hususunda Büyük Millet Meclisinin bir ka
rar vermesi değil de, tarihin değiştirilmesi hu
susunda, bir karar verilmesi mânasını bir an 
için kabul edelim, tarihi değiştirebilir, ileriye 
doğru götürebilir, geriye doğru götürebilir, gibi.. 
Nereye kadar götürebilir? 23 Temmuz tarihini 
23 Ağustosa kadar götürebilir, 23 Eylüle kadar 
götürebilir, 23 Ocağa kadar götürebilir, bir sene 
sonraya kadar götürebilir. Bu tarihi tehir etme-
mütalâasının doğru olduğunu farz etsek dahi bu 
tarihi ancak o senenin son hududuna kadar gö
türebilir, ondan daha fazla tehir edilemez, diye 
bir hüküm var mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — 1959 a 
kadar gider. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — 1959 a 
kadar gider. Müsaade buyurun.. Anayasa inhilâl 
eden mebusun yerine bir yenisinin seçileceğini 
göstermiş, fakat ne zaman seçileceğini gösterme
miştir. Seçim Kanunu ne zaman seçileceğini Mec-
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îisin iradesine bırakmakla aksine karar vermek 
suretiyle, (aksine karar vermek keyfiyetini tari
hini değiştirmek, mânasına alsak dahi) bu tehir 
mutlaka bir ay, iki ay, diye hudutlamak için 
kanunda sarahat olması lâzımgelir. Bu, Büyük 
Millet Meclisi bu tarihi 2 ay, beş ay, dört ay, ge
riye atabilir, veya ileriye alabilir, demektir. Bu 
denmedikçe Büyük Millet Meclisi ara seçimini 
tehir eder, ben ara seçimi yapmıyacağım, 23 
Temmuzda yapmıyacağım, der. Kasım ayında 
ara seçimini yapmaya karar verir. Anayasaya 
muhalif olduğu iddia edilen takrir ara seçimle
rinin 23 Temmuzda yapılmamasını istiyen bir 
takrirdir ki, bu seçimi yapmamak, demek değil
dir. 23 Temmuzda yapılması yolundaki kanunda 
tâyin edilmiş olan normal müddeti geriye almak 
demektir. 

Şimdi arkadaşlar, bir mevzuun Anayasaya 
muhalif olduğu yolunda bir iddia serdedilebildi-
ği gibi, bu iddianın münakaşa edilmesine de ta
hammül etmek gerekir, insan bu iddiayı serde-
derken şahsında ve nefsinde bir Anayasa muha
kemesini teşahhuş ettirip, Anayasa muhakeme ve 
iddiasiyle konuşur. Bu budur. Bunun başka bir 
türlüsü yoktur, derse bu Fethi Çelikbaş arkada
şımızın bahsettiği «kompleks» kelimesiyle tarif 
edilecek bir husustur. (Soldan, bravo, sesleri). 
Üstelik böyle bir iddianın doğru olduğunu ve bu 
iddianın aleyhinde düşünmek aklı başında olan
lar için mümkün olmadığını söylemek ve bu keli
meyi bu kürsüde Yüksek Heyete karşı sarf etmek, 
yine kompleks kelimesinin başka bir mânasında 
ifade edilebilecek bir husustur. (Soldan, bravo, 
sesleri) 

Şimdi ikinci kışıma geliyorum; hulasaten arz 
etmek işiyorum: Bu takririn Anayasaya muhalif 
olduğu iddiasının asla mesnedi yoktur. Bu tak
rir Anayasaya uygundur. Bu takrir 23 Temmuz
da ara seçimlerinin yapılmamasına dairdir. Tek
rar ederim, Büyük Millet Meclisinize Kasımda, 
Aralıkta bir takrir verilerek ara seçiminin yapıl
ması istenebilir, ve Büyük Millet Meclisiniz Ara
lık ayının 28 nci günü ara seçiminin yapılmasına 
karar verebilir. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Hayır, 
olamaz. Hüküm sarihtir. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Muhterem 
Emrullah Nutku arkadaşımıza grup başkanla
rının bizim arkadaşımıza yaptığı tavsiye ile ce-
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vap vereceğim: Bu kürsüye gelip konuşunuz, Em* 
rullah Nutku Bey! 

İkinci meseleye geliyorum, ikinci mesele şu
dur: Efendim, ara seçiminin yapılması bir za
rurettir. Çünkü arada sırada umumi olarak mil
letin nabzını yoklamak lâzımdır. Çıkarılmış olan 
kanunları vatandaşın tasvibedip etmediği ve son 
seçimden bu yana vatandaşın yeni siyasi kanaat
lerinin tebellür edip etmediğini anlamak lâzım
dır, zaruridir. Bir an için bu zarureti kabul edi
yorum. 

Arkadaşlar, şimdi farz edelim; Büyük Millet 
Meclisi seçildi, 541 mebus geldi ve Büyük Millet 
Meclisi, içindeki muhalefetlerin, bir kopmleks ha
linde, Anayasaya aykırı olduğunu iddia ettiği ve 
Büyük Millet Meclisinin büyük ekseriyetinin 
Anayasaya uygun ve memleket menfaatine mu
tabık olduğunda ittifak ettiği birtakım kanunlar 
çıkardı. Hiçbir milletvekili de ne vefat etti, ne is
tifa etti, ne de ıskat edildi, tamamı 4 sene Meclis
te kaldı. Fiilen mümkündür, hukukan da müm
kündür. O halde burada çıkarılan kanunlar hak
kında milletin nabzını yoklamak için içimizden 
bâzılarını ad çekme ile çıkarıp yerine yeni bir se
çim mi yapacağız? (Soldan, bravo sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tel
graflar geliyorsa mesele yok. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Telgraflar 
size geliyor ve siz onlara aldanıyorsunuz. 

Bu mülâhazanın mantıki ve tutar yeri yok
tur. Milletin temayülâtını öğrenmek, milletin nab
zını yoklamak meselesi ara seçimler, hele bugün 
üzerinde durduğumuz meselede 14 dairede seçim 
yapmakla mümkün değildir. Ö seçimlerden mille
tin temayülünü kıyas dahi hatalı olur. Binaena
leyh bu mülâhazaları da doğru değildir. Bir se
nede birtakım kanunlar çıkardık, bu arada seçim
ler de oldu, millet Anayasaya aykırı görmedi. Be
lediye seçimlerinde nerede idiniz? (Soldan, bra
vo, sesleri) Ne netice çıktı belediye seçimlerin
den? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ka
lem teksir aleti oldu. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Belediye 
seçimlerinde, şimdi muhterem muhalefet men
subu arkadaşlarım, muhalefet partileri reisleri 
ve reisürreisleri, sözcü ve saire... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bah
settiğin, evvelâ senin reisin idi, 
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SEBATI ATAMAN (Devamla) — Hepimi

zin reisi idi, millî şefti... 
OSMAN BÖLÜKAŞI (Kırşehir) — Hâşa.. 

Senin reisin idi. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Türkiye 

Cumhuriyetinin -vatandaşı değil mi idin? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vatan

daş olmak başka.. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Başka 

bir şey demedim, Reisürreis dedim. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım farz edelim 

ki, ara seçimleri hakikaten milletin temayülü
nü gösterecek, yani şu kanunları millet tasvi-
bediyor mu, etmiyor mu? Türkiye'deki seçme 
hakkına malik bütün seçmenlerin şu kanunları 
tasvibedip etmediğini şu 14 bölgedeki seçmen
lerin vereceği reylerden istintacetmenin haki-
kata uygun olduğunu bir an için tasavvur ede
lim, şimdi bu muhterem arkadaşlar ara seçim
lerine iştirak etmezlerse?... 

OSMAN ALÎŞlROĞLU (Kırşehir) — O 
bizim bileceğimiz iş. (Gülüşmeler) 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Sizin 
bileceğiniz iş değil, ama bir ihtimal olarak 
bun»ı söylüyorum. 

Bu seçimlerin neticesi neyi gösterir?. De
mokrat Parti tek parti olarak seçime iştirak 
etti, farz edelim 14 seçim dairesinden dördünü 
müstakiller kazandı.. Bu, neyi gösterir? Ka
nunları, çıkan kanunları tasvibetmediklerini 
mi gösterir? 

Çıkan bu kanunları milletin tasvibetmediği, 
bunların milletin temayülüne uymadığı neti
cesini çıkarmak gülünç olur, hakikaten bu, ak
la, mantığa, hukuka, hiçbir şeye intibak etme
si mümkün olmıyan bir istîhracolur. 

«iştirak edip edibetmemek, bizim bileceğimiz 
iştir» deniyor. Hayır sizin bileceğiniz iş değil. 
Siz millet temayülünün yoklanması mevzuunu 
burada Anayasa yeminine raptedecek kadar 
ileri gittiniz. Seçildikten sonra vazife yapmadı
ğınıza göre, bir seçim esnasında olsun vazifeni
zi yapmanız lüzumu aşikârdır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Eğer ara seçimlerinin yapılması dendiği za
man bu, demokrasinin icabı, milletin temayülü
nün yoklanması, Anayasa vazifesi ise, seçimlere 
gitmemek yolunda bir karar ittihaz etmek sizin 
işiniz değildir. Bunda samimî iseniz, ötekinde 
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samimî değilsiniz, demektir. (Sağdan, 'hayır ha
yır sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, mâruzâtımı hu
lâsa ediyorum : Ara seçimlerinin 23 Temmuzda 
yapılmasının tehiri hakkındaki takrir Anayasa 
ve Secim Kanununa uygun bir takrirdir. 

Ara seçimlerinin yapılması ve serdedilen si
yasi fevait ve zaruretler memleketimizin bugün
kü siyasi vaziyetinde, yani milletten muhalefet 
yapmak, mebusluk yapmak vazifesini alan mu
halefet partilerinin bugünkü tutumları karşısın
da asla varit değildir. (Soldan, bravo sesleri) 
Binaenaleyh ara seçimlerinin bu şerait altında 
yapılmasının faydası değil, zararı vardır arka
daşlar. Eğer hakikaten, hiç olmazsa 14 intihap 
dairesinde milletin temayülâtını öğrenmeye ve
sile verecek bir hava teessüs etmiş olsaydı, ya
ni bu arkadaşlarımız seçildikten sonra milletve
killiği, siyasi parti vazifelerini doğru dürüst ifa 
etmiş olsalardı, (Sağdan, senin gibi sesleri) et
mekte olsalardı o vakit belki ara seçimini yapa
lım mı, yapmıyalım mı diye düşünürdük arka
daşlar. (Sağdan, gürültüler) (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

REÎS — Söz Servet Sezgin'indir. Fakat mü
saade buyurun Hamdi Sancar Grup sözcüsü ola
rak söz istedikleri için sözü ona veriyorum. 
(Soldan, reye reye sesleri) 

DEMOKRAT PARTİ MECLlS GRUPU ADI
NA A. HAMDI SANCAR (Denizli) — Çok kısa 
konuşacağım arkadaşlar. Bendeniz Fethi Çelik-
baş arkadaşımızın, buradaki beyanları bakımın
dan kendi grupu ile tam bir ittifak halinde ol
duğuna kaani değilim. 

Bir defa kendi grupu ile de tam bir muta
bakat halinde değildir, ittifak halinde, mutaba
kat halinde olduklarını ifade edebilirler mi? 

HÜRRİYET PARTİSİNDEN BlR MEBUS 
— Evet. 

RElS — Karşılıklı konuşmıyalım, efendim. 
A. HAMDI SANCAR (Devamla) — ittifak 

halinde bulunduklarını ifade buyurduklarına 
göre 1952 senesinde; 13.VI.1952 tarihinde Bü
yük Millet Meclisi Reisliğine filhal Hürriyet 
Partisi içinde bulunan muhterem arkadaşları
mızdan Yunus Muammer Alakant 'm ara se
çimlerinin yapılmaması için verdiği takriri 
okuyacağım : 
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«Yüksek Başkanlığa I 

Halen münhal bulunan 7 seçim dairesinde 8 
milletvekilliği için ara seçimleri yapılması Bü
yük Mecliste mevcut parti grupları nispetine ve 
bu vilâyetlerin Mecliste temsillerine mühim bir 
tesir icra etmiyeceği gibi bu mahdut sayıdaki 
milletvekili seçimi memleket çapında yapılan 
seçim mücadelesi ve milyonlarca vatandaşın ih
tiyar edeceği külfet Hazinenin yükleneceği bir 
milyon Ura etrafındaki masrafla gayrimütena-
sibolduğundan Seçim Kanununn 6 ncı maddesi 
mucibince bu sene ara seçimi yapılmaması hu
susunda işbu takririmin Yüksek Meclisin tasvi
bine sunulmasını arz ve teklif ederim.» (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

BEİS — Fethi Çelikbaş. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Müsaade ederseniz ben konuşacağım. 
REİS — Bir dakika Fethi Bey. 
Efendim, söz sırası Fethi Beyde idi. Fakat 

Hükümet söz isteyince ona vermek icabetmek-
tedir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Gayet tabiî. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Tabiî değil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Gayet tabiî, tahammül etmek lâzım bun
lara Ahmet Bey. öyledir, her yerde Hükümet 
evvelâ gelir. 

Muhterem arkadaşlar; iki nokta üzerinde 
ben de kısaca durmak isterim. Burada muhale
fet adına konuştuğunu işttiğim Fethi Çelikbaş 
diyor k i : «Milletin nabzını yoklamak lâzımdır» 
«Ara seçimleri milletin nabzını yoklamak için 
ihdas edilmiştir». Hayır arkadaşlar, ne Anaya
sada, ne Anayasanın mucip sebeplerinde; ne 
Seçim Kanununda, ne de Seçim Kanununun mu
cip sebeplerinde, ara seçimlerinin milletin nab
zını yoklamak için yapılacağına dair bir kayda 
raslamak mümkün değildir. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Nazariye, ta-
mamiyle nazariye. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
l a ) — Başka memleketlerin anayasalarında 
senede bir, iki senede bir, milletin nabzım yok
lamak için seçim yapılması hususu kabul edil
miştir, fakat, onlar da vefat ve diğer sebeplerle 
inhilâl halinde değil; meselâ Meclis adedi mü-
rettebinin yarısı sıfatlarını kaybederse, diğer I 
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yarısının seçimi yapılır. Amerika'da böyledir. 
Başka memleketlerde de başka türlüdür. Burada 
sistem olduğu gibi kabul olunacaktır ve mille
tin nabzı senede bir, iki senede bir, anayasanın 
kabul ettiği şekilde, yoklanacaktır. Bizim Ana
yasamızı böylesine bir tefsire tâbi tutmak asla 
varit değildir. Bu nokta böyle. Bir de, acaba 
pratik olarak, ara seçimler yapıldığı takdirde 
milletin nabzı yoklanmış olacak mı, olmıyacak 
mı? Eğer milletin nabzının yoklanmasına ehem
miyet vermiş olsalardı, biraz evvel arkadaşı
mın gayet güzel tebarüz ettirdiği gibi, belediye 
seçimlerine girerlerdi. 

Muhterem arkadaşlar; büyük bir feveranla 
büyük bir asabiyetle Meclisi terk edip gittikten 
sonra, dedik ki, gelmiyecekler ve o zaman haki
katen dükündük ki, gelmedikleri takdirde, gel
memekte ısrar ettikleri takdirde ara seçimleri 
yapalım ve milletin nabzını hakikaten yoklıya-
lım. (Soldan, bravo sesleri, sürekli, şiddetli 
alkışlar) Ama bütün tantanalı tebliğlerine, bü
tün cakalı, edalı tavru hareketlerine rağmen 
bugün tıpış tıpış teşriflerini memnuniyetle ve 
biraz da üzüntü ile müşahede ediyoruz. (Sağdan 
gürültüler..) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Baba
nın evi değil burası, Menderes. Vaktiyle sen de 
çıktın; sen de geldin bizim gibi... (Soldan gü
rültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Beraber çıkıp gelmedik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Recep 
Peker sana hakaret etti, sen Türk milletine ha
karet ediyorsun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ne bağırıyorsun? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sen ne 
bağırıyorsun1? 

REİS — Rica ediyorum Osman Bey sükûne
ti ihlâl etmeyin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tüzü
ğü tatbik edersiniz. 

REİS — Ama size evvelâ tatbik etmem lâ
zım. Siz sebebiyet veriyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tatbik 
edin, fakat Menderes'in gözünün içine bakma
yın Reis Bey. 

KEMÂL TERZlOĞLU (Çorum) — Biraz 
terbiyeli konuşun. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Muhterem arkadaşlar, seviyeli konuş
mak lâzım. Kana kanla, hiddete hiddetle muka
bele etmek mutlak gerekmez. İstediği kadar 
kızsın, hiddetlensin, bağırsın ben sükûnetle 
söyliyeceklerimi söyliyeceğim. (Soldan şiddetli 
alkışlar ve bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, vaktiyle biz de 
Büyük Millet Meclisinden çıktık. Ama önceden 
mizansen olarak tertibedilmiş, şöyle konuşaca
ğız, böyle konuşacağız, ondan sonra şöyle çıka
cağız, en önde ben bulunacağım, şeklinde bir 
tertibin eseri olarak çıkmadık. Bu, bizim 1946 -
1950 devresinde Meclisten çıkmamızla bu sefer
ki muhalefetin Meclisten çıkması arasındaki bi
rinci fark. Biz o zaman nasıl çıktık"? Durup du
rurken grupumuzun toptan hakarete uğramış 
olmasının bir anda kendi vicdanlarımızda ve 
ruhlarımızda yarattığı feveran neticesi olarak 
anide kendimizi Meclisin dışında bulduk. Çün
kü «Psikopatlar» falan diyerek, zamanın başve
kili anide, beklenilmedik bir zamanda kürsüye 
çıktı ve hücumlarda bulundu. Âniyen ve (spoıı-
tane) olarak, hakarete uğramış bir grup olarak 
Meclisin dışına çıktık. İşte aradaki birinci fark 
budur. 

Onlar ise Büyük Millet Meclisinin kahir ek
seriyetinin ısdar etmiş olduğu bir kanuna boy
kotaj yapmak maksadiyle çıktılar. Biz ise her 
hangi bir kanuna boykotaj yapmak maksadiyle 
çıkmadık. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ana
yasayı çiğniyenlere karşı elimizden gelen her 
şeyi yapacağız. (Sus, sus sesleri) 

REİS — Oturduğu yerden müdahale ettiği 
için Osman Bölükbaşı'ya ihtar ediyorum. (İkin
ci defadır sesleri) 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Hulâsa 
edeyim. Konuşturmak istemiyor ama ben ko
nuşayım. Yani biz hakarete mâruz kaldık, hiç
bir hesap neticesi olmadan, izzetinefislerin fe
veranı ile dışarı çıktık. Ondan sonra gelişleri
mizde de fark var. Biz beyannameler neşretmek 
suretiyle, hareketimizin mânası şudur, budur 
diye izah ettik. Onlar da bir beyanname neş
rettiler ama mâna çıkarabilmek için mikros
kopla mı bakarsınız, teleskopla mı bakarsınız, 
gıda maddelerinin tahlili gibi lâboratuvara mı 
gönderirsiniz? Ne yaparsanız yapınız, yine bir 
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mâna çıkaramazsınız. Biz, böyle şeyler yapma
dık. Biz, tecavüze uğramış bir grup olarak, 
haklı olarak çıktık. Bize, gelin, dediler. Çünkü 
bizim çıkışımız haklı ve bizi çıkmaya mecbur 
eden sebepler haksız idi. Bu sefer de onların 
çıkışı haksız. Binaenaleyh onları davet için 
hiçbir mücbir sebep mevcudolmadığmdan do
layı kendilerine davet vâki olmadı. 

Gelişimizdeki fark : Biz davetle, ısrarlı da
vetlerle, ricalarla geldik; onlar, bu kadar ça
lım yaptıkları halde yine maşallah tıpış tıpış 
geldiler. (Soldan, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Fethi Çelik-
baş diyor ki : Bu son kanunlar o kadar fenadır 
k i ; Matbuat Kanunu o kadar fenadır k i ; mille
tin nabzını yoklamaktan korkuyorsunuz. Eğer 
millet efkârı umumiyesinin bizim aleyhimize te
veccüh ettiği iddiası ilk defa vâki olsaydı bu 
sözlere itibar etmek gerekirdi, belki. Fakat 
1950 de iktidara geldiğimizden beri, geldiği
mizin ertesi günü, milletin aldanmış olduğunu 
iddiadan başlıyarak bu hususta bir destan teş
kil edecek bir edebiyat işlendi, Bin tane, iki 
bin tane bu mevzua dair sözler bulup örnekler 
vermek kolaydır. Fethi Çelikbaş diyor ki : 
Nabzını yoklayın milletin. Nabzını yoklamak. 
Galop müessesesi midir, nedir? bilmiyorum. 

Efkârı umumiye aleyhe dönmüş diyor, ken
di yoklamış, kendi biliyor. Hem avukat, hem 
davacı, hem dâvâlı, hem hâkim, hepsi O, sözü 
kestirip atıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunun yanın
da, üzerinde durulacak bir nokta vardır. Diyor 
ki : Son Matbuat Kanunundan dolayı dışarda o 
kadar kötüleniyormuşuz ki, eğer hakkımızda 
yazılan yazılar memleketimize gelmiş olsa vazi
yet o zaman görülürmüş. 

Dünyanın her tarafında dünya kadar yazı 
çıkıyor. Ondan sonra tahrik edilmiş yazılar. Gü
nün birinde, açıklarız, onları burada birer birer 
konuşuruz. , 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Buradan gönderilmiş yazılar var. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi muhterem arkadaşlar, bu sözleriyle 
memleketi kötülemekte olduklarının farkında 
değildirler. 

İsmet Paşa, 1946 belediye seçimlerine muha
lefet partisinin girmemesi ihtimali karşısında, bu 
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hareket bütün dünyaya karşı memleketi kötüle- I 
mek maksadiyle yapılmaktadır, demişti. Memle
keti kötüleme hareketi devam etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, burada muhalif grup
ları çıkıyor, tantanalı beyannameler neşrediyor
lar. Bunlar, memleketi kötüleme maksadına bağ
lanamaz mı? Ondan sonra «Son çıkan Matbuat 
Kanunu» diyor, Fethi Çelikbaş. Yalnız o değil, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, iktidara geldiğimiz 
günden beri istibdadın bu memlekette mevcudöl-
duğunu, kendileriyle birleşen muhterem lider id
dia etmektedir. Biz sizinle beraber vaktiyle ken
dimizi bu iddiaya karşı müdafaa ettik. 1953 te 
îsmet inönü'nün izmir nutkunda deniyor ki, 
matbuat bu devirde olduğu kadar hiçbir zaman 
zulüm altında bulundurulmamıştır. Demek ki, 
son çıkan Matbuat Kanunu ile değil, 1953 sene
sinde de vaziyet, nazarlarında.böyle idi. işte ga
zete burada. 1953 senesindeki ismet inönü'nün 
bu iddialarının karşısında seninle ben beraber 
idik. Şimdi, yer değiştirip, partimizde bulundu
ğunuz zaman beraberce onlara karşılık vermiş 
bulunduğumuz iddiaları şimdi onlarla birleşip 
bize karşı iddia etmek, bu doğru değildir. Fethi 
Çelikbaş bunu bırakmalıdır. Böyle konuşmama
lıdır. (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi, mevzua gelelim. Mesele şudur; huku
ki tarafı malûm. Büyük Millet Meclisinin, ara 
seçimlerinin yapılması veya yapılmamasına dair 
karar vermek hakkıdır. Bunda en küçük bir şüp
he mevcut değildir. 

Bunun siyasi tarafına gelince, ekseriyet par
tisi, Büyük Millet Meclisinin, büyük çoğunluğu 
ara seçimlerinin yapılmasını arzu etmiyor. Onun 
için bu hususta, bu maksatla reyini kullanacak
tır. Bu hususta, vatan elden gidiyor, şöyle olu
yor, böyle oluyor, diye feryadetmenin ne mâ
nası vardır? Ekseriyet ile ekalliyetin arasında 
bir fark olması lâzımgelir. Yani bir ekseriyet ira
desinin hini hacette, kanun halinde tecelli etmesi 
bir em*i mukadderdir, bir emri mukarrerdir. 

işte, bu demokratik zihniyete alışamadıkla
rından dolayı, öteden beri, kendi iradelerini bü
tün ekseriyet iradesinin fevkinde gördükleri 
için, ekalliyette olmayı bir türlü vicdanlarına 
sığdıramıyorlar. Onlar, ekalliyette oldukları için 
ekseriyet iradesine tâbi olmak hususu kendileri
ne giran geliyor. Bunun başka türlü izahına 
İmkân ve ihtimali mevcut değildir. 
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Mesele çok basittir. Bu sene seçimleri yap

mak caiz değildir. Çünkü ekseriyet böyle isti
yor. Siz de ekseriyette olduğunuz zaman aksine 

I karar verebilirsiniz. Ama şimdi ekalliyettesiniz. 
İşte bütün muhalefetler şurada olduğu kadar
dır. Bunların bir kısmı bizim aramızdan kaçır
dığımız kıymetli arkadaşlardır. 

İşte vaziyet bundan ibarettir. Millet Mecli
sinin büyük ekseriyetinin karar verdiği gibi 
olacaktır. Bunu da bilirler. Fakat yarın gazete
lerde büyük manşetlerle yazdırmak için çıkar
lar buraya, söylerler, bunun için söylerler; başka 
maksatla değil. Binaenaleyh bunları lâtife te
lâkki edip, ko desinler deyip reylerimizi ona 
göre kullanmak da bizim bileceğimiz iştir ar
kadaşlar. (Sağdan alkışlar). 

HÜRRIYET PARTISI MECLIS GRUPÜ 
ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh
terem arkadaşlar, Hükümet Reisinin hakikaten 
münakaşaların selâmetle yürütülebilmesi bakı
mından zaruri olan itidali muhafaza ederek ko
nuşmuş olmasından dolayı duyduğum memnu
niyet derindir. 

Şimdi müsaadenizle aynı serin kanlılıkla 
biz de kendilerini cevaplandırmaya gayret ede
ceğiz, ve arzu ediyoruz ki, bizzat bunları yine 
cevaplandırmak fırsatı zuhur edeceğine göre, 
çıkıp cevaplandırsınlar, gerek Büyük Millet 
Meclisinin anlayışı ve gerek tatbikat mevzuun
da şu iradei milliyenin muayyen bir bölgesinde 
olsa dahi tecellisini alâkadar etmesi dolayısiyle 
tarafları bu ara seçimleri dolayısiyle görüşle
rini millete intikal ettirmiş olalım. Buyurdu
lar ki, bâzı memleketlerde zaman zaman iki se
nede bir seçimler yapılır, ama buna dair ka
nunlarında sarih hüküm vardır. Arkadaşlar, bu
nun ara seçimleri ile, ara seçimi müesesesi ile 
uzaktan ve yakndan alâkası yoktur. 

Bâzı memleketlerde, parlâmentoların toptau 
seçimle değiştirilmesinde mahzur mütalâa edil
miştir. Seçimle Meclisin toptan m değiştirilmesi 
mahzurlu görüldüğü için, dört yıllık, dokuz: 
yıllık temsil salâhiyetinin üçte birini bir defa; 
üçte birini, müteakip başka bir zamanda, do
kuz yıllık .müddetini doldurmak kaydı ile se
çimler yapılır. Ama bunun ara seçimi müesse
sesi ile zerrece alâkası yoktur. Bunu bir kere 
tesbit edelim. 

I Amerika'daki usulden bahsettiler. 
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Şimdi Türkiye'de mevzuubahsedilen ara se

çiminin bâzı yabancı memleketlerde mevcud-
olan, Başvekil'in bahsettiği bu seçim müesse
sesi ile alâkalı bir husus değildir; alâkasını izah 
ederlerse memnun oluruz. 

Şimdi, iktidar partisine hâkim olan zihniyet
le geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki müzakereyi terkeden muhalefet partileri
nin zihniyeti arasında çok büyük bir fark var
dır.. 

Madem kendileri bahsettiler, bu imkânları 
verdiler, müsaade buyurursanız efkârı umumi-
yeye bu farkı biz de kendi görüşümüze göre 
tesbit edelim. 

Ne olmuş? 1947 yılında zamanın Başvekili 
. sinirlenmiş, bir pisikopat lâfı ağzından çıkmış, 

kendilerinin haysiyetlerine dokunmuş, kendile
rini dışarda bulmuşlar. Yani suni bir hareket. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz şahitsiniz, Türk 
milleti şahittir. Huzurunuzda Hürriyet Partisi 
Meclis Grupuna çete dediler çıkmadık, oturduk, 
bizlere neleri reva gördüler, katiyen yerimizi 
terk etmedik, Meclis ne zamen terk edildi? Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Türk vatandaşları
nın toplanma, cemiyet kurma ve toplu yürüyüş 
haklarının iptali mevzuubahis edildiğinde, yani 
Anayasa ihlâl edildiğinde terk edildi. (Sağdan,. 
bravo sesleri, alkışlar). Bir taraftan enfüsi 
bir, hareket, bir taraftan vatandaş âmme hak
ları ile ilâkalı bir vaziyet, bunun mukayesesini 
Türk milleti yapacak ve haklıyı, haksızı takdir 
edecek. (Sağdan, alkışlar, bravo sesleri). 

Şimdi o kanunlar, Anayasaya aykırıdır fa
lan.. Bu nereden geliyor? Bunun patenti bize 
ait değildir, bunu biz icat etmedik. Müsaade 
buyurursanız bunu da tesbit edelim: Biz de ta
mamen ruhumuzun derinliğinden gelen hissiya
tımızla aynı görüşe iştirak ederiz, yirminci as
rın her diyarında bunun böyle olduğunu bilerek 
arz ederiz. 

Sene 1947. O zamanın Demokrat Parti Lide
ri, Jbugünkü Reisicumhurumuz Sayın Bayar 
şöyle beyan ediyorlar: «İnsan hak ve hürriyet
lerinin teminatını teşkil edecek kanunlar olabi
leceği gibi bir istibdadın mesnedi ve vasıtası 
olan kanunlar da vardır.» Teşhisi biz koymadık 
arkadaşlar. Zamanımızda istibdat idarelerine 
ait kanunlarla idareler olabileceğini şu okudu
ğum hükümle bizzat Reisicumhurumuz o zaman 
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vazetmişlerdir. Şimdi konuşulan kanun lâyiha
sını bu hükümle bir irtibat tesis ederek kıymet
lendin rsek istibdadın kanunlarla olabileceğini 
işaret ederek, madem ki, istibdat zamanımızda 
böyle kanunla oluyor düşüncesiyle biz Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bir şahit rolünde bulun-
mıyalım deriz. Bunu dün dedik, bundan sonra da 
deriz arkadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri) Ta ki, 
Büyük Türk milleti bu işin hakemliğini eline 
alsın, ta ki, kendi sezişi ile hâdiseleri derin bir 
vukufla tkibeden milletimiz hak ve hakikatin 
kimin tarafında olduğunu bilsin. Bu mevzu üze
rindeki hassasiyetimizin sebebi budur, arka
daşlar. 

Şimdi Başvekil yine dediler ki; biz ara seçi
mini yapacaktık. Ama siz gelmiyecektiniz. 

Arkadaşlar; bu karann, ara seçimlerini yap
mama kararının grupunuzda ne zaman alındığı 
hususunu sizlerin vicdanınıza tevdi ediyorum. Bu 
sözün delâlet ettiği mânanın teşrihi şöyledir; ara 
seçimlerinin Grupunuzun kararına bağlandığı ta
rihle muhalefet gruplanmn Meclis müzakerele
rinin tarihi mukayese edilecek olursa hakikat 
kendiliğinden ortaya çıkar. Bunun teşrihi sizler 
için üzüntülü bir durum hâsıl eder. Böyle bir 
durum yaratmak kararında değilim. YalniE bir 
sual soracağım; madem öyle idi ne için gündnııc 
alındı? 

Muhterem arkadaşlar; meselelerimizi o anda 
halledildi zannederek hareket ettiğimiz zaman 
hiçbir meselemizin halledilmiyeceğini bir kere da
ha tesbit edelim. Memleketlerin meseleleri o anın 
tatmini için elde edilen rey ekseriyetiyle halldile-
mez. Buna imkân ve ihtimal yoktur. Bu husus
ta mutabakata vardıktan sonra demin arz ettim; 
milletin umumi menfaatlerinin istikametinde rey 
alan ekseriyet aleyhine netice verecek olsa dahi 
temsil ettiği milletin, mademki kendisi bu istika
mette reyin sahibidir, ona rıza göstermek de
mokrasinin en basit bir kaidesidir arkadaşlar. îş-
te titizliğimizin sebebi bu. Meclisin ısdar ettiği 
bir kanuna boykotaj, diyorlar. 3 muhalefet par
tisi grupu elbette konuşarak aldığı bir kararın 
tatbikidir, Türkiye'de terk hareketi mese
lelerin iktidar partisi ile dahi karşı kar
şıya geçerek, yüz yüze gelerek konuş
mak suretiyle halledilebileceğine kaani olan 
medeni insanlar sıfatiyle ve medeni insan
lara yakışan bir üslûpla konuşmalar olacaktır. 
Meseleler böyle halledilir. İstibdadın kanunla ku-

- 2 1 S ~ 



ı : öö i i , " i 
rulduğunu biliyoruz, biliyorsunuz. Bu kanun 
geliyor, tatbikatını siz de gördünüz, bundan son
ra konuşamıyaeaksmız. Hayır arkadaşlar. Bizim 
şahıslarla alıp vereceğimiz bir mesele yoktur. 
Türk milleti şahıslarımızla alış verişimizin hesa
bını görsün diye bizi buraya göndermemiştir. 
Kendi dertlerinin tedavisi tedbirleri üzerinde mü
zakere ederek, münakaşa ederek, murakabe ede
rek, hattâ kendisinin münakaşa, müzakere ve 
murakabe etmeye imkân hazırlıyarak dertlerin 
halledilmesi için bizi göndermiştir. Nerede kaldı 
son Basın Kanununa göre murakabe imkânı? Ne
rede kaldı millet işlerinin yine son kanunlara gö
re müzakeresi murakabesi imkânı? Arkadaşlar; 
eğer uzaktan, yakından demokrasiyle bir temas 
tesis edebilirlerse kendilerine minnet duyarım. 
Arkadaşlarım ; iftira ve sair kelimeleri reddede
rim. Esasen münakaşaları bu seviyeye indirme
mek kararındayız. 

Memleketimizde iyi yazılanlar da kötü yazı
lanlar da neşredilir. Kötü yazılanlar da iyi yazı
lanlar gibi neşredilebilsin. Evvelâ bu imkânı ve
riniz, dedim. Bitaraf kütlelerin bu patırtı gürül
tü içinde haklı kimdir, haksız kimdir, ayrılabil
mesi için, buna imkân vermek için şu hükmü kal
dırınız, dedim. Gazete ver mecmuaları arzu eden
lere tedarik ederek hususi olarak kendisine ve
ririm. Yazılan yazıların asıllarını veya suretle
rini tedarik ederek birer nüshalarını takcjim ede-
rinij isterlerse. 

Şimdi arkadaşlar mühim dâva şurada: Ekse
riyetin iradesine boyun eğmek ekalliyetin vazife
sidir. Size bir Amerikan devlet adamının sözü
nü tekrar edeyim: «Demokrasi, ekalliyetin huku
kuna riayetkar olmak suretiyle ekseriyetin ka-
rarlariyle idare etmektir.» Bu söz bundan 150 se
neden fazla bir zaman evvel söylenmiştir. Artık 
şimdi tek dereceli seçimle bütün vatandaşlara 
seçim hakkı tanınan bu devrede ekalliyetin değil, 
vatandaşların haklarına riayetkar olunmak sure
tiyle ekseriyetin kararma göre bir idare sistemi
dir, demokrasi diyeceğiz. Hepimiz birleşsek, bü
tün partiler birleşse Anayasanın vatandaşa tanı
dığı hakları iptal edebilir miyiz? Ne münasebet
le iptal edebiliriz... Başka memleketlerde vatan
daşın bu meselelerde müracaat edebileceği mües
seseler vardır. İnşallah Türkiye de Batılı mânası 
ile demokrasiye kavuşacak ve vatandaşın kendi 
noktai nazarını hâkim kılabilmek bakımından mü-
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raeaat edebileceği birtakım yeni müesseseler biz
de de kurulacaktır. 

Evvel ve âhir demokraside vatandaşın noktai
nazarını kendi noktainazarımıza kazanmak için 
ikna yoluna gitmek lâzımdır. Vatandaşı ikna yo
lu ile kazanmak lâzımdır. «Ekseriyet bende; 
ben, bu kanunu böyle anlıyorum, bu kanun böy
ledir.» Diyemezsiniz. Sebati Ataman Beyin söz
lerine temas etmiyeceğim. Hakikaten mevzu ile 
alâkalı değildir. «Vatandaş sizin noktainazarınıza 
göre mi hüküm vermekte, yoksa başka bir noktai
nazarla mı düşünmektedir?» Bu meselenin anla
şılması için miyar ara seçimleridir arkadaşlar. 
İşte bizim noktainazarımız budur. Samimî kalb-
le aleyhindeki görüşü de kabul ederiz. O da bir 
noktainazardır. Ama illâ ekseriyet böyle düşünü
yor, onun noktainazarı mutadır, dendiği zaman 
müdahale etmek mecburiyetinde olduğumuzu ifa
de etmek isteriz arkadaşlar. Velevki muayyen 
bölgelerin temayülâtını öğrenmek, için olsun bu 
bölgelerde seçim yapalım, demek ekalliyette bu
lunan bir grupun vazifesi icabmdandır. Bu ekal
liyetin ekseriyete tahakkümü demek değildir. Bi
zim noktainazarımız bundan ibarettir. Bunun 
dışında her hangi bir mütalâa serdini lüzumsuz 
addederiz arkadaşlar. 

BEİS — Bölükbaşı (Bir kova su, sesleri) 
(Soldan «bir kova su» sesleri) 
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTÎSÎ 

MECLİS GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Kırşehir) — Ne kadar yaktığınızı iyi 
takdir ediyorsunuz. 

Birkaç noktayı cevapsız bırakmamak için 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 
adına söz almış bulunuyorum. Evvelâ Sayın 
Reisimizin bir ihtarını cevaplandırmak zaru-
.retindeyim : 

Grupumuz adına konuşan arkadaşımız bu 
teklifin Anayasaya muhalif olduğunu ifade 
etti ve çıkan Anayasaya aykırı kanunların 
millet tarafından tasvibedilip edilmediğini tesbit 
bakımından ara seçimlerinin yapılmasının fay
dalı olacağı mütalâasını serdetti, Sayın 
Reisimiz «kanun Anayasaya aykırı olmaz» de
di, kanun kelimesinin siperi arkasına çekildi. 
Anayasaya aykırı kanunların mevcudiyeti id
diası bu memlekette ilk defa Demokrat Parti 
tarafından ortaya atılmıştır. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) 
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&EÎS — Bölükbaşı, bir dakikanızı riea ede

yim : Ben Ahmet Bilgin'e bu bizim noktaina
zarımız şeklindedir, böyle mutlak ve hüküm 
ifade eden bir tarzda değil de, noktainazarı
mız budur şeklinde ifade buyurun diye ikaz 
etmiştim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhte
rem Reisimizin böyle bir tavzihi tahrik et
mek için müdahalesini icabettiren riyasete te-
reddübeden bir vazife olduğunu bilmiyorum. 
(Soldan öğren öğren sesleri) 

Kanunların Anayasaya aykırı olabileceği 
yalnız Demokrat Parti tarafından da iddia 
edilmemiştir; bütün medeni milletler bunu ka
bul etmişler ve bu halleri bertaraf etmek için 
müesseseler kurmuşlardır. Amerika'da kanu
nun Anayasaya aykırı olup olmadığını mah
kemeler tetkik eder, İtalya'da ve Almanya'da 
ise Anayasaya aykırı kanunları iptalle va
zifeli Anayasa Mahkemeleri kurulmuştur. Ora
da demokrasi ekseriyetin her şeyi yapabile
ceği mânasında anlaşılmadığı için ekalliyetin 
haklarını ekseriyetin tecavüzüne karşı koru
mak için bu müesseseleri ihdas etmek zarure
ti hissedilmiştir. 

Bu noktayı böylece cevaplandırdıktan son
ra Sayın Başbakanın sözlerine intikal edece
ğim : 

Recep Peker vaktiyle Meclis kürsüsünde 
Demokrat Parti sözcüsü olarak konuşan Sa
yın Menderes'in mütalâalarını psikopat bir ru
hun ifadesi olarak tavsif etmişti. O zaman 
hepimizin takbih ettiğimiz bu hareket üzerine 
Demokrat - Parti Meclis Grupu Meclisten çık
mıştı. Sa'ym Başvekil bir hakaret karşısın
da Meclisin terk edilmesini tabiî buluyor da bir 
milletin en muakddes haklarının bir ekseriyetin 
istediği şekilde çıkardığı kanunlarla çiğnenme
si halinde akalliyette bulunanların hassasiyeti
ni çok görüyor. (Soldan gürültüler, sağdan al
kışlar) 

Müsaade buyurursanız, bir grupa yapılan 
hakaret bir şey ifade ediyorsa, milletin, Ana
yasanın teminatı altında bulunan haklarını çiğ
nemek ondan bin misli daha ehemmiyetlidir. 
Asıl hassasiyet burada gösterilmelidir. Anaya
sanın millete tanıdığı hakları iptal etmek, on
ları çiğnemek Türk Milletine yapılmış büyük 
bir hakarettir. (Soldan gürültüler, sağdan al
kışlar, bravo sesleri) Bizim nazarımızda... 
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MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Reis Bey, Meclise hakaret ediyor. Sözlerini 
geri alsın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kimse
ye hakaret etmiyoruz, görüşümüzü söylüyoruz. 
(Murad Âli'ye hitaben) Meclisi bundan başka 
müdafaa edecek kimse yok. (Soldan gürültü
ler, Meclise hakaret ediyor, sözünü geri alsın 
sesleri) 

Sonra, Meclise tıpış tıpış gelme meselesine 
gelince; Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk 
Milletinin malıdır, iktidarda bulunan bir par
tinin babasının evi değildir. (Sağdan bravo ses
leri, alkışlar) Çıkmamız, girmemiz bizim tak
dirimize kalmıştır. Millet haklarını çiğniyen 
kanun tasarılarının müzakeresinde şahit mev
kiinde bulunmamak, milleti ikaz etmek, va
him gidişinizi ona anlatmak için tarafımızdan 
vazife telâkki edilmiş, Meclisten çıkılmıştır. 
«Bize rica. edildiği için vaktiyle Meclise gel
miştik» diyor, Menderes. Bu sözle Başvekil ken
disini küçük düşürüyor. (Sağdan bravo sesleri) 
Vazife hissi taşıyan insanlar başkasının ricası
na bakmazlar, vazife emrettiği zaman gelirler. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) (Şiddetli alkış
lar) 

Bir de hariçteki neşriyat meselesine temas 
ettiler. Hariçteki neşriyatın muhalefet tarafın
dan tahrik edildiğini ima buyurdular. 

Demek ki, Türkiye dünyadan tecerrüdet-
miş; kimsenin görmediği, bilmediği ve alâka
lanmadığı bir diyarmış, burada cereyan eden 
hâdiseler karşısında muhalefet susarsa diğer 
devletler olup bitenleri görmiyeceklermiş.. (Sol
dan gürültüler) Müsaade buyurursanız tokadı 
vuran suçlu değil de, feryadeden suçlu imiş. 

Muhalefet memleketi kötülüyormuş. Mu
halefet sussa dahi insan haklarını kabul eden 
Avrupa Konseyine ve Birleşmiş Milletlere dâhil 
bir memleketin Hükümeti insan haklarını ye 
Anayasayı çiğniyen kanun tasarılarını buraya 
getirir ve iktidarda bulunan partinin ekseriye
ti de bunları kanunlaştırmak suretiyle Anaya
saya ve beynelmilel anlaşmalara muhalif hare
ket ederse bu, bir milletin haysiyet ve itibarını 
gölgeler, muhalefetin protestosu bu gölgeleme^ 
yi artırmaz, bilâkis hafifletir. (Sağdan bravo 
sesleri, alkışlar) 
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REİS — İsmet İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Ara seçimleri

nin yapılmasında ara sıra umumi efkârı yokla
manın faydası tebarüz ettirilmiştir. Biz bunun 
faydasını takdir ediyoruz. Esas olarak ara seçi
minin Anayasanın sarih 'hükmüne göre yapıl
ması lâzım mı, değil mi mevzuunda ısrar ettik. 
Dikkat ettim ki takriri müdafaa eden bütün ha
tipler Anayasanın sarih hükmü karşısında ya 
kısa kesmeyi, ya sükût etmeyi tercih etmişler
dir. Başvekil bu mevzuu «Hukuki mânasında ara 
seçimlerinin yapılmaması elimizdedir» tarzında 
söylemiştir. Bu anlayışlar sakattır, Anayasanın 
hükmü sarihtir. «Eksilen mebusun yerine yenisi 
seçilir ve yenisi gelir» demek, imkânın müsaade 
ettiği en çok süratle o boşluk doldurulur demek
tir. Mantık bunu icabettirir, sağduyunun anla
yışı budur. Bu, (Eksilen mebusun yerine yenisi 
gelir) tâbirini hususi kanunlarla tefsir ederek 
«Hiç gelmez» haline getirmek demek değildir. 
(Sağdan, bravo sesleri) Bu Anayasanın sarih bir 
surette ihlâlidir. Bu bir... 

Biz ara seçimi münasebetiyle Anayasa hük
mü üzerinde niçin bu kadar ısrar ediyoruz? 
Çünkü, bu idarenin hususiyle Başbakanın Ana
yasa dışında bir idareyi bu memlekette yürüt
mek iddiasını, en basit bir şekilde bu ara seçimi 
tehir teklifi münasebetiyle anlatabiliyoruz. 

Anayasada (vatandaş hakları, söz hürriyeti, 
matbuat hürriyeti, hâkim teminatı hep hususi 
kanunlarla düzenlenir) mânasına bağlanmıştır. 
Bugünkü rejim, işte bu kayıttan faydalanarak 
hususi kanunlarla esas hakkı tanzim etmek, hu
dudunu belirtmek fikrini, esas hürriyet ve esas 
Iıakkın kendisini ta'hribetmek mânasında tatbik 
etmiştir, tatbik etmektedir. (Sağdan, bravo ses
leri) Anayasaya göre basın hürriyeti esastır. 
Hududu kanunla tâyin olunur. Basını tanzim 
için kanun yapabilirsiniz. (Soldan, «bu teferru
ata ne lüzum var?» sesleri) Fakat basın hürriyeti 
esas haktır, basın hürriyeti mevcut kalmak şart
tır. Toplantı hürriyeti esastır. (Bu hürriyet 
kanunla nizama konulur) demek toplantı hürri
yetinin esasını, mânasını asla zedelemiyecek şe
kilde bir düzenleme usulü bulmak demektir. 

Şimdi dünyada her tabiî hak, her esas me
sele birtakım teferruat kanunları, nizamları ile 
yola konacaktır. Eğer teferruat kanunları aslı 
tahribetmek için bahane olsaydı dünyada esas 
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haklardan, temel hürriyetlerden eser kalmaydı. 
Bir defa bu anlayışı düzeltmek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlar, Başbakan idarede kendisi
ne rehber olan ikinci bir fikri açık olarak söylü
yor; ekalliyetteki vatandaşlar ekseriyette olan 
vatandaşların kararlarım, kabul ettikleri hüküm
leri takibedeceklerdir. Bunun itiraz olunur yeri 
yok; seçimin temeli ve Devletin idaresi bu esa
sa dayanır! Şimdi farkı veriyorum; ekseriyetin 
el süremiyeceği birtakım hükümler vardır. Var 
mıdır, yok mudur? Vardır. Meselâ, Anayasa
nın tâyin ettiği hakları ekseriyet bozamay. Bu 
bir. 

Ekseriyet, vatanda ekalliyette bulunan vatan
daşlara insan hakları dışında muamele edemez 
Bu iki. (Sağdan, alkışlar) 

Yoksa arkadaşlar, iki seçimden sonra meydan
da millet kalmaz. Yüzde 52 ile gelen bir parti, 
yüzde 48 içinde kalan vatandaşı insan hakların
dan mahram bırakarak idare edecek, ezip mahve
decek... Ondan sonra... (Soldan, gürültüler) 

REİS — İsmet Paşa, İsmet Paşa... (Soldan, 
şiddetli gürültüler) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Müsaade bu
yurun arkadaşlar... 

REİS — İsmet Paşa, müsaade buyurun. (Gü
rültüler) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Müsaade bu
yurun arkadaşlar, Reis Beyden de istirham edi
yorum, Başbakan.... 

REİS — (Zili şiddetle çalarak) Arkadaşlar, 
İsmet Paşa, Büyük Millet Meclisinin, Anayasa 
dışında hareket ettiğine kaani olduğu, Başveki
lin arzularını yerine getirmek suretiyle kanun
suzluk yaptığını iddia ediyor ve ihtarıma rağ
men dinlememek suretiyle sözlerini ikmale çalışı
yor. (Sağdan, şiddetli gürültüler) ve «Meclis 
Anayasa dışında kanun çıkarmıştır.» diyor. (Sol
dan, İsmet inönü'ye protesto makaadiyle, şiddet
li gürültüler, «o senin işindir» sesleri, sıra ka
paklarına vurmalar) 

İsmet paşa, İsmet paşa... Devam ederseniz 
Meclisin reyine müracaat edeceğim. 

Meclis tarafından çıkarılmış olan kanunlara 
dil uzatmaya milletvekilinin dahi hakkı yoktur, 
(Sağdan, şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

Mukabil tekliflerle bu kanunları değiştirebi
lirsiniz'. 
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İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Müsaade bu

yurun, vatandaşlar insan haklarından mahrum 
edilerek yaşatılmak isteniyor. Bu, yanlıştır. 
OSoldan, sıra kapaklarına vurmalar, bunlar se
nin işindir, sesleri, şiddetli gürültüler) («Yalan 
söylüyorsun» sesleri), («Meclise hakaret ediyor
sun» sesleri) (Gürültüler.) 

REÎS — îsmet Paşa, vatandaşların, hakların
dan mahrum edilmek suretiyle yaşatılması, sö
zünden neyi kaydediyorsunuz? Bu hususu tavzih 
edin. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Bunun mâ
nası aşikârdır. Biz çıkan kanunların ve getiril
miş olan takririn vatandaş haklarına, insan hak
larına aykırı olduğu kanaatindeyiz. (Soldan, 
«îşte böyle söyle» sesleri) 

Bunların düzeltilmesi için uğraşacağız. 
REÎS — îşte, bu türlü ifade, buyurun. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Şimdi efen

dim, böyle bir müzakere nizamı kurulmasını ka
bul etmiyoruz. Başvekilin arzu ettiği gibi düşün
mek ve Riyaset makamını işgal eden yüksek za
tın kabul edeceği kelimeleri kullanarak ifade et
mek... Ben böyle bir usul bilmiyorum. Vatanda
şın hakkını istediğimiz gibi savunmak, Millet 
Meclisi kürsüsünde milletvekili hakkını kullan
mak istiyoruz, bu hakları veriyor musunuz, ver
miyor musunuz? Bunu söyleyin. (Soldan, şid
detli gürültüler) 

KEMÂL TERZÎOĞLU (Çorum) — Sen de 
bir milletvekili gibi konuş. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Sen milleti ihtilâle sevk etmek istiyorsun. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Şimdi, efen
dim, vatandaş hakkı olarak istediğimiz şeyler ga
yet basittir. Bir hâkimin karşısına gittiğimiz za
man, hâkimin Adalet Bakanından emir alarak 
hakkımızda hüküm vermiyeceğinden emin olmak 
istiyoruz. (Soldan, gürültüler) Bunlar vatanda
şın gayet tabiî olan haklarıdır. 

REÎS — Efendim, îsmet Paşayı sadede davet 
ediyorum, partinizin ara seçimleri hakkındaki fi
kirlerini dermeyan buyurunuz. Aksi takdirde 
reye müracaat edeceğim. (Soldan, gürültüler, 
«onun istediği zaten hâdise çıkarmak» sesleri) 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Riyaset ma
kamını, yüksek insan vasıflarının temel icapla
rından olan insafa davet ederim. (Soldan, gürül
tüler) Müsaade edin, buraya Başvekil çık*ı, 1952 
den şuradan, buradan söylediklerimizi donata-
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rak anlattı. Riyaset Makamı o ifadeleri pek ko-
laylaştırdılar. Şimdi biz bugün vatandaş hakla
rına yeni bir tecavüzün aşikâr bir delili olan ara 
seçimlerine girmeme meselesini, idaremizin insan 
hakları ve Anayasa dışındaki bütün icraatına. 
yeni bir misal olarak teşhir ediyoruz. Bundan 
daha tabiî ne olabilir? 

REÎS — Arkadaşlar; takrir, bir mebus tara
fından, Demokrat Parti Grup Reisi tarafından 
verilmiştir; hükümet tarafından gelen bir takrir 
değildir. Ben de kendilerini, Riyasetin vazifesini 
kolaylaştırması için insafa davet ederim. Müda
hale, müzakerenin selâmeti nammadır. Bu iti
barla mevzu ara seçimidir. Başvekil bunları mec
buriyet tahtında beyan etti. (Sağdan, gürültü
ler) ve lâzım olan cevabı verdiler. (Sağdan, «ta
rafsız ol» sesleri) Muhalefete Başvekil hakaret 
etmedi. (Sağdan, gürültüler) 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Başvekil gö
rüyor ki, tıpış tıpış gelmemişiz, vazife yapmak için 
gelmişiz. Başvekile kalırsa, bir defa gittikten 
sonra muhalefetten kurtulmak için daha tasav
vur ettiği marifetler var ama bunları biz de gö
rüyoruz. Hassasiyetimiz budur. 1952 de ve 1953 te 
matbuattan, adaletten bahsettiğim zaman vakitsiz 
zannolunuyordu. Ben hatırlarım, üniversite muhta
riyeti kaldırılıyor.. (Soldan, gürültüler) Vatan
daş hakları çiğneniyor, dediğim zaman Maarif 
vekilleri kürsüye gelir ve üniversite rektörlerin
den vesikalar okurlardı. Bugün nereye vardık? 

REÎS — Ara seçimleri hakkında konuşun, sa
dede gelin îsmet Paşa. Çok rica ederim, ara se
çimleri hakkında noktai nazarınızı izah Duyurun. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Ara seçimleri 
bir silsile, Anayasa dışı icraatın bir halkasıdır, 
bunun bir misalidir. 

Ben hatırlarım, daha 1952 de adalet istiklâli 
üzerine bütün memleketin dikkatini çekmeye 
çalışmıştım. însaf edin, bugün hâkim teminatı 
ve adalet istiklâli dediğimiz müesseseden eser 
kalmış mıdır? (Soldan şiddetli gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar, «sen de insaf et, sadede 
gel» sesleri)... 

REÎS —• Arkadaşlar; îsmet Paşa, mütaaddit 
ihtara rağmen mevzu dışına çıkmakta ısrar edi
yor. Bu itibarla, bu mevzuda sözünü kesmek 
mecburiyetinde kalıyorum. (Sağdan; şiddetli 
gürültüler). îsmet Paşa, Riyasetin vâki üçün
cü, dördüncü ihtarına rağmen umumi politik 
mevzu üzerinde konuşmakta ısrar etmektedir» 
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Riyasetin bu husustaki ihtarını sem'i itibara 
almıyor. Bu, Meclis müzakerelerinin selâmetle 
cereyanına muhaliftir, Dahilî Nizamnamenin 92 
nci maddesine de aykırı bir harekettir. 

İsmet Paşanın o madde mucibince bu mevzu 
üzerinde konuşmaması hususunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret versin
ler.. Kabul etmiyenler.. îsmet Paşanın bu mev
zu üzerinde konuşmaması hususu kabul edilmiş
tir. 

Sözünüz kesilmiştir efendim. 
ÎSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sözüm kesil

di mi? 
REİS — Yüksek Meclis bu hususta karar 

vermiştir. 
ÎSMET İNÖNÜ (Malatya) — Bu ara seçim

leri yapılmamakla Anayasa bir daha ihlâl edi
liyor. (Soldan, sıra kapaklarına vurmalar, şid
detli gürültüler) (Sağdan sürekli ve şiddetli al
kışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — (Sıra
lara vurmakta olan Cemil "Bengü'ye hitaben) 
Ankara savcısı vazife görüyor. 

KEMÂL TERZİOĞLU (Çorum) — Osman 
Bölükbaşı alkışlıyor, hem de ayakta alkışlıyor. 

REİS — Rica ederim karşılıklı konuşmayın. 
Buyurun Servet Sezgin. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, ara seçimlerinin tehiri mevzuu 
görüşülürken bilhassa muhalefete mensup söz
cüler bu tehir kararının Anayasaya muhalif ol
duğunu ve tehir kararı verilemiyeceği üzerinde 
durarak Anayasaya muhalif kararlar aldığımız 
yolunda birtakım iddia ve ithamlarda bulundu
lar. Halk Partisi Genel Başkanı bilhassa Anaya
sanın 29 ncu maddesine göre ara seçiminin tehi
rine karar vermenin Anayasaya muhalif olaca
ğım ileri sürdü. Halbuki Anayasanın 29 ncu 
maddesi şöyle der : «ölen yahut yukardaki 
maddeler gereğince millet vekilliği sıfatı kalkan 
veya düşen milletvekilinin yerine bir başkası se
çilir.» Anayasanın 29 ncu maddesinde seçimin 
ne zaman yapılacağına dair bir kayıt bulunma
maktadır. Seçim yapılacak, ne zaman?. Bu za
manın tâyinini Seçim Kanununun 6 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası tesbit etmiş bulunmaktadır. 6 nci 
maddenin 2 nci fıkrasına göre, ara seçimlerinin 
- Meclis tarafından aksine bir karar verilmedik
çe - Temmuzun 23 ünde başlayııp Eylülün üçün
cü pazarında yapılması icabeder. Demek ki, 6 
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nci maddenin 2 nci fıkrasına göre ara seçimleri
nin zamanının tâyini Meclisin kararına bağlıdır, 
takdirine bağlıdır. Büyük Millet Meclisi aksine 
bir karar vermedikçe, takdir hakkını aksine kul
lanmadıkça ara seçimlerinin zamanı 23 Temmuz
da başlar ve seçimlerin de Eylülün üçüncü haf
tasına tesadüf eden pazar günü yapılması icabe
der. Tehir keyfiyeti ise Sayın İnönü'nün iddia 
ettiği gibi aynı yıl içerisinde bir aylık, beş gün
lük ve saire gibi aynı yıla matuf gün değiştirme 
mahiyetinde değildir. Bu tehir bir yıla matuf
tur. Bir yıl müddetle Büyük Millet Meclisi se
çimleri tehir edebilir. 

Seçim Kanununun 6 nci maddesinin ikinci 
fıkrası müzakere edilirken görüşlerini bu şekilde 
beyan ettikleri halde, bilâhara 1951 seçimlerin
de iktidarımızın ara seçimlerine karar vermesi 
muvacehesinde kendileri ara seçimini o tarihte 
arzu ettiklerinden, görüşlerine uygun olarak 
(şimdiki görüşlerine muhalif olarak) Cumhuri
yet Halk Partili sözcüleri o zaman sarih bir şe
kilde seçim zamanını takdirin Meclisin hak ve sa
lâhiyetleri dâhilinde olduğunu tebarüz ettirmiş
ken; 1952 de ara seçimi yapılması lâzımgelip gel
mediği hususu Büyük Millet Meclisinde müzakere 
edilirken bu sefer, iktidar partisinin 1952 yılın
da ara seçimi yapılmamasını arzu ettiğini anla
dıklarından derhal görüşlerinde bir değişiklik 
husule gelmiş, Faik Ahmed Barutçu da dâhil 
olduğu halde, bu sefer muhalefet ara seçimle
rinin tehir edilemiyeceğini ve buradaki takdir 
hakkının Meclise aidolmadığını iddia etmişlerdir. 

Bu iddialara karşı, hepinizin bildiği gibi, ha
len Hürriyet Partisi mensubu bulunan, anaya
sa hukukunda geniş, ince ve derin bilgisiyle şöh
ret yapmış olan arkadaşımız Muammer Ala-
kant'ın takririnden başka muhalefetin iddiaları
na ve şu andaki, Hürriyet Partisinin görüşlerine 
muhalif olarak bütün mevzuu anayasa hukuku
nun incelikleri içinde tamamiyle ilmî bir şekilde 
izah etmiş ve ortaya atmıştır. / 

Halk Partisi Genel Başkanının bu mevzudaki, 
hukuki mucip sebeplerimizin tatmin edici olma
dığı şeklindeki beyanı muvacehesinde bilhassa tar 
mamen şu anda muhalifimiz bulunan bir arkada
şın, hem de kompetan bir arkadaşın bütün bu 
mevzular hakkındaki görüşünü Büyük Millet Mec
lisinin müzakereleri esnasında zaptedilmiş bulu
nan zabıt ceridesinden müsaadenizle okuyacağım. 
Muammer Alakant diyorlar ki: 
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«Şimdi gelelim Anayasa hukukuna; 1950 se

çimleri yapıldıktan sonra ara seçimlerinin yapıl
masına karar verdiğimiz zaman, Halk Partisi 
adına konuşan Avni Doğan arkadaşımız ve kıy
metli bir adliyeci ve Anayasa Komisyonunda 
âza bulunan Zihni Betil arkadaşımız, ara seçim
lerine girip girmemek hususunda Büyük Millet 
Meclisinin tamamen takdir takkmı kullandığını, 
ancak bu takdir hakkını ara seçimlerine girmek 
suretiyle istimal etmesi lâzımgeldiğini söyle
mişlerdi. Bugün aynı partiden ve parti na
mına . konuşan Faik Ahmed Barutçu aksini 
izah ederek Anayasa hukukuna veyahut elimiz
de mevcut Anayasa hükümlerine göre ara se
çimlerine girmemizin lüzumundan bahsetmek
tedir .» 

Görülüyor ki, bizim Halk Partisi ile, ara se
çimleri hususundaki münakaşamız eskiden beri 
devam ediyor. Partimiz o zamandan beri sabit 
görüşünde ısrar etmektedir^ Şimdi Muammer 
Bey devam ediyor: «Bu tezadı ve evvelce bu 
şekilde ifadede bulunmuş olan arkadaşların 
hakkaniyet perver beyanını bu şekilde tebarüz 
ettirdikten sonra Anayasa hukukuna geliyo
rum : Görmekteyiz ki bâzı memleketler anayasa
ları, ara seçimlerinin muayyen bir zamanda ya
pılması hükmünün, esasını ve mecburiyetini vaz'-
etmişler, fakat ekser anayasalar bu hususu meskût 
geçmişlerdir. Ancak ara seçimlerin mutlaka mu
ayyen zamanlarda ve her sene yapılması hük
mü bâzı anayasalara sarih bir hüküm olarak 
vaz 'edilmiştir. 

îşte 1293 tarihlî Kanunu Esasimizde ara se
çimlerinin her sene yapılacağı, her sene mün
hal olan milletvekillerinin doldurulmuş olarak 
gelineceği hükmü mevcuttur. Anayasamızı ted
vin eden İkinci Büyük Millet Meclisi azaları 
Kanunu Esaside bulunan bu hükmü nazarı dik
kate almışlardır. Kanunu Esaside bulunduğu 
halde Anayasaya bu hükmün, böyle bir mecbu
riyetin sarih olarak konmamış olması elbetteki 
bir mâna ifade eder. Kanunu Esaside ara seçim
lerinin muhakkak yapılacağı ve ertesi senei iç-
timaiyede mutlaka münhal milletvekillerinin dol
durulmuş olarak gelineceği hükmü bulunduğu 
halde, onu takibeden Anayasada bu hükmün 
konmamış olmasının bir mânası vardır. Bu mâna, 
Büyük Millet Meclisine takdir hakkı tanımak
tır. Yoksa onların şuursuz ve mânâsız ola
rak hareket ettiklerine kail olmuş olunuz ki 
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buna ne hukuk vicdanı ve nede insan vicdanı 
kail olmaz. 

Elimizdeki Anayasaya uygun olarak çıkmış 
olması mefruz olan ve bilhassa Halk Partisi 
grupunun iddia olarak ileri sürmesi lâzımgelen 
Seçim Kanunundaki maddeye gelince: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi aksine karar 
vermedikçe her yıl 23 Temmuz'da başlar ve her 
iki halde Eylül ayının üçüncü Pazar gününe 
raslıyan gün, oy verilir. Burada (aksine karar 
vermedikçe) tâbiri bu takdir salâhiyetini Bü
yük Millet Meclisinde olduğunu vazıhan gös
termektedir. Vazıhan diyorum, biraz Türk dili
nin sentaksını kavrayan arkadaşlar bu cümle
den şunu çıkaracaklardır; eğer tehirden mak
sat ayın tehiri olmuş olsaydı (Aksine kar|ar ver* 
medikçe) tâbirinin aydan evvel gelmesi icabe-
derdi. Halbuki metinde: (Ara seçimlerinde T. B. 
Millet Meclisi aksine karar vermedikçe) denili
yor. Eğer kasdettiği gibi ay maksut olsayd< 
cümlenin şöyle olması icabederdi: (Ara seçim
leri her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi 
aksine karar vermedikçe 23 Temmuz'da baş
lar) diyor ve devam ediyor. 

Yani, Fethi Çelikbaş arkadaşımızın ve Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkan ve sözcüle
rinin iddiaları hilâfına, o zaman da bu durum 
münakaşa edilmiş ve Seçim Kanununun 6 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası karşısında doğrudan 
doğruya tehirin Büyük Millet Meclisinin salâ
hiyeti dâhilinde olduğunu ve seçimin bir yıl 
müddetle takdir hakkını kullanarak tehir salâ
hiyetini haiz bulunduğunu ve bu tehirin her 
yıl yapılabileceği hususu münakaşa neticesin
de bir takrirle kabul edilmiştir. 

O günden bugüne kadar da bu fikir devam 
etmiş ve ara seçimleri aynı şekilde tehir edil
miş bulunmaktadır. Böylece 4 defa Büyük Mil
let Meclisinde bu mevzu münakaşa edilmiştir. 
Seçim Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci fık
rası Yüksek Heyetinizce bu şekilde anlaşılmış 
ve bu maddeye bu şekilde bir mâna verilmiştir. 
Meclisin teamülü ve temayülü de bu şekildedir. 
O sırada bizde .bulunan Anayasacı kıymetli ar
kadaşımız Muammer Alakant biraz evvel oku
duğum veçhile gayet ilmî bir şekilde ve esbabı 
mucibesiyle bu mevzuu izah etmiş ve nihayet 
bir takrirle halledilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, mesele bu kadar vazıh bir şekilde 
tesbit edilmiş iken bugün burada kalkıp Ana-
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yasaya riayet edilmediğinin, Anayasa hukuku
nun çiğnendiğinin ileri sürülmesi hakikaten 
acayip ve garip olmaktadır. Bilhassa bu ara se
çiminin bu şekilde tehirinden dolayı bunun biz
lerin verdiğimiz yemine ve söze muhalif düşme
sinin ortaya atılması, her şeyden ziyade bizlere 
karşı gösterilmesi lâzımgelen nezaketle de asla 
kabili telif değildir. Anayasa ile yaptığımız ye
minde, «Vatan ve milletin saadet ve selâme
tine ve milletin bilâkaydüşart hâkimiyetine mu
gayir bir gaye takibetmiyeeeğimize ve Cumhu
riyet esaslarına sadakatten ayrılmıyacağımıza» 
yemin etmiş bulunuyoruz. Burada ne Cumhuri
yet esaslarına, ne milletin bilâkaydüşart hâki
miyetine muhalif hiçbir mesele yoktur. 1950 
den beri mütemadiyen tatbik edilegelen bir 
mevzudur. Büyük Millet Meclisi âzalarının 
bilhassa, Demokrat Parti mensubu azaların «ye
mine muhalif harekette bulundukları» sözü ay
nı zamanda ibret verici ve hattâ gayriahlâkidir. 
•{Kâfi, kâfi sesleri) 

Peki, müsaadenizle bendeniz bir iki kelime 
daha söyliyerek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Anayasaya muhalefet mevzuunda Halk Par
tisi Genel Başkanı tarafından iddiaların ortaya 
atılması cidden ibret vericidir. Anayasaya mu
halefet kendi iktidarı zamanında vâki olmuş
tur. Anayasayı bilmemiş, dinlememiş, Anaya
sa hükümlerini tatbik etmemiş olan bir şahıs 
varsa o da kendisidir. 1946 dan sonra bilhassa 
seçilmediği halde Reisicumhur olarak vazife 
görmüş ve tabutluklar kurmuş, suçsuz vatan
daşların sorgusuz, muhakemesiz kurşuna dizil
melerine göz yummuş, şimdi de Anayasa, Ana
yasa teranesi tutturarak Anayasa müdafii kesil
miştir. Cidden garip olan budur. 

REÎS — Kifayeti müzakere takrirleri var; 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet Özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Reye konulmasını saygı 

ile rica ederim. 
Niğde Mebusu 
Hüseyin Ülkü 

im ö : ı 
Yüksek Reisliğe 

Hâdise üzerinde fikirler tebellür etmiştir. 
Müzakerelerin kâfi görülerek, takririn oya arzı
nı teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Selâmi Dinçer 

REÎS — Kifayeti müzakere takrirlerini re
yinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ara seçimlerinin tehirine dair ve
rilen takririn reddi hakkında Cumhuriyetçi Mil
let Partisi mebusları tarafından bir takrir ve
rilmiş ise de ihtiva ettiği elfaz ve tâbirat itiba
riyle, Nizamname hükümleri gereğince Riyaset
çe, reye konulamıyacağmdan kendilerine iade 
edilmiştir. . . 

Bunun haricinde 15 imzalı bir takrir vardır; 
ara seçimlerinin tehiri hakkındaki takririn açık 
reye arzına mütedairdir. Bu itibarla Nizamna
me gereğince açık reye müracaat edeceğiz, yani 
ara seçimlerinin tehirini kabul edenler beyaz, 
kabul etmiyenler kırmızı rey kullanmak suretiy
le reylerini izhar buyuracaklardır. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Takriri kimler vermiştir? 

REÎS — Riyasete itimadınız yok mu efen
dim1?.. Bu talep on beş imza ile tekemmül etmiş
tir. Tüzük, açık reyin on beş imza ile istenebile
ceğini ve bunun infaz edileceğini âmirdir. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Bizi tehdit 'edenlerin kimler olduğunu öğrenelim. 

REÎS — Arzu edildiği için takriri okuyalım. 

Yüksek Riyasete 
Bu sene ara seçimlerinin yapılmaması hakkın

daki takririn İçtüzük hükümleri gereğince açık 
oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

ll.Vn.1956 
Malatya Sinob Kars 
N. Yetkin M. Tümerkan K. Güven 
Malatya Kırşehir Malatya 

A. Köroğlu O. Alişiroğlu K. Kırıkoğlu 
Kars Malatya Sinob 

M. Hazer E. Doğan Ş. Ayhan 
Tunceli Malatya Malatya 
F. Ülkü N. OcakcıoŞlu T. Ünsalan 

Malatya Kars 
A. Fırat H. Erdoğan 

(Afyon Karahisar seçim dairesinden itibaren 

222 — 

http://ll.Vn.1956


t : 88 İ İ .7 
isimler okunarak açık reyler toplanmaya baş
landı.) 

REÎS — Müzakereye devam edeceğiz, rey 
veren arkadaşlar lütfen salonu terk etmesinler. 

REÎS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar, 
lütfen istimal buyursunlar, efendim. 

A ~~ ŞİF 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
1954 - 1955 ders yıllarında kadro bekliyen öğret
menlerin durumlarını hal için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifahi 
suali (6/240) 

REÎS — Mehmet özbey? Buradadır. 

Maarif Vekili seyahattedir, gelecek İnikada 
bırakıyoruz. 

REÎS — Efendim, ruzname ile ilgili bir tak-

1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kânununa ek kanun lâyihası ve Bütçe En
timem mazbatası (1/506) (1) 

REÎS — Lâyihanın tümü üzerinde söz isti-
yen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyoruz. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanununa ek Kanun 

MADDE İ. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinin 
604 ncü (Mülhak vakıflara ait cami ve mescit 
hademe ücretleri farkları ile tahsisatları) faslı
na ait formülde yazılı 75 rakamı 100 olarak tas
hih edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1)268 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

. 1956 0 : İ 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Efendim, münhal mebusluklar için bu sene 

ara seçimi yapılmaması hakkında verilen takrir 
için (284) rey verilmiştir, reylerin (242) si ka
bul (42) si de rettir. Bu suretle takrir kabul 
edilmiştir, ara seçimleri bu sene yapılmıyacak-
tır. 

Ü SUAL 

rir vardır, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin diğer işlerden 

evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 
Suat Başol 

REİS — Takriri yüksek reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi
yoruz, efendim. 

2. — Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, 1111 
sayılı Askerlik Kanununa ek kanun teklifi ve 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (2/342) (1) 

REÎS — Efendim bir takrir vardır, okutuyo
ruz : 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemin, birinci müzakeresi yapı

lacak maddeler bölümündeki beşinci maddede yer 
alan, (Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, 1111 
sayılı Askerlik Kanununa ek kanun teklifinin) 
diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reisi 

Sami Orberk 

REÎS — Bu maddenin takdimen görüşülme

di^ 270 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 



t : $8 11.7 
si hususunu reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı efendim? (Yok sesleri) 

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

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz : 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek kanun 

MADDE 1. — A) Asker olmazdan önce Zon
guldak Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 
ile Devlet Linyit işletmelerinde ve devlete 
ait diğer maden ocaklarında münhasıran ma
den istihsali ile alâkalı ve bu istihsale yardımcı 
işlerde çalıştıkları müesseselerince tasdikli bel
gelerle tevsik olunan mütehassıs ve kalifiye 
daimî ve münavebeli işçiler kıtalardaki altı 
aylık eğitimi mütaakıp muvafakat ettikleri tak
dirde eskiden çalıştıkları maden ocaklarında 
vazife görmek kayıt ve şartiyle mütebaki mu
vazzaflık hizmet müddetleri için mezun sayılır
lar. 

Ocaklarda geçirilen bu hizmet müddeti as
kerlik hizmetlerinden mahsubedilir. 

B) Ocaklarda çalışan bu erler hakkında 
iş ve işçilere mütaallik bilcümle mevzuat hü
kümleri tatbik edilir. Bunların kazaya uğra
maları veya ölümleri halinde de yine bu 
mevzuat hükümleri uygulanır. Ücretleri de, 
kıdemleri ve emsalleri nazara alınarak bu hü
kümler dairesinde müessesece verilir. Ayrıca, 
er gibi iaşe ve ilbas edilmezler. 

C) Ocaklardaki hizmeti terk ederek ordu
daki hizmetine avdet etmek istiyenlerin bu istekleri 
kabul edilir ve ocaktaki geçmiş olan hizmet
leri askerlikteki hizmetinden sayılır. 

D) Ocaklarda çalışan bu erlerden hizme
ti terk edip ayrılanlar, münavebeye tâbi olup 
da grupunda^ iş yerine gelmiyenler, izin ve 
hava değişimi müddetini geçirenler veyahut 
İş Kanununa göre işinden çıkarılması icabe-
denler İşletmeler Vekâletinin tasdikini mtaa-
kıp geri kalan hizmetleri için tekrar kıtala
rına iade edilirler. Bu gibilerin yollukları 
da messeselerince ödenir. 

E) Maden ocaklarında çalışan bu erler
den iş yerinde vâki bir kazadan dolayü sakat 
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olanlar veya Heyeti Sıhhiye raporiyle ocak 
içinde vazife göremez diye raporlu bulunanlar 
kıtalarına sevk olunamazlar. Bunlar ocak dışında 
ve hafif hizmetlerde istihdam olunurlar. 

REİS — Birinci maddenin B fıkrasının 
üçüncü satırının sonu (ve) ile bitiyor, «veya» 
şeklinde tashihan okunmuştur bir de aynı ben
din beşinci satırındaki ikinci (de), (ve) olarak 
okunmuştur. Bu tashih şekliyle maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — A) Ereğli Kömürleri İşlet
mesi ile Devlet Linyit İşletmeleri ocaklarında 
çalışan ve müesseselerince tasdikli belgeleri bu
lunan daimî ve münavebeli maden işçileri altı 
aylık eğitimi mütaakıp birinci madde gereğin
ce hemen kıtalarmca iş yerlerine sevk olunurlar. 
Bu iki müessese haricinde kalan ve yine Dev
lete ait diğer maden ocaklarında çalışıp da mü
tehassıs ve kalifiye işçi oldukları tasdikli belge
lerle tevsik olunan erlerden altı aylık eğitimi 
mütaakıp ocaklara sevk olunacak işçilerin mik
tarını İşletmeler Vekâleti tesbit eder ve bu ta
lep Millî Müdafaa Vekâletince kabul edilir. 

B) Bu durumda bulunan erlerden her yıl 
üç bin kişiyi geçmiyecek miktarda lüzumu ka
dar işçi İşletmeler Vekâlatinin talebi üzerine 
Millî Müdafaa Vekâletince verilebilir. 

Bu miktardan fazla işçiye lüzum hâsıl oldu
ğu takdirde İcra Vekilleri Heyetinden karar alı
nır. . 

REÎS — Bu maddedeki «lüzumlu» kelimesi 
«lüzumu» şeklinde tashihan okuduk. Bu tashih 
şekliyle maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri seferber
likte ve harbde uygulanmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5968 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. >— Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar, akşam aklıma geldi. Ereğli Kömür-
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leri İşletmesi Umum Müdürü ile konuştum. 
Havzada yer altında şu dakikada 35 bin vatan
daş çalışmaktadır. Eğer kanun neşri tarihinden 
itibaren muteber dersek statü bozulur mu dedi
ğim zaman, Umum Müdür şunu rica etti : 
1 Ağustos 1956 tarihinden itibaren derseniz, 
ben, 10 gün içerisinde ayarlarım, dedi. Bende
niz bilhassa bu hususu rica edeceğim. Kanun 
1 Ağustos 1956 tarihinde muteber olsun. 

RElS — Encümen kabul ediyor mu? 
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSt SA

Mİ ORBERK (Trabzon) — Kabul ediyoruz. 
REÎS — Encümen 1 Ağustos 1956 tarihin

den itibaren mer'i olmasını kabul ediyor. 
Suat Bey, teklifin yazılı olması şarttır. Ak

şam konuşmuşsunuz, takriri hazırlamâmışsımz. 
(Gülüşmeler) 

Takriri okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Meriyet tarihinin 1 Ağustos 1956 olarak de

ğiştirilmesini arz ve teklif, ederim. 
Zonguldak 
Suat Başol 

REÎS — Takriri dikkate alanlar lütfen işa
ret versinler.. Almıyanlar.. Takrir kabul edil
miştir. * 

Buna encümen filhal iştirak etmektedir. 
MADDE 5. — Bu kanun 1 Ağustos 1956 ta

rihinden itibaren mer'idir. 
REÎS — Maddeyi tashih şekliyle kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun 
Türkiye Cumhuriyeti Eynekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve MİM Müdafaa, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/199) (i) 

REÎS — Bir takrir var okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

(1) 210 a ek sayılı matbua zaptın sonundadır. ' 
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maddeleri arasında birinci sırada bulunan (Sey
han Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6i 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin) diğer bütün işlerden evvel tak-
dimen ve müstacelen görüşülmesi hususunu arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Yerine Raportör 

Kemal Yürükoğlu 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen. Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. . $, 

Müstaceliyetle görüşülmesi hususunu reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin tadiline 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü madde
si aşağdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 64. — Vazife mâlûlleraindeıi bu ma
lûllüklere; 

a) Harbde fülen ateş altnda, 
b) Harbde harb bölgesindeki harb hare

ket ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hiz
metlerin sebep ve tesirleriyle, 

d) Harbde veya harbe hazırlık devresinde 
her nevi düşman silâhlarının tesirleriyle, 

ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip vo 
hudut hareketleri sırasında bu hareketin se
bep ve tesirleriyle, 

d) Hazarda ve fevkalâde hallerde emir ve
ya vazife ile uçuş yapan uçucularla hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli ola
rak tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki 
ve yeıieki sebepleri ile ve yine emir ve vazi
fe ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve 
sınıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak de
nizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcılığm veya dalgıçlığın çe
şitli sebep ve tesirleriyle, 

Uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, ge
dikli subay, askerî memur, gedikli erbaş ve er-
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ler (gönüllü erler dâhil) orduca vazifelendir i- I 
len sivil iştirakçilere ve erlikten dolayı aylık 
bağlanan tevdiatçılara ayrıca (harb malûlü) 
denir ve bunlara vazife malûllüğü aylıklariyle I 
birlikte ve malûllükleri derecesine göre a§ağı- I 
da yazılı miktarlarda (harb malûlü zammı) öde
nir. I 

Bu zamlar ödendikçe faturası karşılığında I 
Hazineden alınır. I 

Maluliyet derecesi İştirakçiler için Erler için 

1 400 100 
2 350 80 
3 300 7ü 
4 250 60 
5 225 50 
6 200 40 

Harb malûlü sayılacak vazife malûllerinden 
bir hareketin muvaffakiyetle neticelenmesinde 
şahsan âmil olduğu veyahut örnek tutulacak 
cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu 
malûllüğe uğradıkları usulüne göre üstleri tara
fından Millî Müdafaa Vekâletine bildirilen 
ordu mensuplarına ait harb malûllüğü zamları 
% 25 fazlasiyle bağlanır. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 46 ncı mad
desinin (C) fıkrasiyle 47 nci madde ve geçici 
49 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılanlar
la, 1 . I . 1950 tarihinden sonra bağlanmış harb 
malûllükleri zammı verilenler de bu zamdan isti
fade ederler. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sinan Tekelioğlu, buyurun. 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —. Muhte

rem arkadaşlar; Demokrat Parti, daima mağdur
ları himaye ederek, Halk Partisinin baltalamış 
olduğu hak sahiplerinin haklarını vermekle işti
har etmiş bir parti oldu. Bunun en bariz misali
ni, harb malûllerine müstahak oldukları şu zam
mı tanımış olmakla verdi. Şurada her gün bilet 
satan, eczayı tıbbiye satan kör bir adam var. Yüz 
lira maaş alır. İki çocuk sahibi olan bu adamın 
hali perişandır. Çocuklarının hali perişandır. 
Bu kanunu kabul etmekle bu ve bunun gibi mem
lekette yüzlerce mevcudolan zavallıların imdadı
na koştunuz. Sizleri Türk Milleti namına, Türk 
ordusu namına tebrik etmeyi kendim için bir 
borç bilirim. Yalnız, bu kanunda noksan olan bir 
kısım vardır. O kısım da vazife malûlleridir. 
Onlar bu kanuna ithal edilmedi. O kanunu da 
getireceğim, onların hakkını da vereceğinize emi
nim. Genç ve dinç, fakat bugün vazife göremi-
yecek hale gelmiş olan bu evlâtlarımızın da hak
kını vererek, Mektebi Harbiyeye girmek için bü
tün memleketi teşvik edeceğiz. O kanunu da çı
kardıktan sonra sizleri en derin şükranlarımla 
selâmlıyacağım. Şimdi bu kanun için arzı teşek
kür ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarını. 

RJpîS — Lâyihanın heyeti umumiyesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Yüz elli milyon liralık madenî ufaklık 
para basürlması hakkında kanun lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/493) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz, efendim • 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında dördüncü sırada bulunan 
(150 milyon liralık madenî ufaklık para basıl
ması hakkındaki kanun lâyihasının) diğer işler
den evvel takdimen ve müstacelen müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen 

REİS — Tercihan görüşülmesini reyinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 267 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 

ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

150 milyon liralık madenî ufaklık para basılması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maliye Vekâleti 150 milyon 
liraya kadar madenî para çıkarmaya yetkilidir. 

5015 sayılı Kanuna tevfikan basılmış bulu
nan madenî paralar birinci fıkra gereğince çı
karılacak yeni madenî paralarla değiştirilir. 

Ancak, bunun 100 milyon liralık kısmı teda
vüle konulduktan sonra bakiye 50 milyon lira
lığı, senevi 10 ar milyon lira olmak üzere 5 sene 
zarfında tedavüle çıkarılabilir. 

Şu kadar ki; bu kanun gereğince tedavüle 
çıkarılacak olan madenî paraların, tedavüle çı
karıldığı tarihten itibaren bir sene zarfında te
davüldeki eski ve yeni madenî paraların yekûnu 
hiçbir suretle 100 milyon lirayı tecavüz edemez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine göre 
basılacak madenî paralar 2,5 liralık, 1 liralık, 25, 
10, 5 ve 1 kuruşluk olacaktır. 

Bunların kuturları, sıkletleri, maden halita
ları ve bu halitaları teşkil eden unsurların âzami 
ve asgari yüzde miktarları ile sıklet toleransları 
Maliye Vekâletince tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Madenî paraların kabul had
leri 2,5 liralık, 1 liralık, 25 kuruşluk ve 10 ku
ruşluk için itibari değerlerinin 50 misli, 5 ve 1 
kuruşluklar için de 100 mislidir. Ancak malsan-
dıkları ve Hazinenin veznedarlığını yapan ban
kalar her hangi bir miktarla bağlı kalmaksızın 
bu paraları kabule mecburdurlar. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
mış, kulp takılmış veya her ne suretle olursa ol
sun asli şekilleri değiştirilmiş paralar kanuni 
vasıflarını-ve tedavül kabiliyetlerini kaybeder
ler. Hiçbir alacaklı bu nevi bir parayı kabule 
zorlanamaz. Ancak tedavül neticesinde aşınmış, 
yazıları ve şekilleri silinmiş veya yanmış para
lar, sıhhatlerinden şüphe tevlidedecek şekilde bo-
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zulmuş olmadıkça malsandıklan ve Maliye Vekâ
letine devredilmek üzere Hazinenin veznedarlığı
nı yapan bankalar tarafından kabul edilip tekrar 
tedavüle çıkarılmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince basıla
cak paralardan kâfi miktarı piyasaya çıkarıl
dıktan sonra eski madenî paraların muayyen bir 
tarihten başlamak üzere daha bir yıl müddetle 
tedavülde kalacakları Maliye Vekâletince önce
den ilân olunur. 

Bu paralar tâyin ve ilân olunan müddetin hi
tamında tedavül kabiliyetlerini kaybederler. Şu 
kadar ki bu paralar, mezkûr müddetin hitamın
dan itibaren bir yıl içinde malsandıklan ve Ma
liye Vekâletine devredilmek üzere Hazinenin vez
nedarlığın ı yapan bankalar tarafından kabul 
edilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE G. — Bu kanunla tedavüle çıkarılan 
paraların itibari kıymetleri, dışında bir fiyatla 
ve 5 nci maddede yazılı bir yıllık müddetin so
nunda tedavülden kaldırılacak olan paraların 
her hangi fiyatla tedavül vasıtası olarak kulla
nılması yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenlerin kullan
dıkları paralar zaptedilir ve bunlar tanzim olu
nacak zabıtla birlikte mahallî sulh mahkemesine 
sevk olunur. 

Bu kanun gereğince tedavüle çıkarılacak pa
raları itibari kıymetleri dışında bir fiyatla kul
lananlar hakkında mahkemece üç liradan aşağı 
olmamak üzere kullanılan paranın yirmi misli 
para cezası alınmasına hükmolunur. Zaptolunan 
para da hüknıoluııan cezanın infazında mah-
subedilir. 

Tedavülden kaldırılmış olan paralan tedavül 
vasıtası olarak sürenler hakkında mahkemece 
umumi hükümler tatbik olunur. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun icrası için ge
rekli işlemlerle ilgili mubayaa ve sarfiyat Mu-
hasebei Umumiye ve Artırma, Eksiltme ve İha-

' le kanunlarına tâbi değildir. 
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Bu sarfiyat Darphanenin mütedavil sermaye I 

hesabından yapılır. 
Maliye Vekâleti bu kanunun tatbik edilme

sini temin için Darphanenin mütedavil serma
yesine 5 milyon liraya kadar avans verebilir. 

REÎS — Söz istiyen... Yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hazinece tedavüle çıkarılacak 
madenî paralar tedavüle çıktığı yılın varidat 
bütçesinde açılacak hususi bir fasla varidat ve 
tedavülden geri çekilecek paraların tutarı ile | 
bu kanun gereğince çıkarılacak paraların basıl
ması için Darphane Döner Sermayesinden öde
necek paralar da masrafın yaplıdığı yılın Ma- I 
liye bütçesinde açılacak bir fasla ayrı ayrı tah- i 
sisat ve masraf kaydedilir. I 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerinize | 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- j 
bul edilmiştir. j 

MADDE 9. •— Mesai saatleri haricinde çalış
tırılacak maaşlı ve ücretli Darphane ve Damga 
Matbaası memur ve müstahdemlerine fazla me
sailerine mukabil, her fazla saat için bir aylık 
maaş veya ücretlerinin 1, 5/180 nispetini geç
memek üzere fazla çalışma ücreti Ödenir. İs
tihkakın hesabında yarım saatten fazla kesirler 
tam saat sayılır. Yarım saatten az kesirler ise 
nazara alınmaz. 

Vazifelerinin icrası sırasında fevkalâde gay
ret ve hizmeti görülenlere ücret ve aylıklarının 
iki mislini geçmemek üzere her yıl sonunda Ma
liye Vekâletince tesbit edilecek miktarda ikra
miye verilir. 

Bundan başka, olağanüstü hizmetleriyle ran
dıman ve maliyet üzerinde mühim ölçüde müs
pet tesirleri görülen memur ve müstahdemler, 
hizmetin ehemmiyet derecesiyle mütenasibolmak 
ve 2 500 lirayı geçmemek üzere Maliye Ve
kâletince tesbit edilecek miktarda para mükâ
fatı ile taltif olunabilirler. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 5015 sayılı Kanun hükümle
ri, işbu kanunun 5 nci maddesine göre yapıla
cak tebdil muamelelerinin hitamında meriyet
ten kalkar. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerinize 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — îşbu kanun mu
cibince kâfi miktarda 2,5 liralık madenî para 
basıldıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası tarafından evvelce tedavüle çıkarılan 
2,5 liralık bankınotlar, 1715 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde tedavülden çekilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini iera-
j ya Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
î 1er... Kabul edilmiştir. 
[ Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyleri

nize arz ediyorum, efendim. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt

çe Kanununa ek kanunun rey toplama mua
melesi sona ermiştir, efendim. 

5. — Gider vergileri kanunu lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/471) (1) 

RtöîS — Bir takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Gider vergileri kanunu lâyihasının diğer 

işlere takdimen ve müstacelen görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen 

REİS — Takdimen görüşülmesini kabul 
edenler lütfen işaret versinler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurunuz, Fahri Ağaoğlu. 

A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muh
terem arkadaşlar, mevzuun ehemmiyet ve bü
yüklüğü karşısında imkân nispetinde kısa söz 
sÖyliyeceğim. 

Bugünkü Muamele Vergisi malûm olduğu üze
re ; îmalât Muamele Vergisi, İthalât Muamele Ver-
gisi, Banka Muamele Vergisi, Kambiyo ve Sigorta 

(1) 264 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Muamele Vergisi olarak birtakım kısımlara ayrıl
maktadır. Senelerden beri alâkadarların çok haklı 
şikâyetlerini mucibolan ve esbabı mucibe lâyiha
sının bir tarafında da kabul ve izah edildiği 
üzere millî sanajnimizin inkişafına hakikaten 
bir darbe elan yalnız İmalât Muamele Vergi
cidir. 

Biz bekliyor ve istiyorduk ki, Hükümet 
İmalât Muamele Vergisi üzerinde bir teklifle 
gelsin. Ama ne yapmış? Hükümet ve Maliye 
Vekaleti Teşkilâtı çok kıymetli, ilmî bakımdan 
çok kıymetli ve bizim için hakikaten kıymetli 
malûmat ihtiva eden esbabı mucibe lâyihası 
ve birçok zahmetlerden sonra İmalât Muamele 
Vergisine tevcih edilen haklı şikâyetler sanki1 

bütün Muamele vergilerine tevcih edilmiş gibi 
hepsini bir Gider Vergisi şeklinde; hakikatte 
bir İstihsal Vergisi şeklinde bu lâyihada topla
mış \ e takdim etmiştir. 

Arkadaşlar, ben bir mebus olarak 21 . X I I . 
1955 tarihinde bugünkü Muamele Vergisi Ka
nununun tadiline dair çok basit bir teklif 
takdim etmiş idim. Benim teklifimin esası şu 
idi : İmalât Muamele Vergisi mülgadır. Ve 
açığını kapatmak üzere de ithalât ve Bankalar 
Muamele Vergisi bir misli artırılmıştır. Aşağı 
yukarı ifade bu. Bu kadar basit olan bu teklif 
ihtiyacı tamamen karşılıyaeak durumdadır. ' 
Çünkü 1955 te İstihsal Muamele Vergisi 250 mil
yon, bankalar 55 milyon, ithalât 210 milyon. 
İthalât ve bankalar bir miktar artırılınca açık 
kapanacaktır. 

Arkadaşlar, benim teklifim halen Heyeti 
Umumiyeye gelmemiştir. Bu hususta bir takrir 
takdim edeceğim. Dahilî Nizamnameye göre 
Heyeti Umumiyeye gelmesi ve ruznameye alın
ması icabederdi. Benim teklifimden çok sonra, 
yani 22 Mayıs 1956 tarihinde bu lâyiha geldi. 

Arkadaşlar, bu lâyihanın esbabı mucibe kıs
mında benim teklifime taallûk eden bir nokta 
vardır. Esbabı mucibe lâyihasının 16 ncı sayfa
sında, Muamele Vergisinin ithalâta irca edil
mesi tezinin sakatlığı sözleriyle başlıyor ve 
şöyle devam ediyor : 

Muamele Vergisine aleyhtar olan bâzı kim
seler malî realiteden büsbütün ayrılmakla be
raber telifçi bir fikir ileri sürmektedirler. Bu 
fikre göre Muamele Vergisinin esas kadrosu
nu teşkil eden İmalât, İthalât Muamele vergi-
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İtrinin İmalât Muamele Vergisi lâğvedilerek 
münhasıran ithalât üzerinden vergi alınmasına 
devam edilmesi istenmektedir. Yine bu fikrin 
devamı olarak Muamele Vergisinin büyük bir 
kısmı Devlet mubayaa ve sarfiyatı dolayısiyle 
ödendiği cihetle bütçede yapılacak fedakârlığın 
cüzi bir varidat parçasına inhisar edeceği iddia 
edilmektedir. 

Bu anlayışın ne derece zayıf ve mesnetsiz 
olduğunu izah etmiye hacet yoktur. Her şeyden 
önce şunu bilmek lâzımdır ki, ithalâttan Mua
mele Vergisi alınabilmesi ancak ve ancak dâ
hilde Muamele Vergisi rejiminin mevet bulun
masına tâbidir, ithalât Muamele Vergisi adı ile 
dünyanın hiçbir devletinde müstakil bir vergi 
yoktur arkadaşlar, bunu tetkik ettim. Zaten 
Ziraat Encümeninde bu mesele müzakere edi
lirken şimdi ismini hatırlıyamadığım, Bursa 
Mebusu bir arkadaş, zannedersem, (Sadettin 
Karacabey'e hitaben, siz olacaksınız).. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Evet 
efendim. 

ABDÜRRAHMAN FAHRl AĞAOĞLU (De
vamla) — Vaktiyle bu işle meşgul olmuşlar. 
Bursa Ticaret Odası olarak bunu maliyecilerden 
sorduk, maliyeciler de Lozan Ahitnamesi ima
lât Muamele Vergisinin ilgasına mânidir, ima
lât Muamele Vergisinin ilgası ile ithalât Mua
mele Vergisinin ilgası icabeder demişlerdi, 
dedi. Bunu tetkik ettim. Lozan Ahitname
sinin hiçbir maddesinde böyle bir hüküm yok
tur. iktisadi ve ticari muahedelerin ise mut
laka bir müddeti vardır, Lozan Muahedename-
sini tetkik ettim, ithalât ve ihracatı alâkadar 
eden tek bir hükme rastlıyamadım. Lozan Mu
ahedesine merbut 24 Temmuz 1923 tarihli Ti
caret Mukavelesinde istihlâk Vergisine ait bâzı 
hükümler vardır. Bu Muahedenin müddeti beş 
senedir ve çoktan tarihe karışmıştır. Onun için
dir ki, esbabı mucibe lâyihasında ahdî bir mec
buriyetten bahsedilmiyor. Dünya devletleri sa
yılmıyor ama dünya devleri diye kastedilenler 
Avrupa devletleridir. Yoksa Suriye, Suudi Ara
bistan, Çin gibi devletler mevzuatı değil.. Av
rupa memleketleri hakikaten ithalât Muamele 
Vergisi diye bir vergi almak için dâhilde aynı 
vergiyi ihdas edebilirler. Çünkü orada karşı
lıklı ithalât ve ihracat maddeleri mamul mad
delerdir. Bizde böyle bir endişeye yer yoktur. 
ihracatımız ya yiyecek veya iptidai maddeler-
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dir. Kaldı ki esbabı mucibe lâyihasının bu kıs-* I 
mini hükümranlık hakları ile de kabili telif 
görmüyorum. Ne demek, Büyük Millet Meclisi 
hiçbir zaman ahdî mecburiyet olmadan Teşki
lâtı Esasiye Kanunu içerisinde bir hükümran
lık hakkına dayanarak istediği gibi bir kanun 
çıkaranlasın... Bu ne demek arkadaşlar? 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzua bu kadar 
temas ettikten sonra lâyihaya geçiyorum. Lâ
yihanın ismi «Gider Vergisi». Tetkik ediniz, 
Gider Vergisi demek, istihlâk Vergisi demektir. 
Hakikaten eski taksimde vergiler vasıtalı, vası
tasız vergi diye ikiye ayrılırdı. Vasıtalı vergiler 
şunlar, vasıtasız vergiler şunlar denirdi. Vası
talı vergi; Gümrük Resmi, istihlâk Vergisi, Mu
amele vergilerini istihlâk vergileri ile birleştir
mek suretiyle Gider Vergisi diyor ama mevzu 
tâyininde, arkadaşlarım nazarı dikkatinizi celbe-
derim, bilhassa imalâta taallûk eden mevzuda 
imalâtı istihsal Vergisi namı altında vergiye 
tâbi tutuyor. 

Bugünkü imalât Muamele Vergisi ile farkı 
nedir? Bugün Muamele Vergisini bir rakamla 
ifade edersek, katî rakamı bilmiyorum, mükelle
fi faraza 5 bin imalâtçı ise 500 e inmiş olabilir. 
Hakiki rakamı bilmiyorum ama 300, 500 veya 
800 dür. Yani mükellef sayısında bir azalma 
vardır ama sistem aynı sistemdir, zararlı olan * 
taraf sistemin aynı oluşudur. 

Misaller arz edeyim: Lâyihanın birinci mad
desine ekli tablolar var. Bu tabloların birincisi 
ilk istihsal maddeleri tablosudur. Sonra mamul 
madeler tablosu, kahve, kauçuk tabloları. 
- i l k istihsal tablosunun birincisi, çimento ve 
ateşe mukavim maddeler, tâbi tutuldukları nis
pet % 12,5 dur. Buna mukabil, ithalâta geçelim. 
ithal maddeleri, birinci maddesi, tablonun, çi
mentodan veya ateşe mukavim maddelerden 
mamul her türlü eşya... Dikkat buyurun. Çimen
to ithal Vergisine tâbi değildir. Çimentodan 
mamul eşya tâbidir. Acaba ithalât karşısında 
çimento sanayii inkişaf ettirilebilir mi? Acaba 
istihsal Vergisinin birtakım kayıt ve şartları, 
beyannameler müteşebbis şirketlere ne gibi bir 
külfet tahmil eder? Bu hususta birçok kimseler
den mektuplar alıyoruz. Ateş tuğlası imal eden
ler.. Bir veya iki fabrika Muamele Vergisine 
tabi tutulursa kapanmaya mahkûmdur, diyorlar. 
Halbuki bunlar bugün dahi Muamele Vergisine 
tâbi değildir. Bugün Muamele Vergisine tâbi I 
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olmıyan ateş tuğlası, bugün aynı vergiye tâbi
dir, aynı resme, aynı külfete tâbidir. Bu doğru 
değildir. 

Birinci tabloda diğer bir maddeye geçiyo
rum. 

Teksitil maddeleri : 
Dokuma sanayiinin bütün iptidai maddele

rini vergiye tâbi tutuypr. Pamuk ipliğini, yün 
ipliğini, keten ipliğini, şunu, bunu. Bizim en çok 
inkişafına çalıştığımız bir sanayi bugünkü 
imalât Vergisinin aynı sultası altında kalacak
tır. 

Mamul maddelere geçiyorum: 
Mamul maddeler, bisiklet, kamyon, otomobil 

ve saire... 
Henüz Türkiye'de yeni başlamış,inkişaf arz 

etmeden, sanayii başlamadan onu öldürmeye 
gidecek bir sistemdir. Saatlerde yine aynı vazi
yettedir. Arkadaşlar Türkiye'de saat sanayii 
var mıdır? Bunu serbest bırakalım, bu sanayi 
serbest olmalıdır. Diğer bir şey seramik mamul
leridir. Bunların içerisinde fayanslar, daha bun
ların birçok çeşitleri. Senelerden beri bunların 
üzerinde imalât vergisi yüklenmektedir. Bu, ha
tadır arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, esbabı mucibe lâyiha
sında dünyada, Avrupa kıtasında muhtelif sistem
lere temas edilmiştir. Ve bu vergi sistemi üçe 
ayrılmıştır. Anglosokson sistemi, Kıt 'a Avrupa-
sı sistemi, bir de Sovyet sistemi. 

RElS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
ABDÜRRAHMAN FAHRt AĞAOĞLU (De

vamla) — Muamele Vergisi tipleri esbabı mu
cibe lâyihasının sekizinci sayfasında zikredil
miştir. Buradaki malûmata göre birisi, (Konti-
nantal muamele vergisi sistemi) diyeceğimiz, 
kıta Avrupası üzerinde, Almanya, Fransa, Bel
çika, italya ve sairede tatbik edilen muamele 
vergisi tipidir. Hepsini okumuyorum. Son mer
hale olarak, artan değer dediğimiz, imal ve is
tihsal edilen maddelerin satışından, teslimin vâ
ki olduğu her safhada, düşük nispet üzerinden 
vergi alınır. Yani müstehlikten alman vergi. 
En doğrusu da budur, maddeler tâyin edilerek 
satış zamanı müstehlikten alman vergidir. Bel
ki bir zaman murakabe bakımından külfetli ve 
güç olabilir, ingiltere'de de aşağı - yukarı bu 
sistem caridir, istihlâk Vergisi sistemi. Daha, 
doğru ve iyi bir sistem. 
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Üçüncü sistem, Sovyet muamele vergisi sis
temi. Bu vergi istihsal üzerine mevzu bir mü
kellefiyet karakteri taşır. Bizim lâyihamızda 
maddeler mahdut olmakla beraber istihsal ka
rakteridir. Sovyet rejimi, hususi mülkiyeti dahi 
kaldırmayı istihdaf eden, bu itibarla her şeyi 
devletleştirme azminde olan sakat bir sistemdir. 
Orada bütün istihsal maddelerine vergi kona
bilir. Sanayi baltalanacakmış, varsın baltalan
sın. Devlet zaten devletleştirmek için hazırdır, 
bahane aramaktadır. Bizde, arz ettiğim gibi, 
maddeler mahduttur. Mahdudolmakla beraber 
sistem o sistemdir ve fena bir sistemdir. Yarın 
malî birtakım ihtiyaçlarla bu tablo, Gider Vergi
si Kanununa ilâve edilen bu tablo, her hangi 
bir şekilde değişebilir, bunun içerisine daha bir
çok sanayi şubeleri kolaylıkla ilâve edilebilir. 
îşte tehlike buradadır. 

Muhterem arkadaşlar, sizleri daha fazla iş
gal etmiyeceğim. îki takrir takdim ediyorum. 
Birisi Dahilî Nizamnamenin 36 ncı maddesi ge
reğince benim teklifimin ruznameye alınması, 
ki bu gayet basittir. Buna takaddüm ederek Gi
der Vergisi kanun lâyihası için şunu söylüyorum. 
îmalât Muamele Vergisi faciası karşısında bu 
dâvayı süratle halletmemiz lâzımdır. O facia 
karşısında benim teklifim ruznameye alınırsa bu 
facia kökten halledilir. Teklifim bu faciayı kök
ten halleder. Bu itibarla bunu teklif ettim. Şa
yet kabul edilmezse birinci maddeye merbut bir 
numaralı tablodan'hiç değilse (1) ve (10) numa
ralı maddeler çıkarılsın. Bu maddeler (1) ve 
(10) numaralarîyle gösterilmiştir. Ayrıca (2) 
numaralı tabloda (3) rakamiyle gösterilen taşıt
lar var. Bunların zaten Türkiye'de yapıldığı 
yok. Keski yapılsa da gelir getirse. Dördüncü 
madde, saatlerdir. Türkiye'de yapılmıyor. Keşke 
yapılsa da Gelir Vergisi alsak. Beşinci madde; 
ses cihazı ve levazımı. Hoparlörler, pikaplar. 
Bunların memleket dâhilinde yapılmasını teş
vik edelim, bu cihazlar memlekette yapılsın, o 
zaman Gelir Vergisi alalım. 

Altı; fotoğraf ve sinema makineleri. 
Yedi; seramik mamuller. 
Sekiz; ziynet ve süs eşyası. Bunlar da mem

leket dâhilinde yapılsın. îhracedelim. 
Yukarda arz ettiğim maddelerin iki numa

ralı tablodan çıkarılmasını arz ve rica ediyorum 
ve bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 
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REİS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlarım, bugün tasvibinize 
tevdi edilen Gider Vergisi kanunu lâyihası, 30 
senelik bir tecrübenin acı neticelerinden mülhem 
olarak, bütün gençliklerini bu mesleke vakfet
miş, kıymetli mesai arkadaşlarımın uzun çalış
maları neticesi hazırlanmış ve yine 30 seneden 
beri tatbik edilmekte olan Muamele Vergfsinin 
ıstırabını, şahsan meslekleri icabı, çekmiş olan 
ticaret ve sanayi odaları azalarından celbedilen 
kıymetli arkadaşların da iştirak ettikleri bir ko
misyonda incelenmiş ve bu arkadaşların da mü
talâaları alınmıştır. 

Bendeniz lâyiha üzerinde tafsilât vererek 
vaktinizi almak istemiyorum. Muvakkat Encü^ 
men, hakikaten teşekküre şayan bir mesai ile 
etraflı olarak, enine, boyuna geniş tetkikler yap
tılar. Ve Hükümetin noktayınazarına iştirak et
tiler. Encümen Reisi muhterem arkadaşımız da
ha geniş izahat vereceklerdir. Ben, yalnız, Mali
ye Vekili olarak takdim edilen kanun lâyihası
nın tasdika ve kabule şayan ve lâyık olduğunu 
ve ıstırap çeken vatandaşları ve büyük bir sa
nayi kütlesini bu ıstıraplardan kurtaracağını 
bilhassa arz etmek isterim. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

REÎS — Encümen Reisi. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ BEHZAT 

BÎLGÎN (îzmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
Muamele Vergisi mevzuu, malûmu âlileri oldu
ğu üzere Demokrat Parti programında yer al
mış olan mevzulardan bir tanesidir. Partimiz bu 
verginin mahzurlarını daha muhalefet devresin-
deyken tesbit ederek bu vergiden vatandaşları
mızın sızlanmıyacağı şekilde mahzurlarını ber
taraf etmek için bu vergiyi programına almış 
bulunmaktaydı. 

Pek tabiîdir ki, devlete mühim gelir temin 
eden bir verginin kaldırılması bu gelirin sureti 
saire ile telâfi edilmesine vabeste bulunan bir 
keyfiyettir. Maliye Vekâletimiz hakikaten, sene
lerden beri devam eden ısrarlı ve müspet çalışma-
lariyle bu verginin bütün memleketlerdeki tatbi
katını gözden geçirmiş ve Türkiye'deki mahzur
larını bertaraf edecek fakat Hazinemizi gelirin
den mahrum etmiyecek bir şekle sokulması üzeri
ne, Muamele Vergisini fiilen tarihe karıştıracak 
ol an bu lâyihayı huzurunuza getirmiştir. 
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Encümenimiz şu hususu memnuniyetle gör

müştür ki, bu gider vergileri lâyihası ile tesis edi
lecek olan sistem bizde bugüne kadar câri olmuş 
ve sanayiimizin parçalanmasını intacetmiş olan, 
küçük sanayi erbabının sayısız şikâyetlerini te
vali ettirmiş bulunan hususları bertaraf eden bu 
kanunla Muamele Vergisinin ilgasına muadil yep
yeni sistemi getirmiş bulunacaktır. Bir defa şu
nu tesbit etmek icabeder ki, bugünkü Muamele 
Vergisinden devletin, bütçemizin istihsal ettiği 
varidat külliyetli bir yekûna baliğ olmaktadır. 
İmalât Muamele Vergisi 311 milyon, Bankalar 
Muamele Vergisi 100 milyon; İthalât Muamele 
Vergisi 225 milyon olmak üzere yarım milyar li
ranın epey üstünde bir varidat temin edilmekte
dir. 

Şu ciheti de kaydetmek icabeder; yanlış bâzı 
anlayışlara set çekmek için: 

İthalât Muamele Vergisi aslında müstakillen 
tatbik edilebilecek bir sistem değildir. Şu takdir
de İthalât Muamele Vergisi netice itibariyle Güm
rük Resminin bir nevi artırılması şeklini alır. Ve 
malûmu âlileri olduğu üzere gümrük rüsumu
nun tatbiki hususunda Türkiye Hükümeti diğer 
hükümetlerle beraber beynelmilel ve karşılıklı ti
caret anlaşmaları ile bağlıdır.. Hiçbir memleket 
kendi dahilindeki muamelâta tatbik edilmiyen 
bir vergiyi ithalât esasına tatbik ederek, bu Güm
rük Resmi değildir, iddiasında bulunamaz. Ya
ni bizim dahilî mamullerimizden İthalât Vergisi 
almadığımız takdirde hariçten gelen emsalinden 
İthalât Muamele Vergisi aldığımız takdirde bu 
bir Muamele Vergisi değil, Gümrük Resmi ola
rak ortaya çıkacaktır. Buna beynelmilel gümrük 
anlaşmaları mâni bulunmaktadır. Bu itibarla 
yalnız dahilî imalât Muamele Vergisinin kaldırıl
ması şeklindeki bir sistemin tatbikine imkân yok
tur. Fahri Ağaoğlu arkadaşımız bu hususta ya
nılmaktadır. Bu bir kapitülâsyon meselesi değil
dir. Muahede meselesi de değildir. Sadece karşı
lıklı taviz meselesidir. Çünkü bizim yapacağımı
za karşı tabiî olarak aynını yaparlar. Yani Güm
rük Rüsumunu tek taraflı olarak arttırmış bulu
nursak tabiîdir ki, kendi mallarımızın satışı hu
susunda mümasil artışlarla, bu malların satışına 
imkân vermiyecek Gümrük Rüsumu ile karşılaşı
rız. İthalât Muamele Vergisi bütün dünyada ol
duğu gibi bizde de dâhildeki imalâta da şâmil 
bir muamele vergisi şeklindedir, 

1956 O : 1 
Arkadaşlar, bu kanunun getirdiği yenilik ne

dir? 
Bugtftı tatbikat mevkiinde olan Muamele Ver

gisi küçük esnafa kadar çok şümullü dal budak 
salmış bir vergi sistemidir. Muhtelif sanayi bu 
külfetin altındadır. Meselâ kâğıt sanayiinde ima
lâtçı olarak her hangi bir matbaa veya bir kü
çük teşebbüs bu Muamele Vergisinin şümulü içi
ne girer. Yahut çimento sanayiini alalım. Her 
hangi bir çimento mamullerini meydana geti
ren müesseseler verginin tesiri altına girerler, 
mensucat sanayimden büyük, küçük mensucat 
imal eden müesseseler Muamele Vergisi mükel
lefiyetine tâbi bulunurlar. Şimdi kanun yepyeni 
bir sistem getiriyor. Diyor ki, biz son merhale
lerde, yani imalât safhasında bu vergiyi almıy*a-
cağız, ham madde ve ilk mamul vaziyetinden 
vergi tahmin edelim. Sistem böyle olunca ver
giyi tamamen zaptı rapt altında bulunan büyük 
müesseselerden mütaakıp imal safhalarına inti
kal ettirilecek, ilk mamuller ürerinden vergi alı
nacak, meselâ pamuk sanayiinde iplikten alına
cak, basma imalâtı ve saire ile iştigal edenlerden 
vergi almmıyacaktır. Yün ipliğinden alınacak. 
yün imalâtı ile iştigal eden küçük sanat erbabı 
vergiye tâbi tutulmıyacaktır. Karabük Demir 
sanayimden, Karabük mamullerinden, küçük 
levhalar veya çubuk halinde çıkan demir 
ve çelikten vergi alınacak, fakat müte
nevvi imalât çeşitleri tamamen verginin şü
mulünün haricinde bırakılacaktır. Bu su
retle vergi büyük teşebbüslerin, inzibat 
altında bulunan büyük teşebbüslerin fa
aliyeti sahasına irca edilmiş ve bunun haricinde 
kalan bütün teşebbüsler tamamen bir serbestiye 
kavuşmuş bulunacaklardır. 

Şunu da kaydetmek icabeder ki, sayın Ma-. 
liye Vekili işaret buyurdular, bu vergi sistemi, 
bu $eni kanun teklifi hükümetin tek başına ha
zırladığı ve muhterem heyetinizin huzuruna ge
tirdiği bir teklif değildir. Bunun hazırlanışı 
hakikaten teknik ve rasyonel bir şekilde ele 
alınmıştır. Bu lâyiha hazırlanırken hükümetin 
istediği, ve arzu ettiği, bütün alâkalı müesse
selerin, temsilcileri, sanayici tüccarların temsil
cileri projeye tanı mânasiyle vakıf olsun, fikir
lerini beyan etsinler ve böylece lâyihanın hazır
lanışına iştirak etsinler. Bir heyet halinde teşkil 
edilmiş olan sanayi ve Ticaret odaları birlikleri 
ve diğer temsilciler Jâyihayı baştan aşağı tetkik 
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etmişler ve lâzımgelen tadil tekliflerini yapmış
lar, bunlar nazarı itibara alınmış, neticede tica
ret ve sanayi erbabiyle tamamen mutabık kalın
mış bir metin yüksek huzurunuza getirilmiştir. 
Bunu söylemekle bu metnin her hangi bir müş
külü ve itirazı davet edecek bir mahiyette olma
dığını kaydetmek isterim. 

Encümenimiz çalışmalarında bu prensibi şa
yanı takdir görmekle beraber buna bâzı ilâveler 
yapmıştır. Bunlar memleket sanayiini teşvik 
bakımından lâzımgelen birtakım himaye tedbir
leriyle, buna mukabil bâzı lüks maddelerin re
vacım firenliyecek bâzı tedbirlerdir. 

Yani kanunun birinci maddesine ilişik olan 
tablolarda o maksadı temin edecek olan bâzı 
tadilâtı yapmış bulunuyoruz. Bu tadilâtla mu
ayyen sanayiin memleketimizde inkişafı temin 
edilecek ve bâzı lüks maddelerin ravacı da tah
fif edilmiş olacaktır. 

Fahri Ağaoğlu arkadaşımın memlekette oto
mobil sanayii kuruluşunda bunları o zaman ver
gi dışında bırakalım diyorlar. Zaten bunlar 
memleket dâhilinde imal edilen metalar değil
dir, hariçten gelmektedir. Memleket dâhilinde 
yapılanları burada himaye etmiş bulunuyoruz. 
Bunun gibi meselâ bütün gıda maddeleri sana
yii Muamele Vergisinin şümulü dışına alın
mıştır. 

Bunun bir neticesi olarak komisyonumuz 
çeltik üzerindeki Muamele Vergisinin ilgasını 
ve bunu bütün kanunun tatbik mevkiine gire
ceği 1 Mart 1957 tarihinde değil, kanunun neş
ri tarihine btağlamak suretiyle muafiyetin tesi
rinin hemen görülmesini arzu etmiş ve vergiye 
tâbi pirincin piyasaya arzı suretiyle ucuzlatıcı 
tesirlerinin derhal hissedilmesini düşünmüştür. 
Netice olarak getirilmiş olan teklifin hakikaten 
birçok sanayi erbabının, bu arada küçük sanayi 
erbabının ve esnafın ihtiyacına uygun olduğuna 
kaani bulunmaktayız. Bugünkü Muamele Vergi
si bâzı muafiyetler tanıyor. Ama bunlar kuvvei 
muharrike miktarına ve işçi adedina göre tama
men süpjektif unsurlara bağlı olduğu için sana
yi arasında birbirine mütezat durumlar meyda
na getirmektedir. Bir taraftan da büyük sanayi
in kurulmasını önlüyordu. Çünkü kuvvei mu
harrike ve işçi sayısını esas aldığı için, bu kabil 
iş yerleri parçalanmakta ve küçük atelyeler ha
linde çalışmalara mecbur bırakmakta idi. İşte 
bu kanun, bunu önlemiş olacaktır, küçük iş er-
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I babının bu kanunla alâkası kalmıyacaktır. Ne

tice itibariyle kanunun heyeti umumiyesi, Mu
amele Vergisinin bugünkü hasılatında, komis
yonumuzda ifade edildiğine nazaran 40 - 50 
milyon lira bir noksanlığı mucibolaeaktır. î lk 

I hamlede noksanlığı encümenimiz de muvafık 
görmüştür. İlerdeki tatbikat; iş hacmini inkişaf 
ettirecek, küçük sanayiin büyük sanayi halin
de inkişafını temin edecek ve bunları telâfi ede
cek mahiyettedir. 

Huzurunuza getirilmiş olan bu teklifin umu
mi intizara cevap verecek bir tekMf olduğu bü
yük sanayi erbabı tarafından, tüccarlar ve es
naf tarafından kabul edilmiş ve tasvibedilmiş 
olduğu bir hakikattir. Kanun birçok külfetleri 

} bertaraf ederek sanayi ve istihsal hayatımızın 
inkişafına hizmet edecek bir eserdir. 

Bu itibarla, encümen adına, teklifin kabulü
nü rica edeceğim. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Efendim, bendeniz encümenden yalnız bir 
noktanın tavzihini rica etmek istiyorum. 

Bilhassa tabiî maddelerden yapılan bâzı 
imaller vardır. Bunlar küçük sanayie aittir. 
Küçük esnaf toplanıyor 3 - 5 kişi çalıştırıyor. 
Nitekim benim intihap dairem olan Edirne'de 
bir süpürgecilik sanayii vardır. Bunlar zirai 
maddelerden, diğer bâzı maddelerden istifade 
ederek süpürge yaparlar. Bunlardan şimdi
ye kadar İmalât Vergisi alınırdı. Hatırlıyo
rum, vaktiyle bu iş üzerinde iki bin kişiden 

i fazla çalışan vardı. Bu memlekette bugün bu 
miktar 300 e inmiştir. Encümenden soruyo
rum, bu sanat ta bu Muamele Vergisine tâbi 
midir, değil midir? Yani bunlar muaf mıdır, 
değil midir? Bunu rica ediyorum. 

REİS — Osman Talu. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. OSMAN 

TALU (Afyon Karahisar) — Muhterem arka
daşlarım; huzurunuza yepyeni ve modern esas
lara müstenit ve âdeta Gider Vergisi sahasın
da büyük malî bir reform yapacak mahiyette 
bir vergi tasarısı getirilmiş bulunuyor. 

Muhterem Maliye Vekilimiz ve komisyon 
başkanımız bu husus hakkında, umumi pren
siplerine temas etmek suretiyle kâfi derecede 
izahat verdiler. Bendeniz yalnız bunlara ilâ
veten bir iki noktayı tasrih etmek niyetinde-

I yim. 
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Şöyle ki, muhterem arkadaşlarım; bütün dün

ya milletlerinde Gider Vergisi mevcuttur. Bu
nun adı da gider kelimesine tekabül edecek 
ıstılahlardan ibarettir. Bu itibarla bizde yep
yeni bir vergi ihdas edilmiş değildir. Bu husu
su bilhassa dikkat nazarlannıza arz etmek is
terim. 

Saniyen; bizde halen mer'i bulunan îmalât 
Muamele Vergisi ayrı bir kanun olduğu gibi 
şimdîki Gider Vergisi Kanunu içerisine alın
mış olan birtakım münferit istihlâk vergileri 
de ayrı ayrı bulunmakta olmasına mukabil, 
bu kere huzuruna getirilmiş olan Gider Vergisi 
içerisinde bütün bu münferit kanunlar tam bir 
ahenk, irtibat ve insicam içerisinde birleştiril
miş ve kül haline getirilmiştir. Böylece Ge
lir Vergisi sahasında yapmış olduğumuz re
forma muvazi olmak üzere Gider Vergisi 
sahasında da derli toplu tam bir nizama, tam 
bir ahenk ve insicama kavuşturulmuş bir vergi 
sistemi getirilmiş -bulunmaktadır ki, böylece Türk 
malî sistemi diğer medeni memleketlerdeki 
emsallerinin seviyesine getirilmiş bulunacaktır. 

Bu noktaya böylece işaret ettikten, yani şu 
vergi ile bir nevi kodifikasyon yapılması husu
sunu belirttikten sonra muhterem arkadaşımız 
Fahri Ağaoğlu'nun temas ettiği noktalara bende
niz ayrı ayrı ve kısaca arzı cevabedeceğim : 

Buyurdular ki, «Sadece imalât Muamele Ver
gisinden şikâyet edildiği halde niçin diğer vergi 
sistemleri de bunun içerisinde mütalâa edilerek 
umumi değişikliğe tâbi tutulmuştur.» Bunun ce
vabı gayet basittir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz et
tiğim gibi, bütün gider muamelelerini vergilen
diren kanunlarımız, ayrı ayrı ve birbirinden ta-
mamiyle farklı hükümleri ihtiva etmekte oldu
ğundan ve birbirine mütebayin hükümleri muh
tevi bulunduğundan bunları tam bir ahenk için
de birleştirmek ve aynı zamanda kodlaştırmak 
lüzumu duyulduğu için hepsini bir arada müta
lâa etmek icabetmiştir. «imalât Vergisinden sık 
sık şikâyet edildiğine göre, artık bu vergi kaldı
rılmalı ve ithalâta hasredilmelidir.» Şeklindeki 
itirazlara, Muvakkat Encümen adına komisyon 
başkanı lâzımgelen cevabı verdi. Yalnız ben şunu 
i£adç edeceğim ki, 1914 te Birinci Cihan Harbin
de, harb masraflarını karşılamak maksadiyle ih
das edilen bu vergi, kısa bir zamanda bütün Av-
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j rupa memleketlerine yayılmış ve bu memleketler 
I tarafından o derece benimsenmiştir ki, bugün bu 

memleketlerden hiçbirisinin bu vergiden vazgeç
meye niyetleri yoktur. Hattâ, bilâkis, bu vergi
yi şümullendirmek ve artırmak temayülündedir-
ler. Almanya'da bugün bu verginin sağladığı va
ridat aşağı - yukarı bütün varidatının yüzde 
otuzuna tekabül etmektedir. Fransa'da ise sağ
ladığı varidat Gelir Vergisinden de fazla olmak 
üzere yüzde 50 yi bulmaktadır. Gelir Vergisinin 
sağladığı hasılat Fransa'da % 30 - 40 civarın
dadır. 

Bize gelince; Gelir Vergisi 1956 bütçemizin 
aşağı - yukarı % 31 onda yedisini karşıladığı 
halde Gider Vergisiyle ifadelendirilen şu vergi
lerin toplamı umumi gelirimizin % 22 onda 6 sim 
karşılamaktadır. Bunları teker teker ifade etti
ğimiz takdirde, imalâttan 310 milyon lira, ban
kalardan 100 milyon lira, ithalâttan 225 milyon 
lira alınmaktadır. Biz, Fahri Ağaoğlu'nun nok-
tai nazarına iştirak etmek suretiyle, imalât Ver
gisini kaldırdığımız takdirde, yine Encümen Re
isi muhterem arkadaşımızın dediği gibi, Garpla 
yaptığımız ' anlaşmalara bağlı kalıp vecibelerini 
yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuz için 
derhal ithalâttan alman vergileri tayyetmek ız-
tırarı karşısında kalacağız. Bu da bütçemizde 
aşağı - yukarı 500 - 600 milyon liralık bir rahne 
açacaktır. Büyük âmme ihtiyaçları karşısında bu 
büyük gelirden vazgeçmemize elbette imkân yok
tur. 

Biz, daha ziyade şu noktai nazar üzerinde 
durduk : Muvcut vergi sistemimizdeki aksaklık
ları ve bilhassa sanayiimizin inkişafına mâni 
olan engelleri bertaraf etmek, buna mukabil hü
kümetin halen almakta olduğu vergilerden müm
kün mertebe az fedakârlık yapmak gayelerini ta 

• hakkuk ettirerek.. 3 milyara yaklaşan bir bütçe 
I de 500 küsur milyon liralık - ki, aşağı - yukarı 

% 15 - 18 demektir - bir meblâğı bir anda feda 
etmek imkânsızdır. Bunu başka türlü karşıla
mak da imkânsızdır. 

Arkadaşımız (Gider Vergisi) tâbiri üzerinde 
durdular, imalât Muamele Vergisi tâbirini kul
lanmaya artık imkân kalmamıştır. Bunun yanın
da istihlâk ve imalât Muamele Vergileri artık 
bir kanun içinde toplandığına göre hepsine âm 
ve şâmil olan yeni bir ıstılah bulmak zarureti 
duyulmuş ve Masraf Vergisi yerine Gider Ver-

I gisi tâbirini kullanmak daha uygun görülmüş-
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tür. Çünkü, masraf mahdut manalıdır, şümulü I 
dardır. Gider tâbiri ile daha şümullü bir mâna
yı ifade t etmektedir. Nitekim Avrupa memleket
lerinde de bu vergi, gidere tekabül edecek şekil
de adlandırılmıştır. Vasıtalı ve vasıtasız vergi 
tasnifi bugün medeni memleketlerde tamamen 
terk edilmiş, bunun yerine irat ve gelirleri ver
giye tâbi tutan gelir vergisi, istihsali, imalâtı, • 
ithalâtı ve bâzı nakliye, PTT hizmetlerini ban
ka ve sigorta muamelelerini vergiye tâbi tutan 
gider vergisi tasnifi ikame edilmiştir. 

«Mamul maddelerden çok, iptidai maddeler
den ise az vergi alınmaktadır» dediler ve bir iki 
tane de misal gösterdiler. Bu gayet tabiî bir ne
ticedir. Çünkü, efendim, meselâ bir torba çimen
todan her halde bir torba mamul madde imal 
edilemez. Bunu takdir buyurursunuz. Döküntü
sü vardır ve imalât sırasında zayiatı vardır. I 
Belki yüzde 75 e, belki yüzde 65 e kadar düşer. 
Bu itibarla çimento torbasından alınacak vergi- I 
yi karşılamak için mamulünden, biraz daha faz- I 
la almak lâzımdır. Aradaki fark bunun neticesi
dir. Yoksa başka türlü düşünülmüş ve vergi ada- I 
leti ihmal veya terk edilmiş değildir. 

Tekstil maddeleri, çimento, taşıt ve saatler
den vergi alınmamasını temenni ettiler. Biz bu
na taraftar değiliz. Esasen söyledikleri bu mad- I 
deler tamamen ithal listesinde zikredilen mad- I 
delerdir. İthalâttan vergi alınmasını arkadaşı- I 
mız da arzu etmektedir. 

Biran için mamul maddeler listesinde zikre
dilmiş olduğunu kabul edelim. Arkadaş] an m in I 
da cevaplandırdığı veçhile, gato anlaşmaları | 
böyle bir tefrik yapılmasına müsait değildir. Ba- | 
husus Türkiye'de saat imal edildiğini bendeniz I 
bilmiyorum. 

Efendim, sisteme de temas ettiler ve dediler I 
ki : En son satışın vergiye tâbi tutulması mü- I 
reccahtır. Muhterem arkadaşlar, sizi bu hususta 
fazla işgal etmek istemem. Bu mevzuda birçok I 
teoriler ileri sürülmüştür. Bendeniz şunu söyle
mekle iktifa edeceğim; en son satış muamelesi I 
vergiye tâbi tutulduğu takdirde şu mahzurlar 
doğar: I 

En son satış muamelesi hangisidir? Bu daima 
ihtilâf mevzuu olacaktır. Yeni baştan kaçakçı
lığa imkân verecek ve şikâyetleri mucibolacak-
tır. 

ikincisi, en son satış muamelesi vergiye tâbi 
tutulduğu takdirde muhakkak ki, pul ilsakı sure- j 
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tiyle cibayeti lâzımgelecektir. Vergicilikte böyle 
bir yol tehlikelidir. Vergicilikte en mühim olan 
nokta, verginin mevcudiyetini hissettirmeksizin 
verginin alınmasıdır. Bu sistemde, pul ilsak et
mek suretiyle vergiye o kadar aleniyet verilmiş
tir ki, ne vergi mükellefleri ve ne de vergi teori
leri bunu tecviz etmez. 

istihsal üzerine vergi konduğundan ve 
bu sistemin Sovyetler Birliğinde mevcut 
bulunduğundan bahis buyurdular. Muhte
rem arkadaşlar, her hangi bir noktada 
benzerlik başkaca hususlarda da benzer
liği ifade etmez. Muhterem arkadaşlarımın da 
ifade ettikleri gibi birçok aksak tarafları, bulu
nan Muamele Vergisini terk ettiğimiz takdirde 
mahrum kalınacak vergiyi ne şekilde ve hangi 
maddelere intikal ettirmek lâzımdır. Bu mev
zu üzerinde durmuşuzdur. Burada en uygun hal 
çaresi, sanayiin kullandığı iptidai maddeleri is
tihsal eden büyük şirketlerin bu istihsalini ver
gilendirmektir. Bu maddeler 40 - 50 maddeyi 
geçmez. Bunları istihsal eden müesseseler de 
80 - 100 civarındadır. Böylece sayısı binleri aşan 
on binlere yaklaşan birçok mükellefin yerine sa
yısı 80 - 100 kadar bir mükellef zümresi ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Burada kaçakçılık olmıya-
caktır. Nerede istihsal maddesi var, orada teşki
lât harekete geçecek. Ciddî bir kontrol yapılacak 
ve bütün mallar vergiye tâbi tutulacaktır. Ka
çakçılık önlendiği ve mükellef adedi azaldığı için 
kontrol basitleşecek, teşkilât daralacak, bu suret
le devlet bütçesinde geniş bir ferahlık ve kazanç 
temin edilmiş olacaktır. 

Hemen hemen bütün sanayii içerisine alan 
imalât Muamele Vergisinden hangi sanayiin mu
af olması lâzımgeldiği hususunda, işçi adedi ve 
muharrik kuvvet kıstas olarak kullanılmıştır. Bu 
ölçüyü birçok sanayi erbabı âzami derecede suiis
timal etmiş ve birçok tedbirler almak suretiyle 
bu vergiden kendilerini kurtarmaya çalışmış ve 
hattâ muvaffak da olmuşlardır. Bu hal, hem 
vergi kaçakçılığına meydan vermekte, hem de bü
yük sanayi kollarının vücut bulmasına mâni ol
makta idi. 

Yeni vergi kanunu, muayyen istihsal madde
lerini vergiye tâbi tutarak ve bunları imal ede
cek sanayii vergi dışında' bırakmak suretiyle 
birçok sanayi kollarının inkişafını ve tam bir ras-
yonalizasyon içinde çalışmasını sağlıyacaktır. 
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Bu hususları böylece cevaplandırdıktan son

ra diğer arkadaşımız Sayın Rükneddin Nasuhi-
oğlu'nun Süpürgecilikten vergi alınıp alınmıya-
cağı hususundaki suallerine arzı cevap edeyim. 
Yeni kanunda süpürgecilik vergi dışında bırakıl
mıştır, müsterih olsunlar. 

REİS — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun lâyihasına (275) 
rey verilmiştir. (274) kabul (1) ret, muamele ta-
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marndır, kanun (274) reyle kabul edilmiştir. 

Yüz elli milyon liralık madenî ufaklık para 
basılması hakkındaki kanun lâyihasına (273) rey 
verilmiştir. (273) rey kabul, muamele tamamdır, 
kanun (273) reyle kabul edilmiştir. 

13 Temmuz 1956 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

B — TAHRÎRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Elâzığ Melusu Selâhattin Toker'in, 
Ankara Polis Koleji ile Polis Yardım Sandı
ğına ve polis muamelât memurlarının kadro 
ve terfi durumlarının ıslahı için ne düşünüldü
ğüne dair sualine Dahiliyi Vekili Etem Mende
res'in tahrirî cevabı (7/193) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sualimin Sayın Dahiliye Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı saygı ile rica ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

1. Ankara Polis Kolejinin gayrifaal hâle 
konulması sebebi nedir? 

2. Polis Bakım ve Yardım Sandığının üye 
adedi ve geliri nedir? Sandık; gayelerinden 
hangilerini gerçekleştirememiştir? Sebebi nedir? 

3. Polis muamelât memurlarının kadro ve 
terfi durumlarını ıslâh için vekâlet vâdettiği 
kanun teklifini ne zaman getirecektir? 

• T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
No. : 61265 

7 . V I I . 1956 

özü : Elâzığ Mebusu Selâhat
tin Toker'in tahrirî sual tak
ririnin cevaplandırıldığı Hk. 

T. B. M. M. Reisliğine 
6 . VI . 1956 gün ve Kanunlar Md. 7-193/ 

2843/12631 sayılı yazıya. 
Ankara Polis Koleji ile Polis Yardım Sandı

ğına ve Polis muamelât memurlarının kadro ve 

terfi durumlarının ıslahı için ne düşünüldüğüne 
dair Elâzığ Mebusu Selâhattin, Toker'e ait tah
rirî sual takririnin cevabı eklice takdim kılın
mıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 

1. 1946 senesinden sonra emniyet teşkilâ
tının komiser sınıfına olan ihtiyacı hariçten 
müracaat eden fazla miktarda lise mezunları 
ile temin edildiği ve Polis Kolejine yapılan 
masrafın Devlete fazla bir yük tahmil etmekte 
olduğu görüldüğünden 1947 den itibaren ko
leje yeni talebe alınmamaya başlanmış ve 1949 
yılında faaliyeti durdurulmuştur. 

Kolejin yeni esaslara göre daha mükemmel 
bir şekilde açılması hususu tetkik edilmekte
dir. Polis Enstitüsü binası, bugün için ilk, 
orta ve yüksek tahsil kısımları ile trafik, tel
siz, rdlî zabıta gibi teknik zabıta mensupları
nın bilgilerinin artırılması için açılan kurslara 
çağırılan memurları barındırmağa ancak kâfi 
gelmektedir. Bu ihtiyaç yakın zamanda karşı
landığı, tetkikat ve ihzaratımız tamamlandığı 
takdirde kolejin tekrar ve yeni esaslara gö
re açılması mümkün görülmektedir. 

2. Polis Bakım ve Yardım Sandığının üye 
sayısı 1952 yılı sonunda 2896 iken bu miktar 
her yıl devamla artarak 1956 yılının 5. ayı ni
hayetinde 7 400 e yükselmiştir. 

Sandığın sermayesi, 1955 yılı bilançosuna gö
re, 50 000 lirayı geçen yardım ve 12 013 lira 
tutarındaki ihtiyat fonu hariç 1 616 207 lira 
97 kuruştur. 
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Sandık gayelerinden; a) Ortakların aile

leri fertlerine yapılacak ölüm yardımlarını, 
b) üyelere bir veya iki sene vâde ile ve 
münasip taksitlerle ödemek üzere kredi ih
tiyaçlarını, c) Ankara, İstanbul, Kocaeli ve 
Edirne vilâyetlerindeki ortaklarının yakacak ve 
başta Ankara olmak üzere 22 vilâyetteki üye
lerden bir kısmının çeşitli zaruri ihtiyaç madde
lerini intizamlı surette temin etmetkedir. 

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü hüküm
leri bâzı hususlarda tatminkâr olmaktan uzak ve 
süratle büyüyen sandık sermayesini iyi bir şekilde 

1956 C : 1 
işletme bakımından kifayetsiz olduğundan ta
dil ve ıslahı işi ele alınmıştır. Ayrıca sandı
ğın hükmi şahsiyeti haiz ve faaliyetini polise 
mesken temini mevzuuna kadar teşmil edecek 
bir teşekküle inkılâbını derpiş eden bir ka
nun tasarısı için hazırlıklara ve çalışmalara bağ
lanmıştır. 

3. Muamelât memurlarının kadro ve terfi 
durumlarının ıslahına dair teklif, polis men
suplarının intibakı hakkındaki tasarı ile birlik
te Büyük Millet Meclisine sevk edilmek üzere
dir. 

TASHİH 

74 ncü İnikadın 261 nci sayfasının 2 nci sütununa 25 nci satırdan sonra aşağıdaki ilâve gire
cektir : 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Aydın Mebusu Namık Gedik ve İM arakadaşınm, münhal mebusluklar için bu sene ara seçimi ya

pılmaması hakkındaki takririne verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Bey verenler : 284 

Kabul edenler : 242 
Reddedenler : 42 

< ' • Müstenkifler : O 
Reye iştirak etmiyenler : 242 

Münhal mebusluklar : 15 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
AriJ! Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemâl Özçobafi 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Eîurhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 

[Kabul 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Patin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

edenler] 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanc^r 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
îsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZİANTEB 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin «Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sin an oğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Ham di Başak 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdurrahman Fahri A-
ğaoğlu 
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Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif Özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Nafiz KÖrez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

MARDİN 
E tem Ay bar 
Halim Satana 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Sabri İşbakan 
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Selâhattin örhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAMSUN . 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid O rai 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ün aldı 

SİİRD 
Baki Erden 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 

Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ay alp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğju 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 

ANKARA 
Muhlis Ete 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
ibrahim öktem 

ELÂZIĞ 
f elâhattin Toker 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 

Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
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KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

KONYA 
Sabahattin Sönmez 

MALATYA 
Esat Doğan 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 

Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

[Beye iştirak etmiyenlerj 
AĞRI 

Kasım Küf revi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (V.) 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
TalâVVasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan (V.) 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (I.) 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Etem Menderes (V.) 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteaa Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan (I.) 

BOLU 
Fahri Belen 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel (I.) 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Ay dm 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 

Yakup Gürsel 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENIZLI 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eıyurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç • 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Sekip inal 
Celâl Ramazanöğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Hadi Hüsnıan (V.) 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (î.) 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş (î.) 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker (I.) 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muammer Çavuşoğlu 
(V.) 
Arif Güngören (î.) 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (î.) 
Nuriye Pınar 
Behçet Uz 

KARS 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen (1.) 

Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KOCAELÎ 
Hamza Osman Erkan 
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Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (î.) 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat (I.) 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin (V.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen (V.) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
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Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Pasamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlr 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NtĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
ismet Uslu 

SIIRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran , 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan (I.) 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmed Özel (V.) 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Selâhattin Gülüt 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (I.) 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydm 

1 
1 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa ek Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk ÇÖ1 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ilamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Zincirkıran 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

A za adedi : 541 
Rey verenler 275 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 251 
Münhal mebusluklar 15 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoglu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yıreah 

BİLECİK 
tsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şr>vki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
thsan Gül ez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen | 

Kenan Yılmaz 
1 ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzi oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
tsmail Hadımlıoğlu' 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdı Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Hasan. Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman j 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin tnanç 
Abdullah tzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 

. HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
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Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Akeı 
Mehmet Aldeidir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 

- Abidin Tekön 
KARS 

Hasan Erdoğan 
KASTAMONU 

Basri Aktaş 
Nazifi Şerif Nabel 

1 : 88 11.7 
KAYSERİ j 

Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
J^üzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmı Dinçer 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
gaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrı açık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilin erir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet thsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
0«ıman özhilen 
thsan Şerif özsren 

MALATYA 
Nuri OmVpınŞlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
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Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğla 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Memiş Yazıcı 

RİZE * 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 

SİÎRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Muhit Tümerkan 
Nuri Sertoğlu 
Şerafettin Ayhan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev San aç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
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[Reddedenler] 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Hazım Türegün 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (î.) 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Necati Celim 
Nihat îyriboz 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk (î.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
İbrahim öktem 

Ilalûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel (t.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Böynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
îhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

- EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket înee 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Tfrrdar 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş (I.) 
Nuri Yamut (î.) 

Tahsin Yazıcı 
İZMİR 

Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen (î.j 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alisi roğlu 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
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KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ziyad Ebüzziya 
Halil özyörük (t.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (î.) 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

î : 88 11.7 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehınetoğlu 
Nâtık Poyrazo&lu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Alııııed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlıı 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 

. 1956 O : 1 
Salim Serçe 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşini Tan (1.) 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 

Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (1.) 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
1 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Yüz elli milyon liralık madenî ufaklık para basılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 
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O 
O 
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[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAE 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

.Celâl Yardımcı 
AMASYA 

Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Faad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Taeid Asena 

Esat Budakoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 

Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğiu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlıı 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
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Ziihtü Hilmi Velibeşe 
İSTANBUL 

Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet încekara 
Halûk Ökeren 
Mehmet Ali Sebtik 
İlhan Sipahioğln 
Abidin Tekön 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

î : 88 11.7 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçe r 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 

MALATYA 
Nuri Ocakeıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Etem Aybar 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 

1956 C : 1 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri tşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akyalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Baki Erden 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

Abdürrahman Doğruyu! 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmet öfcel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Re^it Tarakçı-
oğhı 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygüfi 

URFA 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hâcira Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

'Hami t Kartal 
Kemal Yörükoğlü 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Nuraan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâleı 
Edibe Sayar 
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[Reye iştirak etmiyenler] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Faruk Çöl 
ANKAEA 

Muhlis Bayraınoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hanıdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdag 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur (î.) 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay (1) 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıo£lu 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktenı 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel (1.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosnıanoğlıı 
ihsan Ham id Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginüıı 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğkı 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Şanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akclağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Rıza Topcuoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
ihsan Daî 
Samih inal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Sekip inal 
Celâl Ramazanoğlıı 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 

Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker (I.) 
Nebil sadi Altuğ-

Pertev Arat 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören (I.) 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (I.) 
Nuriye Pınar 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen (t.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademif 
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Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (t.) 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Kocer 

I : 88 11. 7 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Tinmroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahnıed Nuri Kadı oğlu 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Selâhattin Orhun 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 

.1956 C : 1 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü TJluçay 

SEYHAN 
İsmet Uslu 

SIIRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet, Daim Süalp 

SINOB 
Şeraf'ettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Soımıneııoğlu 
Haşini Tan (I.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Rifat Öçten 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyiiz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 

Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabrı Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
AJZİZ özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzunînı-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (1.) 
Nusret Kirişeioğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
1 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
2 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
r 

— 
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Seyhan Mebusu Sinan Tekelioglu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2 /199) 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 6 . VII . 1956 
Esas No. 2/199 
Karar No. 130 

Yüksek Reisliğe 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi, Millî Müdafaa ve Maliye encümen
leri mazbatalariyle birlikte encümenimize havale 
•edilmiş olmakla teklif sahibi ve Maliye Vekâleti 
mümessili hazır oldukları halde yeniden tetkik 
ve müzakere edildi. 

Teklifin esbabı mucibesinde ve teklifi bida-
yeten tetkik ve kabul eden Millî Müdafaa ve Ma
liye encümenlerinin mazbatalarında belirtildiği 
üzere muharebe meydanlarında ve vatan hizmet
lerinde memlekete yararlı olmuş kahraman ma
lûl gazilerimizin terfihleri maksadiyle hazırlan
mış olan kanun teklifi encümenimizce de muva
fık mütalâa olunarak maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve 6306 sayılı Kanunun birinci madde
siyle kabul edilmiş ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine eklenmiş olan hükmün kanun teklifin
de yer almamış olduğu görülerek mezkûr fıkra
nın da ilâvesi suretiyle birinci madde encümeni
mizce kabul edilmiştir. 

Teklifin muvakkat maddesi aynen ve mütaa-
kıp yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul ve ihzar olunan kanun lâyihası 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
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8. Bakay 

Çankırı 
T. Uygur 
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N. Â. Sav 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Rize 
H. Agun 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin tadiline 

dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 64. — Vazife malûllerinden bu 
malûllüklere; 

a) Harbde fiilen ateş altında, 
b) harbde harb bölgesindeki harb hare

ket ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hiz
metlerin sebep ve tesirleriyle, 

c) Harbde veya harbe hazırlık devresinde 
her nevi düşman silâhlarının tesirleriyle, 

ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve 
hudut hareketleri sırasında bu hareketin se
bep ve tesirleriyle, 

d) Hazarda ve fevkalâde hallerde emir ve
ya vazife ile uçuş yapan uçucularla hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli ola
rak tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki 
ve yerdeki sebepleri ile ve yine emir ve vazi
fe ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve 
sınıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak de
nizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcılığm veya dalgıçlığın çe
şitli sebep ve tesirleriyle, 

Uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, ge
dikli subay, askerî memur, gedikli erbaş ve er
ler (gönüllü erler dâhil) orduca vazifelendiri
len sivil iştirakçilere ve erlikten dolayı aylık 
bağlanan tevdiatçılara ayrıca (harb malûlü) 
denir ve bunlara vazife malûllüğü aylıklariyle 
birlikte ve malûllükleri derecesine göre aşağı
da yazılı miktarlarda (harb malûlü zammı) öde
nir. 

Bu zamlar ödendikçe 
Hazineden alınır. 

faturası karşılığında. 

İştirakçiler 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

için Erler için 

100 
80 
70 
60 
50 
40 

Maluliyet derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Harb malûlü sayılacak vazife malûllerinden:. 
bir hareketin muvaffakiyetle neticelenmesinde' 
şahsan âmil olduğu veyahut örnek tutulacak/ 
cesaret ve* fedakârlık gösterdiği sıralarda bu 
malûllüğe uğradıkları usulüne göre üstleri tara
fından Millî Savunma Bakanlığına bildirilen. 
ordu mensplarma ait harb malûllüğü zamları 
% 25 fazlasiyle bağlanır. 

MUVAKKAT MADDE — 5434 sayılı T. a 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 46 ncı mad
desinin (C) fıkr asiyle 47 nci madde ve geçici, 
49 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılanlar
la, 1 . I . 1950 tarihinden sonra bağlanmış harb 
malûllükleri zammı verilenler de bu zamdan is
tifade ederler. (Teklif sahibinin geçici madde
si aynen kabul edilmiştir.) 

İKİNCİ MADDE -
den itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihin-

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 210 a ek ) 



Öevre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve 15 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı Kanun
larla tadil edilen 15 nci maddesinin (1) işaretli bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (2/253) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla 
tadil edilen 15 nci maddesinin «î» işaretli bendine bir fıkra eklenmesi hakkında hazırlamış olduğu
muz kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin yapılması saygılarımızla rica olunur. 
Bursa Kocaeli Erzurum Konya Maraş Bingöl 

M. Erkuyumcu 8. Dinçer A. Eryurt T. F. Baran M. özsoy N. Araş 
Denizli Denizli Denizli Erzurum Çorum Denizli 

A. H. Sancar A. Çobanoğlu I. Hadımlıoğlu Z. Çavuşoğlu M. K. Biberoğlu B. Akşit 
Konya Sivas Kayseri Balıkesir 

B. Gökmenoğlu Ş. Ecevit H. Kurmel V. Asena 

ESBABI MÜCÎBE 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla 
tadil edilen intibaka mütaallik 15 nci maddesinin «I» işaretli bendinde aynen (bu kesenekler emek-
liya esas olan son aylık veya ücretin alındığı tarihten itibaren üç yılın hitamında bir üst derece aylık ve
ya ücret tutarı üzerinden kesilir. Şu kadar ki bu muamele hususu kanunlarında tanınan haklar 
mahfuz kalmak şartiyle kendilerine emeklilik durumları dışında terfih bakımından iki üst derece
den yukarısı için bir hak vermez) denilmektedir. 

Vâzıı kanun bu hükümle emekli keseneklerinin Memurin Kanunu hükümlerine mütenazır olarak 
üç yılda bir üst dereceye yükseltilmesi esasını kaide olarak kabul etmişse de 2556 sayılı Kanunda 
diğer devlet memurlarından farklı olarak iki senede bir üst dereceye terfi edebilmeleri kabul edi
len hâkimlerle hâkim sınıfından sayılan diğer memurların emekli kesenekleri hakkında sarih bir hüküm 
vaz'etmemiştir. Bu durum karşısında hâkimlerle hâkim sınıfından sayılan memurların emekli ke
seneklerinin kaç yılda bir üst dereceye yükseltilebileceğinin tesbiti için bunların terfi ve emekli
lik durumlarını tanzim eden sözü geçen 2556 sayılı Hâkimler Knunu hükümlerinin gözden geçi
rilmesi lâzımgelir. Mezkûr kanunun 71 nci maddesinin son fıkrasında (Adliye meslekinde bulunup 
da mebus intihabedilenlerin mebuslukta geçirdikleri müddet kıdemlerine zammolur) hükmü mev
cuttur. Aynı maddenin birinci fıkrasında hâkimlerin profesörlükte ve avukatlıkta geçirdikleri müd
detlerin yarısının kıdemlerine zammedilmesi kabul edildiği halde son fıkrada mebuslukta geçirdik
leri müddetin tamamının kıdemlerine ilâvesinin kabul edilmiş olması bilhassa şayanı dikkattir. 

Kanunumuzun bu açık hükmünden vâzıı kanunun mebus seçilen hâkimlerin mebuslukta geçir
dikleri müddetlerin hâkimlikte geçmiş gibi aynen ve istisnaen kıdemlerine ilâvesini kabul ettiği anla
şılmaktadır. Vâzıı kanunca mebuslukta geçen müddetleri asıl meslekleri olan hâkimlikte geçirmiş ad
dedilmeleri kabul olunan bu gibi devlet memurlarının emekli keseneklerinin diğer devlet memurla-
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rından farklı olarak iki senede bir üst dereceye yükseltilmesi gerekmektedir. Çünkü, hâkimlerin terfi 
ve kıdem işlerini tanzim eden Hâkimler Kanununda hâkimlerle hâkim sınıfından sayılan adliye nıün-
tesiplerinin diğer devlet memurlarından farklı- olarak iki senede bir üst dereceye yükseltilmeleri 
esası kabul edilmiştir. Bağlı bulundukları kanunda iki senede bir üst dereceye terfi edebilmeleri 
istisnaen kabul edilen hâkimlerin emekli keseneklerinin de aynı müddet içinde bir üst dereceye yük
seltilmesi lâzım ve zaruridir. Zira hâkimlerin terfilerinde olduğu gibi emekli keseneklerinin de iki 
senede bir üst dereceye çıkarılabilmesi hâkimler ve emeklilik kanunlarında esasen kabul edilmiştir. 
Mebuslar için de bu şekil kabul edildiği takdirde hem muhtelif kanunlarımızın hükümleri- arasında 
tenazur ve ahenk temin olunacak ve hem de mebusluğa seçilen hâkimlerin Hâkimler Kanununda esa
sen kabul edilen müktesep hakları ihlâl olunmıyacaktır. Diğer taraftan 14 Mayıs 1950 tarihinden 
sonra mebus seçilen devlet memurlarının emeklilik haklarını iade eden 5951 sayılı Kanunun müza
keresi sırasında Bütçe Encümeninde bahis konusu hâkimlerin durumları uzun boylu münakaşa mev
zuu olmuş ve yapılan konuşmalar sonunda daha kısa terfi müddetine tâbi bulunan bu gibi devlet 
memurlarının emekli keseneklerinin de iki senede bir üst dereceye yükseltilmesi esası ekseriyetle 
kabul olunmuşsa da maddeye bu maksadı temin eder sarih bir hüküm ilâve edilmiyerek (şu kadar ki, 
bu muamele hususi kanunlarında tanınan haklar mahfuz kalmak şartiyle) ibaresinin konulmasiyle 
iktifa olunmuştur. 

Pek sarih olmıyan bu ibare Emekli Sandığınca hâkimken mebus seçilenlerin emeklilik kesenekle
rinin iki senede bir üst dereceye yükseltilmsi için kâfi bir mesnet addedilmemekte olduğundan 
emeklilik hakları tanınan bu gibilerin durumlarının ıslahı ve emeklilik ve hâkimler kanunlarının 
muhtelif hükümleri arasında bir tenazur ve ahenk temini gayesiyle hazırladığımız işbu kanun teklifi 
Yüksek Riyasete sunulmuştur. 

BURSA MEBUSU MÜFÎT ERKUYUMCU 
VE 15 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

5434 sayılı Türkiye Gumhuriyeti Emeldi Sandığı 
Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla tadil 
edilen 15 nci maddesinin «/» işaretti bendine bir 

fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 1. —• 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 5951 ve 6244 
sayılı kanunlarla tadil edilen 15 nci maddesinin 
«I» işaretli bendine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

2556 sayılı Kanunda iki senede bir üst de
receye terfi edebilmeleri kabul edilen hâkim
lerle hâkim sınıfından sayılan diğer memur-

t lardan mebus seçilenlerin kesenekleri emekliye 
esas olan son aylık veya ücretin alındığı tarihten 
itibaren iki yılın hitamında bir üst derece ay
lık veya ücret tutarı üzerinden kesilir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri neşri 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icSaya 
\dliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

( S. Sayış, : 263 ) 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 2/253 
Karar No. 3 

5 .VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla 
tadil edilen* 15 nci maddesinin î işaretli bendine 
bir fıkra eklenmesine dair olan ve encümenimi
ze havale buyurulan kanun teklifi tetkik ve 
müzakere edildi. 

Bu kanun teklifi ile, 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 57 ve 71 nci maddelerine göre 2 se
nede bir üst dereceye terfi edebilmeleri kabul 
edilen hâkimler ile hâkim sınıfından sayılanlar
dan mebus seçilenlerin aidatı, emekliliğe esas 
olan aylık veya ücretin alındığı tarihten itiba
ren 2 yılın hitamında bir üst derece aylık veya 
ücret tutarı üzerinden kesilmesi ve emeklilik 
derecelerinin buna göre yükseltilmesi derpiş 
olunmaktadır. 

1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 
sayılı Kanunla mebuslara emeklilik hakkı ta
nınmış, bilâhara 5951 ve 6244 sayılı kanunlarla 
emekliliğe esas hizmetlerden mebus seçilenlere-
emekli hakkı tanınmış ve Emekli Sandığına 
mebusların da diğer sandık iştirakçileri gibi 3 
senede bir derecenin aidatını vermeleri ve 
bundan sonra üst dereceye yükselmeleri esası 
v az'edilmişti. 

Kanun teklifi ile, hâkimler için emeklilik 
bakımından diğer mebuslardan farklı bir mua
mele yapılması derpiş olunmaktadır. Filhakika 
memuriyetten gelmiş diğer mebuslar üç senede 
bir yükselmeye tâbi iken hâkimlikten mebus se
çilmiş olanların 2 senede bir tekaütlük derecele
rinin yükseltilmesi bir ikilik husule getirecek
tir. 

Bu sebeple, kanun teklifinin reddi uygun 
görülmektedir, 

Muktezası ifa buyurulmak 
Reisliğe sunuldu. 
Muvakkat Encümen Reisi 

Rize 
Muhalifim 

Muhalefet şerhi aşağıda 
yazılıdır 
/. Akçal 
Kâtip 
îsparta 

S. Bilgiç 
Burdur 

Muhalifim 
B. Kayaalp 
Gümüşane 

/. Hakkı Baykal 
Seyhan 

.4. Kınık 

üzere Yüksek 

M. M. 
Çoruih 

Y. Gümüşe! 

Ankara 
Â. Temuçin 

Çankırı 
A. Emrem 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 

M. Kuşakcıoğlu 
Sivas 

B. örnekol 

MUHALEFET ŞERHİ 
2556 sayılı Hâkimler Kanununda diğer 

Devlet memurlarından farklı olarak hâkim
lerin iki senede bir üst dereceye yükselebil
meleri esası kabul edilmiştir. Aynı kanunun 
71 nci maddesinde (aynen Adliye meslekin
de bulunup da mebus intihabedilenlerin me
buslukta geçirdikleri müddet kıdemlerine zam-
molunur) denildiğine göre hâkim iken mebus 
seçilenlerin emeklilik keseneklerinin iki se
nede bir üst dereceye yükselebilmelerini te
mine matuf olan kanun teklifi yerindedir. 
Kabulü halinde Hâkimler Kanunu ile Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri arasında tenazur ve ahenk temin edil
miş ve aynı zamanda hâkim iken mebus seçi
lenlerin müktesep hakları korunmuş olacaktır. 
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Diğer taraftan kanun teklifinin kabulü Emek
li Sandığının menfaatleri bakımından da ye
rinde olacaktır. Çünkü teklifin kabulü halin
de mebus iken emeklilik bakımından üç sene
de bir üst dereceye yükselebilmekte olan hâ
kimlerle hâkim sınıfından olanların fazla öde

dikleri keseneklerin hâkimlik sınıfına dön
dükten sonra azaltılması imkânı bilfiil orta
dan kalkmış olacaktır. Bu itibarla teklifin ka
bulü icabedeceği kanaatindeyim. 

Rize Burdur 
/. Akçal B. Kdyaaîp 

mmm> 
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Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Gider vergileri kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
Xl/471) 

T. C. 
Başvekâlet 22 Mayıs 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 375/1767 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 21 . V . 1956 
tarihinde kararlaştırılan Gider vergileri kamımı lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

. GİDER VERGİLERİ KANUNU ESBABI MUCÎBESÎ 

BİRİNCİ KISIM 

Vergi ve vergi sistemi hakkında umumi görüşler 

1. Yerginin modern telâkkisi : 

Zamanımızda, vergiler gerek fert, gerekse devlet hayatı bakımından muhtelif iktisadi ve içti-
mai faaliyetlerin mihrakı haline gelmiş bulunmaktadırlar. 

Daha açık bir ifade ile, devletler, yakın bL* fasıla ile arka arkaya yaşanan, iki büyük dünya 
harbinden sonra, vergilerin, büyük bir varidat kaynağı olma vasıfları yanında, iktisadi ve 
sosyal politikanın da çok ehemmiyetli bir vasıtası olduğunu tanımışlardır. 

Hakikaten, âmme faaliyetlerinin, iktisadi sahada yer alan birçok ehemmiyetli meseleleri ve 
bunların geniş halk tabakalarının hayatı ve istikbali üzerindeki akisleri, vergiler sahasında tatbik 
edilen prensipler ve nizam ile irtibatlıdır. 

Bugün vergi yoliyle, fiyatlara, para politikasına, umumi istihsal hacmma ve nihayet millî 
gelirin dağılışına müessir olmak mümkün bulunmaktadır. Devlet her sahada artan nispetlerde 
daha çok vatandaşı kendi faaliyet sahası içine almakta, daha çok vatandaşla iş birlili yapmakta 
ve nihayet daha çok vatandaşa yardım elini uzatmaktadır. 9 

Devlet bizatihi bir iktisadi varlık ve ekonomik bir cihaz olarak millî hâsılanın vücut bulmasın
da rol aldığı gibi, millî gelirin fertler arasındaki dağılışında da müessir olmaktadır. Artık devlet, 
ferdi, bir taraftan, istihsalin bir âmili olarak görüyorsa, bir taraftan da elde edilen hâsılayı bö
lüştükleri süjeler olarak mütalâa etmektedir. 

Sözü edilen bu birleşme ve kaynaşma, zamanımızda, inkâr edilemez ciddî ve fiilî bir gerçek
tir. Millî gelirden vergi yoliyle devlete geçen parçanın yıldan yıla büyümekte olması da bu 
gerçeği tesbit ve teyidetmektedir. 
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Hakikaten, asrımızın malî - iktisadi sahadaki en büyük bir fenomeni, vergiler toplamının 
millî gelire olan nispetindeki bariz yükselmelidir. Bu yükselmeyi, ferde daha çok yaklaşan, onun 
günlük hayatına kadar inen devletin, müşterek mesainin hâsılası üzerindeki payının hudutlarını 
daha ileri götürmek istemesi ile izah etmek kabildir. Hususiyle, İkinci Dünya Harbi sonun
da, tamamen dağılıp parçalanan milletlerin hayatının yeniden kurulması, harbden zarar gören 
çeşitli millî ve ferdî tesislerin onarılması ve yenilerinin inşa edilmesi, ilim ve fen sahasında daimî 
araştırmalara devam olunması ve nihayet sulhu korumak için harbe hazır kuvvetler bulundurul
ması, ancak âmme maliyesinin çeşitli gelir kaynaklarından elde ettiği masif varidat ile mümkün 
olabilmektedir. 

Iktinsadi ve içtimai sahadaki büyük ve köklü değişiklikler, bu mevzularla organik bir bağlı
lığı bulunan vergiler alanında da daimî değişmeleri icabettirmekte, daima yeni zihniyetlerle hare
ket etmeyi zaruri kılmaktadır. Zamanımızın vergi tehlikesi malî gaye yanında iktisadi ve sosyal 
hedeflere de yer vermektedir. Yalnız malî gayeyi hedef tutan, iktisali ve sosyal nizama ya
bancı kalan bitaraf vergi telâkkisi bugün hiç bir memlekette tatbik yeri bulamamaktadır. Bita
raf vergi yerini aktif ve reformcu vergiye terk etmiştir. 

Devlet geliri olarak verginin anlayışı ve fonksyonundaki, değişmeler, devlet bütçesi ve dev
let giderlerindeki değişmelerle birlikte vukua gelmektedir. 

Nasıl ki, klâsik, bitaraf vergi anlayışından, aktif vergi telâkkisine geçildi ise, âmme giderle
rinde de, kısır, idare masrafları geriye itilerek, transfer masrafları, yâni fertlerin gelirlerini bir 
sahadan diğer bir sahaya aktaran prodüktif masraflarla (âmme yatırımları gibi) sosyal masraf
lar v« yardımlar Ön plâna geçmiştir. 

Hakikaten zamanımızda devlet masrafları arasında idari hizmetlere tahsis edilmiş bulunan 
(Cari) ve alelade masraflar yanında, bütün bir memleketin istikbalini yaratacak olan verim
li yatırımlara tahsis edilen paralar (yatırımlar) büyüyen bir önemle zihinleri işgal etmektedir. 

Bu mevzudaki, fikirler yeni bütçe telâkkilerine vücut vermiş bulunuyor. İtalyan müellifi 
Morselli devlet bütçesini; (Siyasî bütçe), (tktisadi bütçe) ve (içtimai bütçe) bölümleri altında 

mütaBa etmektedir. 
Siyasi bütçe, devletlerin öteden beri bilinen idare ve personel giderlerini ve millî savunma kar

şılıklarını ihtiva eder. 
İktisadi bütçe, verimli yatırımlara tahsis edilen giderlerdir. İktisadi bütçe görüşü, harb son

rasında yeniden kalkınma devresine giren memleketlerde (Fransa, Almanya, Belçika, İtalya gibi) 
tatbik yeri bulan geniş bir yatırım politikası ile birlikte yürümektedir. Yeniden kalkınma yolun-
laki devletler vergi muaflıkları, hususi indirmeler vesair fişkal tedbirlerle birlikte iktisadi 
kalkınmayı teşvik eden ve hızlandıran yapıcı bir envestisman politikası takibetmektedir. 

İçtimai büteçler sosyal tahsisler ve yardım giderlerini ihtiva ederler. Bunlar isterse doğru
dan doğruya devlet eliyle, ister bu maksada hizmet etmek üzere tesis edilmiş bulunan teşekkül
ler tarafından ödensin, geniş bir vatandaş kütlesinin bayat seviyesini alâkadar ederler. 

Sosyal bütçeye muvazi olarak sosyal vergi telâkkisinin geliştiğini de müşahede ediyoruz. Ge
lir Vergisinde en az geçim indirimleri, bekârlık zamları, küçük sanat erbabının (esnafın) ve köy
lünün kornuması gibi tedbirlerin yanında, Vasıtalı vergiler sahasında enerjiden, büyük kütlenin 
sağlığı ile ilgili bâzı maddelerden, vergi alınmaması veya düşük nispetlerde alınması keyfiyeti, 
sosyal mülâhazanın vergi politikasındaki, tezahürleri olarak görünürler. 
(* 2. Vergi nispetinin artist: 

Görülüyor ki, vergi muhtelif cepheleriyle, cemiyet hayatının ayrılmaz bir rüknü olarak or
taya çıkmış ve kenciini kabul ettirmiş bulunmaktadır. Millî gelir içinde vergi payının daima 
yükselmekte olduğu bunun en bariz delilidir. Bu p ay zamanımızda, geçen asra ve bu asrın başına 
nazaran muazzam artışlar kaydetmiştir. 
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Bir misal vermek üzere gu nispetleri gösterebiliriz 

Memleketler 

İtalya 
Japonya 
İngiltere 
Holânda 
Norveç 
Amerika 

Vergi yükü 
yüzdeliği 

% 32 
% 30 
% 43,7 
% 30 
% 40 
% 26 

Hâdiseyi umumi surette mütalâa edecek olursak, görürüz ki, millî gelirden vergi payı olarak 
ayrılan kısmın nispeti, asrın başında % 8 - % 10 raddesinde iken zamanımızda % 30 a, mahallî 
idareler payı ve (paraf iscalite) ile birlikte % 45 e yükselmektedir. 

Verginin cemiyet hayatında oynadığı rolün önemini belirtmek için, gelir vergisi mükellefle-
rindeki artışı da gösterebiliriz. 

Meselâ Birleşik Devletler'de harbden önce 4 milyon olan gelir vergisi mükelleflerinin adedi, hâ
len 60 milyona çıkmıştır. 
(Nüfusun % 40 ı) • 

İngiltere'de aynı müddet zarfında gelir vergisinin mükellefleri 3,7 milyondan 15 milyona yük
selmiştir. 

Birinci Dünya Harbi sırasında İngiltere ilk defa, harb giderlerini geniş Ölçüde vergi ile fi
nanse etmek yoluna gitmiş idi.lkinci Dünya Harbi içinde ise, harbe girmiş olsun olmasın, hemen 
bütün memleketlerde, kısmen istikraza başvurulmakla beraber, savunma giderlerinin vergi ile 
finansmanı yoluna gidilmiştir. 

Bu suretle de, Birinci Dünya Harbine kadar asrın başında, teorik optimal had olarak kabul 
edilen vergi nispetleri, °skisi ile kıyaslanamıyacak derecede aşılmıştır. 

Bu cereyan esas itibariyle harb sonrası devresinde de devam etmiştir. Bu vergi artışına misal 
olmak üzere, bâzı Batı devletlerinde hâlen tatbik olunan gelir vergisi nispetlerini gösterebiliriz. 

İngiltere'de harbten öncesine nazaran fiyatlar bir misli, gelir vergisinin varidatı ise 4 misli 
artmıştır. Aynı devredeki gelir vergisi nispetleri, harbden sonra da muhafaza edilmiştir. (Son 
defa nispetlerde bâzı indirimler yapılmıştır.) 

Harb içinde yükselen nispetlere rağmen umumi abatmanlar da artırılmış değildir. Aksine abat-
manların yarı yarıya indirildiği görülmektedir. (Bekârlarda 1 000 dolardan 600 e). 

3. Gelir ve gider vergileri ; 

Bir memlekette yaşıyan vergilerin teşkil ettiği manzume o memleketin vergi sistemini vücu
da getirir. Muasır telâkkilere göre bir memleket vergi sistemi iki büyük vergi grupuna dayanan 
bir temel üzerinde oturur. Bunlar bir taraftan, kazanç ve iratlar üzerine mevzu vergileri toplı-
yan gelir vergileri zümresi ile diğer taraftan muhtelif masraf, satış ve muameleler üzerine mevzu 
vergileri toplıyan gider vergileri grupudur. 

Vergilerin bu şekilde gruplandırılması, bunların iktisadi bünyesine daha uygun bulunmakta, 
vasıtalı ve vasıtasız tarzındaki bölümleme şekli yerini bu tasnife terk etmektedir. 

Gider vergilerinin modern vergi sistemleri içinde önemli bir yeri bulunmasına rağmen bu ver
gilerin halen kâfi derecede işlenmiş olduğu ve prensiplerinin yerleşmiş bulunduğu iddia edile
mez. 

Buna karşılık gelir vergileri teoride teknikde hayli derinliğine işlenmiştir. Bu vergilerin 
muasır prensipleri kurulmuştur denilebilir, 

(Gider vergileri) 



Ancak tatbikatta hiçbir devlet yalnızca'gelir vergisi ile iktifa edemez. Bu verginin yanında 
memleketlere göre değişen ölçülerde gid'er (Masraf vergileri) vergilerinin de yeri vardır. 

Muasır ilmî telâkkiler muvacehesinde, şahsi gelir vergisinin yerini gider vergileri alabilir 
mi? Bu mülâhaza tahakkuk etmese bile, masraf vergilerinin gelir vergilerinden daha ehemmiyetle 
tatbik edildiği memleketler bulunduğu muhakkaktır. Bugünün vergiciliğince gider vergilerine de 
hiç değilse gelir vergileri ile aynı ehemmiyette yer verilmekte olduğu müşahede edilmektedir. 

Vasıtalı vergilerin öteden beri üzerinde durulan psikolojik bir tarafları da vardır k i ; bu 
nokta ihmal edilecek gibi değildir. Hususiyle fiyatlara katılmış bulunan vergilerde, bu psikolo
jik unsurun vergi ödeme şuuru üzerindeki müspet tesirleri asla küçümsenemez. Yeni bir tâbir
le (invisibilite) yani gÖrülmezlik denilen bu hassası ve buna bağlı yüksek verimliliği sayesinde, 
masraf üzerine konan vergi, modern vergi nizşmı içinde çoğu memleketlerde yerini muhafaza 
etmekte, hattâ kuvvetlenmektedir. 

Yalnız, aynı kaynaktan yani millî gelirden, bir yandan gelir vergisi, öbür yandan da mas
raf vergisi ile âmmenin payı ayrılırken, bu vergi grupları arasında bir irtibat ve muvazene ku
rulması, rasyonel bir vergi sisteminin ilk şartı olarak aranır. 

Bu muvazenenin ölçüsü ve derecesi şüphesiz her memleketin iktisadi, malî ve siyasi bünyesine 
bağlı bir hâdisedir. Sanayii ve ziraati itibariyle, iktisadi nizamını kurmuş, memleket içinde ve 
dışındaki kıymet hareketlerini tanzim etmiş, devlet iktisadı ile memleketin ekonomik bünyesi ara
sında sıhhatli bir muvazene sağlamış olan devletlerde, modern mânasiyle gelir vergisinin yerleş
mesi Ve gelişmesi nispeten kolaylıkla mümkün olmaktadır. 

Bilindiği gibi, Anglosakson vergi sistemlerinde şahsi gelir vergisi (ve Kurumlar Vergisi) ta
mamen hâkim durumdadır. Buna bir misal olarak Amerika Birleşik Devletlerini gösterebiliriz. 
Birleşik Devletler'de yekûn vergi varidatı içinde gelir vergisinin payı, İkinci Cihan Harbinden 
önce % 50 nispetinde iken, 1953 rakamlarına göre bu nispet % 72,9 a yükselmiştir. 

İngiltere, Holânda, İsviçre ve İskandinavya devletlerinde de, âmme varidatı içinde Gelir Ver
gisinin ön plânda geldiği müşahede edilir. 

Almanya'da gelir vergileri ile gider vergileri arasındaki münasebet muvazeneli bir hadde, aşa
ğı - yukarı % 50 raddesindedir. (Tek başına Muamele Vergisinin yekûn vergi varidatına nispeti 
% 30 civarındadır.) 

Fransa, İtalya, İspanya gibi lâtin devletlerin vergi sistemleri içinde gider vergileri daha hâ
kim bir karakter taşırlar. (Fransa'da gelir vergisi umumi vergi varidatının % 30 nu tek başına mu
amele vergisi % 40 nı teşkil eder.) 

Gider vergilerinin mihveri muamele ve istihsal vergileridir : 
Gider vergileri grupu içinde, şüphe yoktur ki gerek prensiplerinin oldukça vuzuha kavuşmuş 

bulunması ve gerekse sağladığı varidat bakımından önemli olanı muamele vergisidir. 
Muamele vergileri modern şeklile, birinci harb sonunda Almanya'da tatbika başlanmıştır. Ora

dan Fransa'ya ve diğer devletlere yayılarak âmme maliyesini besliyen en mühim kaynaklardan bi
risini teşkil etmiştir. 35 seneyi aşan bir tatbik devresine rağmen prensipleri şekilleri bakımından 
henüz münakaşa mevzuu olmaktan kurtulmuş ve ideal şeklini almıştır, denilemez. 

Bugün için muamele vergisi sahasında yerleşmiş bir hakikat vardır. O da muamele vergisinin 
prototipini teşkil eden ve sağladığı muazzam varidat dolayısiyle, bugün dahi, birçok devletlerce, 
ve meselâ Almanya ve İtalya'da tatbikine devam edilmekte olan bizim yayılı usul dediğimiz Cas-
cades (şelâle, çığlar) usulünden, tamamen veya kısmen tek safhalı veya toplu vergi sistemine ge
çilmekte olduğudur. Yayılı verginin mahzurlu tarafını, bilhassa tatbikte idare ve mükellefler için 
arz ettiği büyük güçlük teşkil etmektedir. 

4. Türk vergi sistemi : 

Bundan önceki bölümlerde muasır vergi telâkkisinin taşıdığı mâna ile bu telâkkinin istikbale 
bakan inkişaflar yolunda haiz olması gereken mânalara kısaca temas ediîmiştir. Yer yer mevzu-
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un müsaadesi nispetinde, muasır vergi telâkkisinin, muhtelif memleketlerde, bu memleketlerin 
iktisadi davranışları ve siyasi cereyanları arasında ne suretle gerçekleştirilmekte bulunduğundan 
bahsedilmiştir. 

Bu bölümde ise bir taraftan ilmin tuttuğu ışıktan faydalanarak, bir taraftan da muhtelif mem
leketlerde ilmî prensiplerin gerçekleştirilmesi yolunda sarf edilen gayretlerden kuvvet alarak 
Türk vergi sisteminin bünyesinden ve taşıdığı karakter ve mânadan bahsedilecektir. 

Yine bu bölümde mevcut sistemin vergi çeşitleri itibariyle sağladığı varidat mukayeseli bir 
tarzda tasrih edilecek, sistemin iktisadi bünye ile ahenkli olarak istikbalde alması gereken istika
metlere temas edilecektir. 

Türk vergi sistemi ve reformu : 
Yukarda da dokunulduğu üzere, muasır anlamiyle vergi sistemi aralarında teorik ve teknik 

bakımdan insicam ve ahenk bulunan vergileri ve vergi gruplarını kucaklıyan, bir yandan da millî 
gelire bağlı bir mahiyet arz eden nizamı ifade eder. 

Türk vergi sistemi gelir vergisi reformu ile, medeni, ilmî bir hüviyet iktisabetmiş, gelecekteki 
terakki ve inkişaflara müsait bir mahiyet almıştır. Bu reformdan önce, vasıtasız vergiler saha
sında, kökü 1914 temettü nizamnamesine dayanan, kazanç vergisi yaşamakta idi. Bunun yanında 
vasıtalı vergiler olarak oldukça karışık ve dağınık muamele ve istihlâk vergileri yer almış bulu
nuyordu. Bu haliyle o zamanki vergilerimiz. Muasır mânasiyle bir sistem manzarası irae etmek
ten uzak, ahenksiz ve irtibatsız bir tarzda, sadece yan yana getirilmiş birtakım vergilerin teşkil 
ettiği bir yığından başka bir şey değildir. 

Cumhuriyet devrinin iktisadi ve siyasi sahada memlekete getirdiği birçok modern fikir cereyanları 
ve tekniğin geniş inkişafı yanında o zamanki vergi sistemimiz ilmî görüşten uzak, memleketin ikti
sadi bünye ve kalkınmasına karşı alâkasız, tamamen zayıf ve değersiz bir halde idi. 

Bu durumda, denilebilir ki bahis mevzuu reform vergiciliğimizde bir bünye istihalesi ve vergi gö
rüş ve anlayışımızda derin bir inkılâp yaratmıştır. 

Bıı reform ile bir taraftan vergi ve vergi tatbikatı mefhumlarında yerleşmiş kötü anlayışlar ber
taraf edilirken, bir taraftan da feyizli bir kaynağın günden güne kabaran bir tempo ile devlet ha
zinesine doğru akmasının temin edildiği, 5 sene gibi çok kısa bir zamanda müşahede edilmiştir. 

Bu reform yeni Türk vergi sisteminin atılan temellerini ihtiva etmektedir. Bu reform ile vasıtasız 
vergiler günün icaplarına uygun ve ilmî •esaslara dayanan bir disiplin altına girmiştir. 

Ayrıca gelir vergileri yanında ihdas edilen Vergi Usul Kanunu ile, bütün vergilerimize şâmil tat 
bikat hükümleri, malî kasa ve vergi cezalarına mütaallik tatbikat meseleleri, modern vergicilik esas
larına uygun bir tarzda kaidelere bağlanmıştır. Bu suretle ilerde vergi hukukumuzun temelini teşkil 
•edecek disiplin de tesis edilmiştir. 

Gelir vergisi reformu yanında muamele vergisi dâvası : 
Ancak, şüphe yoktur ki, yalnız bugünün değil, yarınki Türkiye 'n!in de malî ekonomi ve sosyal 

cepheleri ile çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek olan, yukarda belirtilen anlamda modern Türk vergi sis
teminin kurulabilmesi için, gelir vergisi reformundan türlü zaruretler sebebiyle noksan kalmış olan 
bâzı cihetlerin düzeltilmesi ve tamamlanması yolunda etraflı ve ciddî çalışmalar yapılması gerekmek
tedir. Nitekim bu türlü çalışmaların neticeleri pevderpey kanunlaşmaktadır. 

Fakat aynı zamanda bunun yanında da, memlekette artık vazıh Mr dâva olarak belirtilmiş bulu
nan muamele vergisinin ele alınması ve günün ihtiyaçlarına ve memleket realitelerine uygun bir 
tarzda halledilmesi gerekmektedir. 

Muamele vergisi meselesi, bünyesinde, bütün vasıtalı vergilerimizi ihata eden mühim malî bir 
problemi ifade etmektedir. Şu halde bugün ele alınması gereken dâva, gelir vergisi reformuna mu
vazi bir tarzda, merkezînde muamele vergisi olmak üzere mutlaka vasıtalı vergiler grupunun ıslâhı 
ve vasıtasız vergiler grupu ile ahenkli bir hale getirilmesidir. 

Bütçe varidat rakamlarının tahlili ve bu rakamların ifade ettiği realite : 
Bu bahislerim izahına girişmeden önce, aşağıdaki açıklamalarımızda faydalı olacağı mülâhazasiyle, 
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bütçemizde yer alan çeşitli varidatın nevilerini ve bunların her birinin sağladığı varidatın yekûn 
hasılata göre yüzdeliğini umumi bir bakışla gözden geçirmek yerinde olacaktır. Bu izahlarımızda 
esas olarak 1956 bütçesi alınmıştır. Bütçede vasıtalı ve vasıtasız vergilerimizin vergi grupları ve 
başlıca vergiler itibariyle görünüşü şöyledir : 

Varidat Nispetler 
(Milyon olarak) % 

A) î r at vergileri : 
1. Gelir vergisi manzumesi (Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri) 925 
2. Hayvanlar vergisi (davar ve domuz verg'si) 30 
3. Diğer vergiler (Bina, savunma, veraset ve intikal vergileri ilâh) 29 31.40 

Toplam 984 
B) Muamele vergileri : 
1. imalât muamele vergisi 310 
2. İthalât muamele yergisi 225 
3. Banka ve sigortalar muamele vergisi 100 
4. Nakliyat vergisi " 40 
5. PTT vergisi 13 
6. Radyo vergisi 10 22.27 

Toplam 698 
C) Münferit istihlâk vergileri : 
1. Şeker vergisi (glikoz vergisi dâhil) 245 
2. Kahve vergisi 20 
3. Akar yakı* vergileri (yol vergisi dâhil) 136 
4. Elektrik ve havagazı vergisi 20 
5. Kibrit istihlâk vergisi 13 
6. Bira, tabiî köpüren şarap ve viski istihlâk vergisi 11 

445 14.20 
D) Tekel varidatı : . • 
1. Tekel maddelerinden alman savunma vergisi 180 
2. Tekel idaresi safi hasılatı (oyun kâğıdı dâhil) 227 12.98 

Toplam 407 
E) Gümrük vergisi : 
Gümrük vergisi 290 9.25 
F) Diğer vergi varidatı ve cezalar : 
1. Damga resmi 110 
2. Diğer vergiler varidatı 23 
3. Harçlar 118 
4. Vergi cezaları, (para cezaları dâhil) 24 
5. Diğer müteferrik vergiler 35 

Toplam 310 9.90 

Vergiler varidatı toplamı 3 134 000 000 



G) Vergi mahiyetinde olmayan diğer varidat : 
Varidat 

(Milyon lira) 

1. Devletçe idare edilen kurumlar hasılatı devlet payları 128 
2. Devlet malları varidatı 62 

190 
Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere vergi mahiyetinde olmayan diğer varidat hariç yal

nız vergiler varidatı tutarı 3 134 000 000 liradır. 
Bu vergiler yekûnu içinde irat ve servet vergileri toplamı 984 000 000 liranın nispeti% 31,4 

tür. Yine bu yekûn içinde, muamele vergileri 698 000 000 lira ile istihlâk vergileri ve tekel vari
datı gruplarının toplamı 1 550 000 000 liranın yüzdeliği % 49,46 dır. 

Vergilerimizi vasıtalı ve vasıtasız vergiler zaviyesinden incelemeden önce, Türkiye âmme va
ridatını millî gelirle irtibatlandırma suretiyle kısa bir tahlilden geçirmekte fayda mütalâa olun
maktadır. 

Az önce, medeni Batı devletlerinde millî gelirden âmme masraflarım karşılamak üzere ayrılan 
payın % 30a çıktığına hattâ parafiskalite ile % 40 nispetlerini aştığına işaret edilmiştir. 

Türkiye'nin tahminî yıllık millî geliri 16 milyar lira olarak kabul edilecek olursa, devlet vergi 
gelirleri ortalama millî gelirin takriben % 19 u civarında kalmaktadır. 

Türkiye'nin iktisaden geri kalmış bir memleket olarak ekonomik kalkınma ve cihazlanma yo
lunda sarf etmeye mecbur olduğu gayret, öbür yandan coğrafî, siyasi durumunun icabettirdiği de
vamlı yüksek askerî masraflar, halkın kültür seviyesinin yükseltilmesi, sağlığının korunması gibi 
âmme hizmetlerinin önemi göz önünde tutulursa, millî gelirden âmme finansma ayrılan % 19 rad-
desindeki bir payı cüzi ve kifayetsiz bulmamak kabil değildir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Türkiye'de Muamele ve İstihlâk vergileri 

I - Türkiye'de Muamele Vergisi dâvası 

1. Muamele Vergisinin bizde ve yabancı memleketlerde gelişmesi : 

Bundan önceki kısımda verdiğimiz izahattan anlaşılacağı üzere, bizde de uzun zamandan beri 
(Cumhuriyet devrinin başından beri) tatbik sahası bulmuş olan, Muamele Vergisi muasır vergi niza
mında, gider vergilerinin belkemiğini teşkil eder. 

Bu vergi, istihsal, imal veya satış üzerine mevzu ve fiyatlara karışmak suretiyle (görünmeden) 
devreden masraf vergilerinin, gerek teori, gerek teknik bakımlardan, hiç şüphe yok ki, en çok işlenmiş 
ve en mütekâmil tipidir. 

Muamele Vergisi, âzami surette yayılmaya müsait bulunan mevzuu dolayısiyle, ilk defa, Birinci 
Dünya Harbi sırasında, devletlerin çeşitli ve âcil savaş masraflarını karşılamak üzere ve geçici bir ted
bir olacağı sanılarak ihdas edilmiştir. Fakat bu vergi, devletlere kolayca sağladığı yüksek varidat 
sayesinde süratli bir inkişaf göstermiş ve az zamanda kendisinden vazgeçilemez hale gelmiştir. 

Gerçekten Muamele Vergisi zamanımızın vergi sistemleri içinde, kuvvetli, sarsılmaz bir yer yap
mış,- çoğu memleketlerde Gelir Vergisinin sağladığı hâsılayı temin ederek, bu vergi ile boy ölçüşmüş, 
hattâ yer yer Gelir Vergisini de geçerek umumi bütçede ilk mevkii ihraz etmiştir. 

Fransa'da, az önce tebarüz ettirdiğimiz gibi, Gelir Vergisinin (Şirketler Vergisi dâhil) umumi büt
çedeki nispeti % 30, Muamele Vergisinin % 40 dır. Türkiye'de 1954 bütçesine göre 2 179 milyon li-
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ra tutan vergi varidatının toplamı içinde, Gelir Vergisinin nispeti 605 milyon Ura ile % 27,5, Mua
mele Vergisinin nispeti 500 milyon lira ile % 23 dür. Aradaki nispet farkı % 4,5 dan ibarettir. 

Muamele Vergisi tipleri ; * 

Zamanımızda ilmî araştırmalara mevzu teşkil eden Muamele Vergisinin, tatbikatta muhtelif tip
leri doğmuştur. 

1. (Kontinental Muamele Vergisi sistemi) diyeceğimiz, kıta Avrupa'sı üzerinde (Almanya, Fransa, 
Belçika, italya, isviçre'de) tatbik edilen Muamele Vergisi tipi : Bu sistem asıl olarak (yayılı Mua
mele Vergisi - Impot en cascade) şeklindeki vergiye istinadeder. Yani imal ve istihsal edilen maddele
rin satışında, teslimin vâki olduğu her safhada, düşük nispet üzerinden vergi alınır. Temel bu tarz 
vergi tipi olmakla beraber, bundan toplu vergiye (istihsal Vergisi veya imalât Vergisi tiplerine) 
kayıldığı, nihayet son merhale olarak artan değer dediğimiz (valeur ajoutee) vergisi sistemine ge
çildiği görülmektedir. 

Kontinental Muamele Vergisi sisteminin farik vasıfları, şümul sahasının sonsuz denecek derecede 
geniş bulunması, kıymet esasına dayanması, fiyatlar içinde gizlenerek alıcılara intikal etmesi ve em
tia satışları dışında hizmet mahiyetindeki sair muameleler üzerine mevzu fer'î vergilerle birlikte tat
bik olunmasıdır. 

2. Anglo - Sakson ve iskandinavya sistemi : Bu sistemde gider vergileri sahasında hâkim unsur 
istihlâk vergileridir. Bunlar bir nevi fabrikasyon vergisi karakteri taşırlar. Bunların yanında ayrıca 
muamele vergileri de yer alır. (ingiltere'de purchase tax, Amerika Birleşik Devletlerinin muhtelif 
satış vergileri), Kanada, doğrudan doğruya kontinental tipte muamele vergisi (toplu vergi) siste
mine geçmiştir. 

3. Sovyet Muamele Vergisi tipi : Bütün Sovyet maliyesi Muamele Vergisi üzerine istinadetmekte-
dir. Bu vergi istihsal üzerine mevzu bir mükellefiyet karakterini taşır. 

Muamele Vergisinde yeni telâkki : 
Nasıl umumi surette vergi telâkkisi zamanımızda hayli değişmiş ve tekemmül eylemiş bulunmak

ta ise, bununla birlikte Muamele Vergisi telâkkisi de devamlı değişme ve tekâmül halindedir. Şüphe 
yoktur ki, Muamele Vergisi Birinci Dünya Harbi sırasında ilk ihdas edildiği zamandaki telâkkiye 
nazaran bugün oldukça değişik bir mâna taşımaktadır. Bu telâkki değişmesi şu sebeplerden ileri gel
mektedir. 

a) Zamanımızda, Muamele Vergisinin, ferdî geliri masraf cephesinden kavrıyan bir mükellefi
yet olduğu fikri hâkim olmakta bulunmuştur. Hakikaten Gelir Vergisinin dışında kalan veya giz
lenmek suretiyle kurtulan ferdî hasılat, çeşitli masrafların yapılması sırasında piyasaya arz edildiği 
zaman masraf vergileriyle ve bunların en yaygını olan Muamele Vergisiyle karşılaşmak zorundadır. 

b) Verginin inikas telâkkisinde yeni görüşler yer almıştır. Bu görüşlere nazaran, tamamen şahsi 
karakterdeki gelir vergileri hariç, her türlü verginin devri bugün mümkün farz olunmaktadır. Ver
gide son ödeyicinin kim olduğunu kestirmenin imkânsız bulunduğu kabul edilirse muamele vergile
rinin dahi kolaylıkla inikas ettirilebileceği anlaşılır. 

c) Denilebilir ki, psikolojik hadleri aşmamak şartiyle Gelir Vergisi nispetleri zamanımızda hayli 
yükseltilmiştir. Bununla muvazi olarak Muamele Vergisi nispetleri de âzami bir seviyeye çıkarılmış
tır. Bu suretle vergiler son haddine kadar gergin bir mahiyet alırken bunlarla birlikte fiyatlar da 
gerilmiş ve vatandaşların alım gücü fevkalâde hassas bir durum almıştır. 

d) Bir taraftan da Muamele Vergisinin hattâ alelûmum gider vergilerinin ferdin malî kud
retine uydurulması, şahsileştirilmesi bahis mevzuudur. Muamele Vergisinde verginin, mükellef
lerin vergi ödeme kabiliyetine intibak ettirilmesi keyfiyeti; gıda maddelerinin ve diğer ferdî ihti
yaç maddelerinin vergi dışı bırakılması, vey<x düşük nispetlerle vergilenmesi, mükellef ligin .^eniş 
istihlâk maddeleri ve lüks eşyaya tevcih edilmesi ve nihayet madde ve eşya nev'i itibariyle farklı 
tarifeler tatbik edilmesi suretiyle gerçekleştirilmüktedir. 



Muasır telâkki tarzını, ana hatları itibariyle yukarda hulâsa ettiğimiz Muamele Vergisinin 
daima bir tekâmül halinde olduğu kabul edilmektedir. Muamele Vergisinin bugün ilimde yer tut
muş esasları yanında, istikbalde alması muhtemel olduğu şekillere müteveccih temayülleri de mev
cuttur. Bu temayülleri belitmesi itibariyle, ortaya atılan münakaşaya değer birkaç fikri şöylece 
hulâsa edebiliriz: 

1. Yayılı Muamele Vergisi sisteminden îmal veya istihsal Vergisine geçilmesi başlıca kuvvetli 
bir tandanstır. 

Filhakika yayılı sistem, bir memlekette çok geniş bir sahayı kaplamakta, bu hal bir taraftan 
tatbikat-çılar için vergiyi takip güçlüğünü doğurduğu gibi bir taraftan da büyük bir mükellef 
zümresini daima verginin formaliteleriyle karşılaştırmaktadır. 

Muamele Vergisinin tek bir sahada, imal veya istihsal sırasında alınması, Yayılı Verginin 
sözü edilen mahzurlarını önemli surette bertarat etmektedir. 

%. ikinci bir fikir temayülüne göre, Muamele Vergisi yalnızca toptan ticaret safhasında alın
malıdır. Bu suretle vergi alma hâdisesi, mamullerin istihlâki safhasına daha çok yaklaştırılmış 
olur. 

3. Diğer tandans, verginin ham veya ilk maddeden alınmasıdır. Bu mesele Fransa'da müna
kaşa mevzuu olmuştur. Sanayi tatbikatçıları tarafından ileri sürülen bu fikir realitelere fevkalâde 
yaklaşmış bulunması sebebiyle itibara şayandır. Fransa'da, (Sanayi idarecileri genel birliği) C. G, 
C adına M. Jacome Muamele vergisinin hammaddeden alınmasını müdafaa etmiştir. 

Bu teklife göre vergi nispeti hayli yükselmiştir. % 30 za çıkarılmış bulunacaktır. Bugün cari 
olan tatbikata göre, Fransa'da asıl güçlük müstahsilin (Mükellef) tarifinden doğmaktadır. 
C. G. C adına yapılan teklifte de prensip itibariyi».- vergiye tâbi mükellef ve muamele adedi azal
tılmakta buna karşılık nispet artırılmaktadır. 

4. Yine Fransa'da Muamele Vergisi sahasında bir iki yıldan beri münakaşa edilmiş ve nihayet 
kabul edilerek tatbik mevkiine girmiş bulunan bir usul de, (La taxe unique sur la valcurajoutee) 
denilen (Artan değer vergisi) usulüdür. Bu uml vergiye matrah ittihaz edilen meblâğın brüt 
ciro veya satışlar tutarı olması yerine; net, yani satışlar üzerinden ödenmesi lâzımgelen vergiler
den alışlar üzerinden evvelce ödenmiş vergiler indirildikten sonra, kalan kısım olarak hesaplanma
sından ibarettir. Şu mahiyetle, görülüyor ki artan değer vergisi net Muamele Vergisi yani bir 
nevi kıymet tezayüdü (Value addied, plus-value) net ciro vergisi mahiyetini alır. 

Bu usul, Almanya'da Simens tarafından ortaya atılmış ve daha ziyade nazari sahada kalmış bu
lunan, Muamele Vergisinin, tedavülün ilk safhasında emtianın tam kıymeti üzerinden, mütaakıp 
safhalarda ise sadece artan kıymet üzerinden alınmasını esas tutan sistemden mülhem olmaktadır. 

Bu defa Fransa'da J. Riger tarafından ortaya atılan ve M Laure tarafından yayınlanan bir ki
tapta işlenen bu fikir, uzun zamandır süren mesai ve hazırlıklar neticesinde kuvveden fiile çıkarıl
mış bulunmaktadır. 

Fransa'da bu vergiye bir nevi (Contribution sur les affaires) mânası verilmektedir. 
Vergi ilk istihsal üzerinden bir kere alındıktan sonra, mamulün perakende safhaya kadar geçir

diği intikallerde, her safhada iktisabedeeeği kıymetler üzerine mevzu bulunacak ve umumi nisbeti % 
16.85 olacaktır. Maahaza 1955 yılı başından itibaren Hükümet bu nispeti % 6.20 - % 17.50 arasın
da tesbit etmeye yetkilidir. Muhtelif bâzı maddeler ve eşya için kanunda tâyin olunmuş ayrıca in
dirimli nispetler de vardır. 

Almanya'nın da gider vergileri sahasında bu artan değer vergisi usulünü kabul etmeye mütema
yil bulunduğu, vâki neşriyattan anlaşılmaktadır. Gerçekten, ikinci Dünya Harbinden sonra Alman
ya, vergiler sahasında, daha ziyade vergi nispetleri ve tatbikata ait birçok tedbirlere başvurmuştur. 
Fakat asıl (büyük organik vergi reformu - organische Steuerreform) 1955 ve mütaakıp senelerde 
tahakkuk ettirilecektir. 

Bu reform için lüzumlu hazırlıklara çok önceden başlanmıştır. Geniş ölçüde ilmî çalışmalar, araş
tırma ve etüdler halen devam etmektedir. Bütün bu çalışmalar arasında, Muamele Vergisinin hu
susi bir mevki ihraz ettiği, görülmektedir. Bugünlere kadar belirmiş olan kanaat, Almanya'nın da 
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muamele vergileri sahasında köklü bir reforma tevessül etmek kararında olduğudur. Bu mevzuda 
kuvvetli temayülün, yukarda dokunulduğu gibi Fransa'da tatbikine girişilen artan değer usulünü 
kabul etmek yolunda olduğudur. 

Bu suretle görülüyor ki, artan değere dayanan vergi fikri Fransa'da realize edilmiş, Almanya'da 
da inkişafa müsait bir zemin bulunmuştur. Yayılı bir tarzda her satış muamelesini değil de, belli bir 
dönem içinde yapılmış olan muamelelerden doğan artan değeri vergilendiren bu usul zaruri sahada 
ilk bakışta cazip görülebilirse de, pratikte, sistemin işleyiş tarzı bakımından bâzı tenkidler yapılması 
mümkündür. Şöyle ki; 

1. Doğrudan doğruya satış kıymetine istinadeden Muamele Vergisi nispeten basit bir mahiyet 
arz eder. Halbuki artan değer esasına geçildiği takdirde bu değerin tesbitine ait usul dolayısiyle ol
dukça karışık bir mekanizma ihdas edilmek mecburiyetinde kalınır. Bu takdirde nazariyede sade gö
rülen usul ile tatbikat eskisi ile kıyaslanamıyacak derecede güçleştirilmiş olur. 

2. Şu nokta bilhassa gözden kaçırılmamak lâzımdır ki, alım satımlar dolayısiyle vâki değer ar
tışı üzerinden vergi alınması, haddizatında, kazanç dolayısiyle gelir üzerinden vergi alınması esasına 
kısmen yaklaşmaktadır. Muamele Vergisi bu mahiyeti aldığı anda, açık olarak fiyatlara ak
setmek ve keza açık olarak intikal etmek hassasını kaybetmektedir. 

3. Artan değere dayanan vergi, bir bakıma her alım, satım muamelesini vergilendirmesi itiba
riyle yayılı Muamele Vergisi usulüne yaklaşmakta ve binaenaleyh bu usulün mahzurlarını taşı
maktadır. 

4. Nihayet artan değer vergisinin tatbikinde raslanan diğer bir güçlük de bir değerin tesbiti 
meselesidir. Düşünülmelidir ki, kazanç mefhumu çok daha şahsa bağlıdır. Buna rağmen kanun
larla geliri formüle etmek ve fiilen kavramak fevkalâde zor olmaktadır. Bu durumda tamamen 
yeni bir mefhum olan, artan değerin sınırlarının belli bir tefrikini yapabilmek, onu formüle etmek 
ve tatbikatı kavramak hayli zor olacaktır. 

Diğer taraftan şu noktayı hatırlamak yerinde olur ki, Muamele Vergisi sahasında artan değer 
usulüne müşabih bir usul Fransa'da nazari bakımdan münakaşa edilmeden çok önce memleketimiz
de tahakkuk ettirilmiş bir tatbik zemini bulmuştur. 

Gerçekten, 1940 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunu ile 
vergi imal safhasından sonra toptan satış muamelelerine de teşmil edilmiş idi. Bu suretle ihdas 
edilmiş olan toptan satışlardan alınacak Muamele Vergisinin tâyin ve tesbitine ait usul aslında 
sözü edilen artan değer vergisi usulünün tatbikinden başka bir şey değildi. Bu usulde de Muame
le Vergisi bir kere imal dolayısiyle teslim sırasında alındıktan başka, sonra müstehlike kadar uza
nan her toptan satı§ safhasında almıyordu. Bu münasebetle belirtmek lâzımdır ki, toptan satışlara 
Muamele Vergisinin tatbiki memleketimizde beklenen sonucu vermemiş, fiiliyatta Muamele Vergisi 
hakkında mevcudolan itirazları daha da artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. 

2. Muamele Vergisinin tenkidi 

Muamele Vergisi, gerek ilmî zaviyeden gerekse memleketimizdeki tatbikatı bakımından birçok 
tenkidlere mâruz bulunmaktadır. Derhal şurası ifade olunmuştur ki, bu tenkidler çok% defa haklı 
ve yerinde değildir. Bir vergi nizamı bir kere geniş bir tenkid havası kapladıktan sonra, büyük 
kütle kendini bu havanın tesirinden kurtaramam aktadır. Hattâ, çok gariptir, Muamele Vergisi
nin kendilerine bir zarar vermesi şöyle dursun, piyasada miktarı nadir, isteklisi geniş maddele
rin imalcilerinin dahi, vergiyi kolayca ve bazen fazlasiyle müşteriye ve neticede müstehlike inti
kal ettirmelerine ve bu vergi yüzünden başkaca faydalar sağlamalarına rağmen, (kârın vergili kıy
met üzerinden hesaplanması, peşin tahsil edilen verginin bir müddet teşebbüsün ihtiyaçlarında kul
lanılması gibi) şikâyet ettikleri görülür. 

Muamele Vergisine yönetilen tenkidleri şu noktalar etrafında toplamak mümkündür: 
a) Muamele Vergisi pahalılık âmilidir. 
b) Vergi; sınai gelişmeye mâni oluyor. 
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e) Vergi kaçakçılığım teşvik ediyor. 
d) Verginin tatbikatı mükellefler için müziç ve sıkıcıdır. 
Aşağıda, bu iddiaların hakikate ne dereceye kadar uygun oldukları araştırılmaktadır. 
A) Muamele Vergisi pahalılık âmili midir? 
Bilindiği gibi, mücerret iktisadi bir mefhum olan pahalılığın vazıh bir tarifini yapmak gayetle 

müşküldür. Bu itibarla Muamele Vergisini pahalılıkla değil de, daha müşahhas bir ölçü olan fiyatla 
irtibatlandırmak suretiyle incelemek, aradığımız hedefe bizi daha çabuk götürür. 

Hâdiseyi fiyat zaviyesinden mütalâa edince, mahiyeten bir gider vergisi, yani intikali bir vergi 
olması hasebiyle, Muamele Vergisi, normal şartlar altında, bir mabn satış değerine ilâve edilmek 
suretiyle o malın fiyatını, en az kendi nispetinde artırır, bâzı sistemlerde, bizde olduğu gibi, vergi
nin vergisi de alınmak suretiyle, asıl nispetin de tecavüz edildiği vâkıdır. (Bizde İmalât Muamele 
Vergisinde asıl nispetin % 18, fiilî nispetin % 21,24 oluşu gibi.) 

Muamele Vergisinin fiyatı artıran bir unsur olduğu muhakkaktır. Ancak bunun ne gibi mah
zurları vardır? Bunu araştırırsak şu neticelere varırız : 

1. Yalnız Muamele Vergisi değil, evvelce de işaret ettiğimiz üzere modern inikas teorisine gö
re (Prof. Schölders'in tezi), bütün vergiler, fiyat ve ücretlere eklenmek suretiyle devredilir. Tama
men şahsileştirilmiş vergiler, o da bâzı hallerde ve kısmen bu hâdisenin dışında kalırlar. 

Vergi cemiyet hayatında bir vakıa olduğuna göre, bunun fiyat ve ücretlere eklenerek aks ve 
devretmesini de tabiî karşılamak lâzımdır. Bundan başka, verginin bir zarar değil, ancak prodüktif 
ve zaruri bir masraf karakteriyle (meselâ müstahsil işçilik gibi) fiyata karıştığını, diğer taraftan 
da, millî gelirin bir kısmını bir yandan öbür yana nakletmek suretiyle millî gelirin hacmmda fiilî 
bir azalmaya sebebiyet vermediğini de göz önünde tutmak lâzımdır. 

Şu halde, Muamele Vergisinin mücerret fiyatı artırması keyfiyetini, millî ekonomi bakımından 
tenkidetmek ilmî görüşe aykırı olur. Bu bahiste, verginin mevcudiyetiyle ilgili olan bu inikas hâ
disesi üzerinde değil de daha ziyade istisnaları, ağırlığı ve diğer vergilerle olan münasebetleri üze
rinde tevakkuf etmek daha yerinde olur. 

Emtia satışları ve hizmetler üzerinden, hattâ yükselen nispetlerde, vergi alınması, Almanya, 
Belçika, Hollanda gibi memleketlerde iktisadi hayatın gelişmesine hiçbir suretle mâni olmamıştır. 
Hattâ, dikkate şayandır, bu devletlerde müşahede edilen büyük hareketler, Muamele Vergisinin 
vaz edildiği veya nispetinin artırıldığı devrelere tesadüf eder. 

Burada şu noktaya da işaret icabeder ki, Muamele Vergisi karakterinde bir gider vergisi, ancak 
ilk tesis edildiği sırada fiyatı artıran bir faktör olarak kendini hissettirebilir. Zamanla, satış ma
liyetinin tabiî bir unsuru halini aldıktan ve inikasında da istikrar husule geldikten sonra vergi ha
yata intibak etmiş, mükellefler de vergiye alışmış olurlar. Fakat bütün bu hPjdisenin sarsıntısın 
ve tabiî bir şekilde cereyan etmesi için verginin bünyesine, tekniğine ve tatbikatına mütaallik 
başkaca büyük kusurları olmaması lâzımdır. 

2. Muamele vergisinin fiyatı artıran bir unsur oluşu, bu verginin toplayıcısı durumunda 
olan mükellefler (bizde sınai müesseseler) cephesinden tetkik edilince, bu hâdisenin evvelce de 
işaret edildiği üzere, satış kârlarının daha geniş tutulmasına, peşin tahsil edilen verginin bir müd
det teşebbüsün ihtiyaçlarına kullanılmasına imkân vermesi gibi sebeplerle mükellefler için zarar
lı olacak yerde, bâzı haller de hususi birtakım menfaatler dahi temin eder. 

3. Fiyat yükselmesi hareketinde, diğer iktisadi ve malî âmiller arasında, Muamele Vergisi
nin tesiri nispeten mahdut bulunur. Hattâ o derecede ki, bir an için bu verginin kaldırıldığı farz 
olunsa, bu yüzden umumi fiyat seviyesinde hissedilir bir düşme olacağına ihtimal verilemez. Bu 
şartlar dairesinde Muamele Vergisinin ilga edilmesi, hayatı ucuzlatmıyacak, yalnızca, o da mu
vakkat bir zaman için Devlet Hazinesinden azalan varidat kadar, sanayicilerin kâr yüzdeliğinin 
artmasını intacedecektir. Bunun ise hiçbir sanayicinin kâr azlığından sıkıntı çekmediği şimdiki 
konjonktür devresinde ihtiyacolduğu ileri sürülemez. 

b) Vergi sınai gelişmeye mâni oluyor mu? 

(9i«to YergUezi) 



Alelıtlak Muamele Vergisinin değil, bizdeki Muamele Vergisinin, hem sistem olarak hem de 
tatbikat bakımından millî sanayiin gelişmesine engel olduğu, söz götürmez bir hakikattir. 

Evvelce de işaret ettiğimiz üzere İkinci Dünya Savaşından yanmış, yıkılmış bir halde çıkan 
Almanya biraz sonra iktisadi mucize olarak vasıflandırılan kalkınmasını tahakkuk ettirirken Mu
amele Vergisi sonsuz genişliği ve bütün ağırlığı ile tatbik ediliyordu ki, el'an da böyledir. Al
manya'da ve Muamele Vergisinin tatbik edildiği diğer Batı devletlerinde bu verginin sanayii ge
rilettiği, gelişmesini engellediği görülmüş ve işitilmiş değildir. 

Şu halde, nasıl oluyor da, bizde Muamele Vergisi sanayi sahasında geriletici ve yıkıcı tesiri
ni icra ediyor? Bu sualin cevabı iki noktada toplanır. Birincisi Türk Muamele Vergisinin sistemi
ne taallûk eder, ikincisi ise verginin tatbikatı ilk ilgilidir. Şimdi bu noktaları kısaca izah etmeye 
çalışalım. 

1. Türk Muamele Vergisi, sistem itibariyle, bilindiği gibi, imalât, ithalât, banka ve sigorta 
Muamele Vergisi kısımlarına ayrılır. Bu tasnif bakımından ve imalât vergisi olarak toplu vergi 
karakterini taşıması itibariyle, sistemimizin rasyonel ve ileri bir manzara arz ettiği söylenebilir. 

Sistemin bozukluğu; teorisinden ve kuruluşundan ziyade imalât Muamele Vergisinin mevzuun-
dan, daha doğrusu bu mevzuu gayritabiî bir surette daraltan muaflık ve istisnalardan, bunlar içeri
sinde de bilhassa (küçük sanat muaflığı) ndan ileri gelmektedir. 

Bilindiği gibi vergiciliğimizde (küçük sanat erbabı) veyahut (esnaf) hakkında vergi muaflığı ve
ya hususi vergileme rejimleri kabul edilirken memleketimizin ekonomik, sosyal bir gerçeği tanınmak 
istenir. 

Memleketimizde (artizan) durumunda olan geniş bir zümre vardır ki, zenaatin köylüsüne tekabül 
eden bu zümreyi vergiye tâbi tutmak hiç değilse, Muamele Vergisi, yahut Gelir Vergisi gibi beyana 
dayanan mükellefiyetlere tâbi tutmak fiilen ve maddeten imkânsızdır. Filhakika bizde, artizan duru
munda olan küçük sanat erbabı kayda ve beyana dayanan bir mükellefiyetin vecibelerini yerine ge
tirecek bir seviyede ve durumda değildir. Bunlar hakkında Muamele Vergisinin götürü usulde tat
bik edilmesi düşünülebilirse de, bu yolda yapılan tecrübeler bizde hattâ Batı devletlerinde de (me
selâ Fransa'da) müspet sonuçlar vermemiştir. 

Şu halde, Türkiye'de hangi şekilde olursa olsun, Muamele Vergisi tatbik edilirken küçük sanat er
babını bu mükelelfiyetin dışında tutmayı fiskal bir zaruret olarak kabul etmekten başka çare yoktur. 
Ancak verginin büsbütün yıkılmaması için, bahis mevzuu olan vergi muaflığını gerçekten artizan 
durumunda olan küçük sanat erbabına inhisar ettirmek, yani muaflığın, kendi tabiî, dar hudutları
nın dışına taşmasına meydan vermemek iktiza eder. Bu da, her şeyden evvel, küçük hizmet erbabının, 
kasdedilen mânada, vuzuh ve katiyetle tarif edilmesine bağlı bir keyfiyettir. 

tşte, Türk vergisi, aslında verginin sınırı dışına çıkan ve yapılması da gerçekten müşkül olan bu 
tarifi yapamamıştır ve yapamamaktadır. 

Küçük sanat erbabı, artizan olarak ifadesini, el işçiliği, şahsi mesai, usta, kalfa, çırak münase
betleri gibi sübjektif esaslara dayanan tarifinde bulur. Fakat, bir yandan küçük sanat işlerine mu
harrik kuvvet ve makinenin girmiş bulunması, öbür yandan da önemli bir vergi hâdisesinde, geniş bir 
muaflığı münhasıran şahsi unsurlara istinadettirmenin teknik müşkülâtı ve tehlikesi ister istemez 
bu unsurlardan feragat ederek muaflığın daha maddi ve objektif ölçülere istinadettirilmesini zaruri 
kılmakta, bu yüzden de artizan muaflığı yerine, muharrik kuvvet ve işçi sayısiyle tahdidedilmiş 
(küçük işletme muaflığı) kaim olmaktadır. 

Satış veya iş hacminin 1/5 inden fazlasını bel'eden bir mükellefiyette, iş kapasitesi ne derece 
tahdidedilirse edilsin, bir kısım işletmelerin tamamen vergi dışı bırakılması, tabiî - iktisadi icapların 
tam tersine olarak, bu işletmelerin lehine, daha müsait ve avantajlı bir durum yaratmakta, bu da 
fiiliyatta şu neticeleri doğurmaktadır : 

1. Vergi muaflığından faydalanmak maksadiyle, birçok işler, aslında gayriiktisadi olan mahdut 
bir kapasiteye göre küçük işletme üniteleri halinde tesis edilmektedir. 

2. Zamanla tabiî bir surette büyümesi, gelişmesi icabeden küçük işletmeler, muaflık hududunu 
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aşmak korkusiyle, istihsal kapasitelerini artırmaktan kaçınmakta, böylece iptidai durumlarının dışı
na çıkamamaktadırlar. 

3. Yine Muamele Vergisini ödememek için, işletmeler parçalanmakta, bir teşebbüse ait muhte
lif sınai faaliyetler, dağınık ve insicamsız bir surette ayrı ayrı yerlerde yapılmaktadır. 

4. Nihayet bütün bu hallerde hakiki durumu maskelemek için muvazaalı yollardan gidilmekte 
ve işletmeler devamlı bir kontrola tâbi tutulamadıklan cihetle, zaman zaman muaflık hadleri de 
aşılarak vergi ziyama sebebiyet verilmektedir. 

Bu vaziyet karşısında, bir memlekette millî sanayiin tabiî şartlar dairesinde kurulup gelişme
sinin çok müşkül olacağını kabul ve itiraf etmek lâzımgelir. Bizde bir kısım sınai faaliyetlerin 
dumura uğramış olmasını, diğerlerinin ancak konjonktürün yardımiyle ve müşkülâtla kendine yol 
açabilmesini, Muamele Vergisinin sınai hayat üzerindeki bu menfi tesirinde aramak hatalı olmasa 
gerektir. 

c) Muamele Vergisi kaçakçılığı teşvik eder mi? 
Memleketimizde Muamele Vergisinin, Devlet teşebbüsleri dışında kaçakçılığa zemin teşkil et

tiği de bir vakıadır. 
Muamele Vergisinde, kaçakçılık bir mesele olarak, İmalât Muamele Vergisine inhisar eder. İt

halât Muamele Vergisiyle banka ve sigorta şirketlerinde vergi ziyama sebebiyet veren fiil ve hâdi
selerin bizde de normal ölçüler dâhilinde cereyan ettiği söylenebilir. 

Şunu da derhal ilâve edelim ki, alman muhtelif tedbirler sayesinde ve bilhassa Gelir Vergisi
nin tatbiki neticesinde, İmalât Muamele Vergisi sahasında dahi kaçakçılık, normal sayılacak bir 
hadde inmemiş olmakla beraber, eskisi ile kıyaslanmıyacak derecede azalmıştır. 

İmalât Muamele Vergisinde kaçakçılığa yol açan âmilleri üç noktada toplamak mümkündür: 
1. Vergi istisnaları, bilhassa küçük sanat muaflığı, 
2. Vergi nispetinin yüksekliği, 
3. Vergi murakabesinin kifayetsizliği. 
Bunlardan en önemli ve tehlikelisi şüphesiz vergi istisnaları ve bilhassa küçük sanat muaflı

ğı ile ilgili olanıdır. Biraz önce izah edildiği gibi küçük sanat muaflığından faydalanan veyahut 
bunun arkasına gizlenen bir kısım müesseselerin hiç vergi ödememek suretiyle, piyasada yaptık
ları rekabet, aynı mevzu üzerinden yüksek nispette vergi ödiyen birçok teşebbüsleri de vergiyi kıs
men veya tamamen gizlemeye sevk etmektedir. 

Bundan başka, bâzı istisnaların da, başka birtakım yollardan, aynı neticeyi doğurduğu müşa
hede olunmaktadır. (Halı imalini korumaya matuf kalın iplik istisnasının yol açtığı kaçakçılık 
gibi) 

Vergi kaçakçılığı üzerinde müessir olan diğer âmillere gelince, bunlardan vergi nispetinin 
yüksekliği, toplu Muamele Vergisi prensibinin kaçınılmaz bir icabıdır. Bu itibarla Muamele Ver
gisini murakabe ve kontrolün müessiriyeti sağlanmadıkça bu karekteri ile daima kaçakçılığı tah
rik edecek olan bir mükellefiyet olarak nazarı itibara almak gerekir. 

Vergi kaçakçılığı bilindiği gibi, Almanya'da İngiltere'de hattâ İsviçre'de de vardır. Mesele 
kaçakçılığın her bir memleketin hususiyetine ve verginin mahiyetine göre kabul edilecek normal 
bir haddi aşmamasıdır. Bizde Muamele Vergisi tatbikatında bu had aşılmış ise bunun sebebini daha 
ziyade, vergi istisnalarında ve bilhassa küçük sanat muaflığında aramak lâzımdır. Küçük sanat mu
aflığı da, daha önce izah edildiği üzere, Muamele Vergisinin kuruluşu ve bünyesiyle ilgili bir dâva
dır. Şimdiye kadar bu mevzuda yaptığımız denemeler de göstermiştir ki, bu düğümü Muamele Vergi
sinde sistem ve bünye değişikliğine gitmeden çözmek imkânı mevcut değildir. Bu hâdise dışında Mua
mele Vergisinde nispet yüksekliğinden mütevellit vergi gizlenmesini ve dolayısiyle vergi ziyamı bil
hassa işletme murakabesini genişletmek ve mükelleflerle işbirliği prensibine dayanan daha da metotlu 
ve verimli bir hale ifrağ etmek suretiyle, normal ve hattâ asgari bir hadde irca etmenin mümkün olaca
ğı iddia edilebilir. 

D) Muamele Vergisinin tatbikatı mükellefler için müziç ve sıkıcı mıdır ? 
Vergi tatbikatının mükelleflere taallûk eden bir cephesi vardır ki, o da beyana dayanan vergiler-
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de mükelleflerin bir kayıt nizamına tâbi olmaları ve bu nizamın icabettirdiği birtakım vecibeleri yerine 
getirmeleridir. 

Bilindiği gibi, mükellefler öteden beri, beyannameli mükellefiyetin ortaya koyduğu mecburiyetler
den şikâyet etmeyi itiyadedinmişlerdir. Son yıllara kadar bu mecburiyetler karşısında mükelleflerin 
takındıkları tavır «defter tutmıyalım da, istenildiği kadar vergi ödiyelim» şeklinde bir sözde ifadesi
ni bulmakta idi. 

Memnunlukla müşahede edilmektedir ki, bilhassa Gelir Vergisi reformundan sonra, mükelleflerin 
bu husustaki görüş, zihniyet ve itiyatlarında temelli bir değişiklik vukua gelmektedir. Gerçekten 
Türk mükellefi bu mevzuda anlayış göstermeye ve yeni şartlara uyma hususunda büyük bir gayret 
sarf etmeye başlamıştır. Bir yandan mükelleflerin istifadesine açık tutulan kursları devam ettirmek, 
öbür. yandan da, beyanname tetkikleri münasebetiyle, mükelleflerle teması çok daha sıklaştırmak ve 
nihayet bu mevzuda en mühim rolü oynıyacak olan (serbest hesap uzmanları) teşkilâtını bir an evvel 
kurmak suretiyle kısa zamanda umulmadık sonuçların elde edilebileceği bir gerçektir. 

Şu cihetin de hatırlanması faydalı olur ki, Vergi Usul Kanununun yürürlüğe girmesinden önce 
vergi mevzuatımızdaki kayıt nizamı mütenevvi ve dağınık bir maliyette idi. Adı geçen kanun bu ni
zamı tevlidettikten sonra şu veya bu verginin bir iki noktada ayrılık gösteren vecibeler manzumesin-
deki mükerrerlikler büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. Buna göre bugün Gelir Vergisine tâbi bir sınai 
müessesenin Muamele Vergisinin kayıt nizamı ve buna müteferri vecibelerinden şikâyet etmemesi 
icabeder. Zira Vergi Usul Kanununa giren kayıt serbestisi prensibi eskiden olduğu gibi birçok nok
talardan bu mükellefin iki ayrı vergi için ayrı kayıtlar tutma mecburiyetini kaldırmıştır, Bu itibarla 
bugün Muamele Vergisi tatbikatından Vergi Usul Kanunundan önceki devrede olduğu kadar şi
kâyete ciddî bir sebep olmamak iktiza eder. 

Yukardaki izahatı hulâsa etmek istersek, diyebiliriz ki, muamele vergisine yöneltilen tenkidler-
den bir kısmı verginin anlayışı ile ilgilidir, diğer kısmını teşkil edenlerin ise halledilmemesi için 
bir sebep düşünülemez. Yalnız, bunların içinde bir tanesi vardır ki, vergide strüktür değişikliği
ne gidilmeden halledilmesi kabil olamaz; o da, kendiliğinden anlaşılacağı üzere, küçük sanat 
muaflığına taallûk edenidir. 

3. Muamele Vergisinin katihnlması: 

Bugün muamele vergisini tatbik etmekte olan hiçbir devlet yoktur ki, bunun sağladığı büyük 
randımandan vazgeçebilsin. 

Fransa'da umumi varidatın tek başına % 40 ini temin eden muamele vergisinin kaldırılması, 
Fransız âmme maliyesinin yok olması demektir. Keza Almanya'da vergi varidatının istikrarlı bir 
surette % 30 unu sağlıyan bu kaynağın ortadan kalkması, Alman maliyesinin yıkılmasını intace-
debilir. 

Bu sebeplerle, muamele vergisini tatbik eden devletler, bu vergiyi kaldırmak şöyle dursun, 
bunun sistemini ve tekniğini tekemmül ettirmek suretiyle, bir yandan sosyal cephesini kuvvetlen
dirmek, öbür yandan da randımanı artırmak imkân ve çarelerini aramaktadırlar. Hattâ gelir ver
gisi sistemleri en münkeşif olan devletler bile (İngiltere, hattâ birleşik devletler gibi) umumi ve 
mahallî finansların da muamele vergisine yer vermekte ve günden güne bunun inkişafını temine 
çalışmaktadırlar. 

Bu vaziyetin sarih bir misalini İngiltere'de görmekteyiz. Bilindiği gibi, İngiltere'de vergi sis
temi vasıtalı vergiler bakımından prensip itibariyle, gümrük resmi ve bâzı münferit istihlak ver
gileri ile (alış vergisi - purçhasetax) ismini taşıyan muamele vergisine dayanmaktadır. 

İngiltere, yıllarca muamele vergisini kabul ve tatbikte mukavemet göstermiştir. Fakat, hususiyi© 
İkinci Dünya harbinden sonra İngiltere'de ve bütün İngiliz camiasına dâhil memleketlerde şu ve.ya 
bu şekildeki muamele vergisinin temel vergilerden biri olarak yer almakta bulunduğu ve gittikçe 
kuvvetlendiği görülmektedir. 
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Bu umumi mülâhazadan sonra şimdi Türk vergiciliğinde muamele vergisinin varidatından fera

gat edilip edilemiyeceğini müşahhas bir surette tahlil edelim : 
a) 1956 yılı bütçesinde 3 134 000 000 liralık vergi varidatı içerisinde gelir vergisinin arkasın-

dan en büyük varidatı sağlıyan kaynak 698 000 000 lira ile muamele vergisidir. Yekûn vergi geli
rinin % 22,3 nü teşkil eden bu hacımdaki bir verginin bütçeden bir kalemde çıkarılması bütçede 
husule getireceği açık dolayısiyle âmme hizmetlerinin ve hususiyle iktisadi kalkınma ile ilgili olan 
yatırım dâvasının geniş ölçüde sekteye uğramasmi intaceder. 

Kaldı ki; muamele vergisi, bünyesindeki elastikiyet ve verim kabiliyetinin yüksekliği sebebiyle, 
sağladığı varidat muayyen bir seviyede kalmayıp daima bütçeye artan bir tempo ile gelir temin eden 
bir kaynaktır. 

b) Bir an için muamele vergisinin terk edildiğini kabul etsek bile, yukarda işaret edilen sebep
ler dolayısiyle bu verginin terki yüzünden, âmme varidatında husule gelecek açığın diğer saha ve 
kaynaklardan telâfi edilmesi mecburiyeti karşısında mutlaka kalınacaktır. 

Diğer vergilerden alınabilecek fazla varidat ise hiçbir veçhile bütçe gelirinin hemen hemen dörtte 
birine tekabül eden ve vergiler içinde kanjonktürü hassas bir sadakatle takibeden muamele vergi
sinin kaldırılmasiyle açılan büyük rahneyi kapayamaz . 

Çok defa, muamele vergileri kaldırıldığı takdirde, gelir vergisi hasılatının artacağı ve sırf mua
mele vergisinden kurtulmak gayretiyle yapılan gelir vergisi kaçakçılıklarının da sona ereceği bu yüz
den tatbikat meselelerinde salâha kavuşulacağı, ileri sürülmektedir. 

Bu düşünce doğrudur. Hakikaten Muamele Vergisi kaldırıldığı takdirde bu vergiyi kaçırmayı 
itiyat haline getirmiş bâzı kimseler bu itiyatlarından vazgeçince, gelir vergilerini belki, kısmen doğ
ru miktarlariyle yatırmaya teşebbüs edeceklerdir. Bu takdirde yalnızca bu nevi müesseselerin ödedik
leri gelir vergilerinde, eski vaziyetlere nazaran bu artma olacaktır. 

Fakat gözden kaçırmamak lâzımdır ki, bu artma pek cüzidir, yekûn Gelir Vergisi hasılatı içinde 
yüzde bir veya ikiden ileri gidemiyecektir. Binaenaleyh, Gelir Vergisindeki bu kadar cüzi bir artışla, 
Muamele Vergisinin kaldırılmasından doğan büyük boşluğu kapatmak düşünülmemelidir. Fayda ile 
zarar mukayese edilirse arada büyük bir nispetsizlik ve geniş bir mesafe olduğu görülecektir. 

Kaldı ki, faturasız mal alım satımının, satmaldığı ilk maddeleri ve bunlardan imal edip sattığı 
mamulleri defterlerine uğratmamayı itiyat haline getirmiş kimselerin hepsinin Muamele Vergisi kal
dırıldığı takdirde, Gelir vergilerini tam olarak ödeyecekleri ileri sürülemez. 

Belki, Muamele Vergisine tâbi olmamak için, muamelelerinde esnaflık hadlerini aşmamaya gay
ret eden veyahut da bu hadleri aşmış bulunduğu halde gizli tutan bir kısım mükellefler ancak Gelir 
Vergisine tâbi olacaktır. Bu nokta Gelir Vergisi tatbikatı bakımından şüphesiz çok faydalı ise de 
Muamele Vergisi dâvasını halletmez. 

Diğer bir fikir de, Muamele Vergisinin kaldırılmasından doğan açığın istihlâk vergileri ile telif 
edilmesi mülâhazasıdır. 

Bu mevzuda, İstihlâk vergilerinin modern mahiyet ve telâkkileri izah edilirken aşağıda özel bir 
bölümde kâfi izahat verilecektir. 

Burada şu kadarını söylemek icabederki, Muamele Vergisi açığını kapamak üzere sözü edilen İs
tihlâk vergileri masif varidat sağlıyan; şeker, petrol, enerji, tütün, alkol, çay ve kahve gibi madde
lerden alman vergilerdir. 

Bunlar, modern vergi telâkki ve temayüllerine göre, Muamele Vergisi içinde veya onun yerini 
alan İstihsal Vergisi kadrosu dâhilinde mütalâa edilmektedir. Nitekim ilerde belirtileceği üzere bu lâ
yihanın derpiş ettiği şekilde bu vergiler de - şeker ve glikoz ile devlet inhisarında olan maddelerle 
ilgili bulunanlar hariç - aynı anlayış dairesinde bir araya getirilmiştir. Bundan başka, tütün ile al
kol istisna edilecek olursa, sözünü ettiğimiz diğer istihlâk vergilerinin nispetleri memleketimiz
de şimdilik haddi lâyikme yakın bir seviyede bulunmaktadır. 

Bütün bu arz ettiğimiz hususlar dışında, Gelir Vergisi ile Muamele Vergisinin karşılıklı münase
betleri bakımından, bu vergilerin konjonktür dalgalanmalariyle olan hasılat değişmelerini de ehem
miyetle göz önünde tutmak lâzımgelir. 
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Hakikaten konjonktürün müsait görüldüğü ve vergi tahsilatının daima artma yönünde inkişaf 

ettiği bir devrede, bir an için, Muamele Vergisinin yükselmekte olan varidatından feragat edilmesi 
mümkün görülebilir. Fakat daha ileriki bir dönemde konjonktür dalgalanmaları gerilemeye başladığı 
zamanda evvelce yapılmış feragat telâfisi imkânsız bir mahiyet alabilir. 

Halbuki gider vergileri, gerileme yönünde bulunan konjonktür muvacehesinde, gelir vergilerin
den alman hasılatı yalnız telâfi etmekle kalmayıp, fiyat mekanizması yoliyle, konjonktürün düş
me istidadını durdurmak veya hiç değilse frenlemek imkânını da bahşetdecek kudrettedirler. 

Şu nokta üzerinde bilhassa durmak icabeder ki, müsait konjonktürü esas alarak 
Ve daha ziyade verginin şekil ve tatbikatına taallûk eden mahzur ve endişeleri gözde büyüte

rek Muamele Vergisinin kalıdırlması yoluna gitmek, müstakbel vergi sistemimizi, temel direkle
rinin, birinden mahrum olarak inşa etmeye kalkışmak olur. 

Hayli yerleşmiş olan bir vergiyi bugün terk edip, kısa bir zaman sonra yeniden ihdas etmek 
keyfiyetinin, 

Muhtelif sebeplerle fevkalâde müşkül olacağını, böyle bir ihdas keyfiyetinin iktsadi ve malî 
bünyemiz çin büyük bir sarsıntı yaratacağını, hattâ tehlikeli vaziyetler ihdas edebileceğini, bugün 
hesaba katmak yerinde olur. 

Böyle bir ihdas keyfiyeti karşısında kalınırsa, buna karşı doğacak mukavemet bugün mevcut 
şikâyetler ve kaçırmalarla kıyaslanmıyaeak derecede şiddetli olabilir. Bu hal de varidatı aksatır, 
devletin muhtelif sahalarındaki çalışma imkânlarını baltalar. 

Yukardaki izahlar yeni vergiler ihdası veyahut Gelir ve İstihlâk vergileri nispetlerinin artı
rılması suretiyle Muamele Vergisinin terk edilmesinden husule gelecek boşluğun hiçbir suretle 
kapatılamıyacağını, en açık ve katî bir tarzda göstermektedir. 

Biraz önce, medeni Batı dünyasında, millî gelirden âmme maliyesine ayrılan payın % 30 a çık
tığına, parafiskalite ile % 40 ı tecavüz ettiğine, halbuki Türkiye'de bu nispetin nikbin bir tahmin 
ile % 19 raddesinde bulunduğuna işaret edilmişti. 

Takibedeceğimiz malî politika ile bütün gayretimizi bu nispeti artırmaya ve hiç değilse önü
müzdeki 5 -10 senelik zaman zarfında % 25 e çıkarmaya uğraşmamız lâzımgelirken, Muamele Ver
gisi varidatının bir kalemde yok edilmesiyle mezkûr nispetin takriben 3,5 puvan azaltılarak % 15,5 
nispetlerine düşmesine sebebolabilecek bir hareketten, ne derece kaçınmamız lâzımgeleceği kendili
ğinden anlaşılır. 

Muamele Vergisinin ithalâta irca edilmesi tezinin sakatlığı: 
Muamele Vergisine aleyhtar olan bâzı kimseler, malî realiteden büsbütün ayrılmakla beraber, 

telifçi bir fikir ileri sürmektedirler. 
Bu fikre göre, Muamele Vergisinin esas kadrosunu teşkil eden imalât, ithalât muamele vergile

rinden sadece İmalât Vergisinin lâğvedilerek, münhasıran ithalât üzerinden öteden beri olduğu şe
kilde vergi alınmasına devam edilmesi ileri sürül inektedir. 

Yine bu fikrin devamı olarak, Muamele Vergisinin büyük bir kısmı devlet mubayaa ve sarfi
yatı dolayısiyle ödendiği cihetle, bütçeden yapılacak fedakârlığın cüzi bir varidat parçasına inhi
sar edeceği iddia edilmemektedir. Bu anlayışın ne derece zayıf ve mesnetsiz olduğunu izah etme
ye hacet yoktur. Her şeyden önce şunu bilmek lâzımdır ki, ithalâttan Muamele Vergisi alınabil
mesi, ancak ve ancak dâhilde Muamele Vergisi rejiminin mevcut bulunmasına tâbidir. İthalât 
Muamele Vergisi adiyle dünyanın hiçbir devletinde müstakil bir vergi yoktur. Bu vergi dâhildeki 
bir verginin tabiî ve telâfi edicisidir. Bu sebepledir ki, nazariyede olduğu kadar tatbikatda da 
ithal Muamele Vergisine tamamlayıcı vergi nazariyle bakılır ve Garb dillerinde bu vergiye Fran-
sızcada (împot Compensatoire) Almanca'da (Ausgleichsteuer) yani telâfi edici ve tamamlayıcı 
vergi denilmektedir. 

Dâhilde Muamele Vergisi kaldırıldığı takdirde vergi teorisinin ve realitesinin mutlak bir neti
cesi olarak, ithalâtta Muamele Vergisinin de, kendiliğinden sükut etmesi münakaşası, içtinabı kaa-
bil olmıyan bir zarurettir. 
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Muamele Vergisinin zaten Devlet tarafından ödenen bir vergi olduğu fikrinin reddi : 
imalât Muamele Vergisinin büyük kısmının zaten Devlet tarafından ödendiği bu itibarla ver

ginin kaldırılmasının malî bakımından fedakârlığı tazammun etmiyeceği hususundaki görüşe ge
lince; bir kere doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak Devletin ödediği Muamele Vergisinin ne 
miktarda olduğunun tesbiti imkânsız ve bu hususta sıhhatli bilgi mevcut bulunmamaktadır. Yur
dumuzda tatbik edilen Muamele Vergisi sisteminde bir yandan gıda maddelerinin büyük kısmı, 
yakacak maddeleri ve askerî donatım vesair imalât ve ithalâta mütaallik istisnalar dolayısiyle 
Devletçe ödenen bir vergi payı ileri sürülemiyeceği gibi yüksek miktar ve nispetlere de baliğ ol
madığı vakıalara daha uygun bulunur. (Takribi bir tahmine göre 15 000 000 lira) Kaldı ki, bu
günün vergi anlayışına göre, Devletm de Otoempozisyon şeklinde vergi ödemesi tatbikatın zaru
ri bir neticesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Muamele Vergisinin büyük bir kısmının devlet tarafından ödendiği hakkındaki görüş, bu vergi
nin doğrudan doğruya devletçe yapılan mubayaalara inhisar etmeyip de, devlet iktisadi teşebbüsle
rinin mükellef sıfatiyle ödedikleri vergiye matuf bir mülâhazaya istinadediyorsa, Muamele Vergisi
nin bünyesi ve mahiyeti icabı mutlaka intikali bir vergi olduğu göz önünde bulunduruJduğu takdir
de bunun ister devlet sermayesiyle, ister hususi teşebbüs tarafından işletilen müesseseler tarafından 
ödenmiş olması arasında zerrece bir fark bulunmadığı açıkça görülür. 

Değil Muamele Vergisi karakterindeki vasıtalı bir vergiye tâbi tutulmak, hususi sektör ile âmme 
sektörü arasında iktisadi bakımdan her hangi bir diskriminasyona yer vermemek maksadiyle âmme 
teşebbüsleri, bilindiği gibi, ileri devletlerin hepsinde olduğu üzere, bizde de, hattâ kârdan ayrılacak 
ihtiyatların muaflığını tanımaksızın, safi kazançlarının umumi heyeti üzerinden Kurumlar Vergisine 
tâbi bulunurlar. 

Yukarda verilen izahat ile, modern vergicilik devresine girmiş bulunan memleketimizde Mua
mele Vergisine veya daha yerinde ve şümullü bir tâbirle sistemin belkemiği olan bir Gider Vergisi
ne yapılan itirazları cevaplamış ve bu verginin Hazineye sağladığı büyük varidattan asla vazgeçi-
lemiyeceği belirtilmeye çalışılmıştır. 

Bununla beraber, bu faslın baş tarafında açıkladığımız gibi, Muamele Vergisinin memleketimiz
de tatbikine başlandığı günden beri doğan şikâyetleri, yapılmış olan itirazları da ihmal edemeyiz 
Verginin bugünkü tatbik şekliyle memleket realitelerine uymıyan tarafları mevcut bulunduğu, bil
hassa (küçük sanat muaflığı) dolayısiyle millî sanayiin teessüs ve inkişafını engellediği bir vakıadır. 

Şu halde, bu mevzuda Muamele Vergisinin bugünkü tatbikat ve şeklini kaldırmak üzere ciddî bir 
strüktür reformuna gidilmesinin katî bir zaruret olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu ana fikirden 
hareket edilince, yapılacak reformun mahiyeti ve istikameti belirmiş olur : 

Muamele Vergisinin mahzurlarından âri başka bünyede bir temel Gider Vergisine (İstihsal Ver
gisine) istinadeden yeni gider vergileri sistemini vücuda getirmek ve Muamele Vergisinden bugün 
sağlanan varidatı ehemmiyetli miktarda feda etmeden ve bu varidatı Gelir Vergisine veyahut istih
lâk yergilerine yapılacak zamlarla kapatmaya kalkışmadan bu yeni konstrüksiyon ile telâfi etmek. 

Böyle bir yoldan gidildiği takdirde, bugünkü anlamda bir Muamele Vergisi ortadan silinip kalk
makta ve hâdise, vergi sistemimiz içinde gelir vergileri grupu karşısında gider vergilerinin bünye
sini ve şümulünü tâyin etmek meselesine inkılâbetmektedir. 

Gelir vergileri sahasında yapılmış bulunan reform kadar azametli bir mahiyet iktisabeden bu 
reformun, ilmin gösterdiği yoldan uzaklaşmaksızın, memleketimizin realitelerine uymak suretiyle han
gi istikamette tahakkuk ettirilebileceği hususundaki mütalâalar lâyihanın gerekçesinin üçüncü kıs
mında izah edilmiştir. 

II - Türkiye'de İstihlâk vergileri 

/ - İstihlâk vergilerimizin umumi görünüşü : 

Memleketimizde halen kullanılan vergi sisteminde Gümrük Vergisi hariç başlıca istihlâk vergi
leri, kanuni tâbiri ile Dahilî istihlâk vergileri şeker, akar yakıtlar, kahve, nakliyat, enerji, (elektrik, 

% 
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hava gazı), bira, şarap, köpüren şarap, viski ve kibrit mevzularından alman vergilerden terek-
kübetmektedir. 

Tekele tâbi maddelerden, yani tütün, alkol ve alkollü içkiler, çay ve tuzdan inhisar kârı ve »J 
Müdafaa Vergisi şeklinde alman İstihlâk vergileri mütaakıp bir ıslâh hareketine kadar şimdilik 

Daha ilk bakışta, Dahilî istihlâk vergilerimizin modern vergi telâkkisi ve vergi sistemleri mu
vacehesinde, nizamsız karışık bir manzara arz etmekte ve her biri ayrı ayrı tenkide şayan bulun
makta olduğu görülür. 

Bütün bu vergilere şâmil olmak üzere toplu halde şu tenkidleri ileri sürmek mümkündür: 
a) Modern ve organik bir vergi sistemi bakamından İstihlâk vergilerimiz, büyükçe bir kısmı 

ilmî cepheden üzerlerinde fazla tevakkuf edilmeden; gerek kendi aralarında ve gerekse diğer 
vergilerle olan bağları ve millî gelire olan münasebetleri esaslı surette incelenmeden; malî, ikti
sadi ve sosyal tesir ve inikasları iyice ölçülmeden vaz'edilmiş ve tatbik edilmekte bulunmuş olan 
vergilerdir. 

b) Dahilî İstihlâk vergilerine aidolan mevzuat eskimiş, muğlâk ve girift bir hal almış olup 
bugünün kanun ve vergi tekniği icaplariyle telif edilemiyecek bir manzara arz etmektedirler. 

c) Sözü edilen bu vergilerin - malî randımanında, istikrarsızlık ve düzensizlik göze çarp
maktadır. * 

Bu hususta daha etraflı bir fikir edinilmek üzere bugün memleketimizde tatbik edilmekte 
olan İstihlâk vergilerinden bu lâyihanın şümulüne girenlerle Nakliyat Resmi hakkında aşağıda ge
rekli izahat verilmiştir: 

2. Akar yakıtlardan alınan İstihlâk vergileri: 

Akar yakıtlar 1718 sayılı Dahilî istihlâk vergileri hakkındaki Kanunla 17 . VI . 1930 tarihinde 
ilk defa vergiye tâbi tutulmuştur. 

Sözü edilen bu 1718 sayılı Kanunla ihdas edilen Dahilî istihlâk vergileriyle; şeker ve petrol 
gibi umumi istihlâk maddelerinden ithal sırasında sağlanmakta olan külliyetli gümrük varida
tından, bu nevi geniş istihlâk maddelerinin dâhilde istihsaline başlanması üzerine husule gelen 
eksilme ve kaybı telâfi etmek maksadı güdülmüştür. 

Bu mevzudaki hükümlerin tatbiki sırasında, yurdumuzda ham petrol istihsal edilmediği ve tas
fiye sanayii de gelişmediği cihetle, petrol ve müştakları üzerinden alman istihlâk Vergisi mahiye-
ten Gümrük Resmine inzimam eden ek bir mükellefiyet şeklinde kalmıştır. e-

Gümrük Resmi ile birlikte petrolden alman verginin geçirdiği safhaları şu suretle hulâsa 
etmek kabildir: 

Daha Dahilî İstihlâk vergileri hakkındaki hükümler mevcut bulunmadığı sırada Gümrük Ta
rife Kanunu ile akar yakıtlar (Mayi, madenî mahrukat) ithal sırasmda vergiye tâbi tutulmuştur. 

1929 yılında yürürlüğe konulan Gümrük Tarife Kanununda O.830 kesafetten yukarı akar ya
kıtlardan (Yani esas itibariyle ham petrolde) Gümrük Resmi (1) kuruş 0.830 dan aşağı kesafet. 
derecesinde olan akar yakıtlarda ise (Yani benzin, gaz ve emsalinde), (12.60) kuruş idi. 

Bu hükmün tatbiki üzerine şöyle bir vaziyete yol açılmış oldu; 0.830 kesafetli akar yakıtlar 
memleket dâhilinde basit bir tasfiyeye tâbi tutulmak suretiyle, petrol yerine kullanılan madde
ler istihsâl edildi. Bu suretle benzin ve benzerleri üzerine mevzuu olan Gümrük Resminin de 
azalmasına sebebiyet veriliyordu. 

Bu gayritabiî vaziyete son verilmek gayesiyle 1930 yılında 1718 sayılı Kanunla d<ahilî istih
lâk maddelerine mevzu vergi ihdas edilirken, ham petrolün memleket içerisindeki tasfiyesi sonun
da elde edilen maddelerde kilo basma (8) kuruş Dahilî istihlâk Vergisine tâbi tutuldu. 

Gerek bu mükellefiyet gerekse diğer kanuni tedbirlere rağmen kesafet derecesi esasına da
yanan Gümrük Resminin imkân verdiği Vergi Kaçakçılığının ve vergi ziyaının önüne geçilemedi, 
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Bunun üzerine gümrük tarifesinde yapılan bir tadil ile kesafet esası terk edilerek 270 hara

ret derecesinde takattur eden hafif yağ nispeti esasına geçilmiş fakat bu defa da Gümrük Tarifesi 
ile Dahilî İstihlâk Vergisi arasındaki tenazur yine bozularak tatbikat büsbütün karışık bir hal 
almıştır. 

Bu karışıklığı bertaraf etmek üzere 1934 yılında 2414 sayılı Kanunla Dahilî İstihlâk Vergisi
nin mevzuu tadil edilmiştir. Yeniden formüle edilen şekle göre «Dâhildeki menbalardan veya dı-
aşrıdan ithal edilen, 270 hararet derecesinden önco takattur eden hafif yağları muhtevi ham, 
tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş mayi madenî mahrukat ve madenî yağları, tasfiye, tathir suretiy
le veya sair muamelelerle petrol, benzin, mümasili mayi madenî mahrukat istihsal edenlerden is
tihsal ettikleri maddelerin her kilosu için (8) kuruş Dahilî İstihlâk Eesmi alınır.» hükmü konul
muştur. 

Bu suretle 270 takattur derecesi esas alınmak suretiyle bu dereceden önce takattur eden hafif 
yağlar vergiye tâbi tutulmuş, bundan sonra takattur eden ağır yağlar ise vergi dışı bırakılmıştır. 

Bu devrede benzinin Gümrük Vergisi 13.20 kuruş olmasına karşılık ithal edilen ham petrol
den tasfiye suretiyle istihsal edilecek benzin üzerinden ödenecek vergi : 

Ham petrolün Gümrük Eesmi kiloda 1 kuruş 
Dahilî İstihlâk Vergisi kiloda 8 » 

Ceman 9 » dan 
İbaret bulunmuştur. = 

Şu vaziyet dâhilinde, memleket içinde petrol tasfiyesi işi, iktisadi bakımdan elverişli bir ma
hiyet alarak korunmuş oluyordu. 

Son hükümlerin bahşettiği bu imkândan faydalanılarak memleketimizde petrol tasfiyesi işiyle 
uğraşmak üzere, .tstanbulda Boğaziçi'nde bir de tasfiye tesisi vücude getirildi. Hattâ bâzı küçük 
imalâthaneler de teessüs ederek tasfiye işiyle meşgul olmaya başladılar. 

Bu suretle bir istikrar bulmaya doğru yönelen durum 1934 yılında 2448 sayılı Kanunla, dı
şarıdan getirtilecek ham petrol üzerine, gümrükte alman ayrıca 10 kuruş bir İstihlâk Vergisi 
vaz'edilmesiyle, tekrar birdenbire tersine dönmüş oldu. Bu yeni durum karşısında dışardan ucuz 
ham petrol ithal ederek dâhilde tasfiye etmek imkânsız hale gelmiş, bu yüzden evvelce kurulmuş 
olan tasfiye fabrikası kapanarak, yurt içinde, petrol tasfiyesi işi tamamen akamete uğramıştır. 

Böylece, dâhilde tasfiye yoliyle istihsal edilen benzin üzeriden alman vergiler şu toplama baliğ 
olmuştur. 

Kiloda 
kuruş 

Ham petrolün Gümrük Resmi 1.— 
Belediye hissesi 0.10 
Gümrükte alman İstihlâk Vergisi 10.— 
Dahilî İstihlâk Vergisi ,8.— 

Toplam 19.10 

Buna karşılık, benzinin ithalinden alman vergiler, aşağı yukarı, aynı nispette bulunmuş, gazyağı-
nın vergileri 15.5 kuruşta diğer akar yakıtlar ise daha düşük nispetlerde kalmıştır. 

Bundan sonra, ithal sırasında alman Gümrük Resmi ve İstihlâk vergilerinde tenziller yapılmış 
(3263 ve 3264 sayılı kanunlar), daha sonra 3828 sayılı vergi ve resimlere zam yapılması hakkındaki 
Kanunla, gümrük İstihlâk Resmine munzam İstihlâk Resmi olarak kilo başına 5 kuruş zam edilmiş
tir. 

(Gider vergilert|A 
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Bilâhara 5336 sayılı Kanunla, Yol Vergisi namı altında benzin ve benzerleri için kiloda 11 kuruş 

ayrıca bir vergi kabul edilmiş, 1952 yılında 5889 sayılı Kanunla bu verginin bir yandan nispeti ar* 
tırılmış diğer taraftan, vergi, motorin ve mazota teşmil edilmiştir. ' 

Yukarda belirtilen hükümlerle, dâhilde istihsal olunan benzin ve gazyağı satışı ile bu maddelerin 
ithalinde alman istihlâk vergileri arasında yerlilerin aleyhine olan farklılık 6328 sayılı Kanunla gi
derilmiş ve yerli ve yabancı menşeli benzin kiloda 7,5 kuruş İstihlâk Vergisine tâbi tutulmuş, yerli 
gazyağı da yabancı menşeli gibi vergi dışı bırakılmış, hafif yağ muhtevası az olan belli vasıflı bir 
ham petrol nevinin ithalde tâbi olduğu kiloda (10) kuruş İstihlâk Vergisi kaldırılmış, hafif yağ muh
tevası yüksek olan ham petrolün bahis mevzuu vergisi de (5) kuruşa indirilmiştir. 

Nihayet son defa da 6609 sayılı Kanunla yerli petrol sanayiimizin inkişafını sağlamak maksadiy-
le, piyasada 6 numaralı Fuel Oil adı ile anılan mazot nevinden ağır bir tortu yakıtın dâhilde istihsal 
ve satışı Yol Vergisinden istisna edilmiştir. 

Halen memleketimizde petrol ve müştaklarından, bu lâyiha ile ıslâhı derpiş olunan şu vasıtalı ver
giler alınmaktadır : 

Yakıt nev'i 

Benzin : 

Gaz : 

Motorin : 

D. oyl : 

Mazot : 

M. yağ : 

Mevzuu 

Dâhil 
ithal 

Dâhil 
ithal 

Dâhil 
ithal 

Dâhil 
ithal 

Dâhil 
ithal 

Dâhil 

ithal 

Kr. 

7.5 
7.5 

— 

— 
0.55 

— 
0.55 

— 
0.55 

0.55 

l . XI . 1953 fiyatlarına göre 

istihlâk V. Muamele V. 
Kg. de Kg. de 

Kr. 

2.2 

2.9 

2.8 

2.3 

1.9 

(0) veya 
% 18 

11.5 

Yol V. 
Kg. de 

Kr. 

14 
14 

7 
7 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

Yekûn 
Kg.de 

Kr. 

21.5 
26.7 

7 
9.9 

5 
8.35 

5 
7.85 

5 
7.45 

12.15 

Tablonun tetkikiyle görüleceği üzere benzinden, - Gümrük Vergisi, Rıhtım Resmi, belediye his
sesi, Belediye istihlâk Vergisi olarak almanlar da düşünülürse - oldukça yüksek bir vergi alın
maktadır. Bu vergi motorlu vasıtaların kara yollarından istifadelerine karşılık mahiyetindedir. 
Bâzı devletlerde, ezcümle Birleşik Amerika'da ve bizde bu vergi tahsisi varidat şeklinde yol ser
visine ayrılmış bulunmaktadır. Bilhassa demiryolları ile kara yollarının rekabeti göz önünde bu
lundurulursa bu şekilde karayollarından sağlanan faydaya karşılık, benzinden yüksek bir vergi 
alınması, muasır vergi anlayışlarına göre doğru veya yerinde bir tedbirdir. Diğer yakıtlar üzerin-
4eki verginin de yüksek sayılmaması gerekir, 

http://Kg.de
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3. Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi: 

1926 yılında petrol üzerine İnhisar Resmi konulurken, umumi tesisat bulunan yerlerde, aydın
latmada sarf olunan elektrik enerjisi ve havagazı % 10 nispetinde bir vergiye tâbi tutulmuştur. 

Sonradan 1718 sayılı Kanunla müstakil bir madde ilâve olunarak vergisinin nispeti % 5 e in
dirilmiş fakat mevzuu, aydınlatma dışında kalan sahalara, ezcümle imalâttan muharrik kuvvet ola
rak kullanılan enerji sarfiyatına da tekmil edilmiştir, 

Verginin kıymet esasına istinadetmesi yani advalorem olu§u, elektrik maliyet ve satış fiyatının 
yurdun muhtelif yerlerinde başka başka olması yüzünden eşitliği ihlâl ettiği düşüncesiyle 1934 yı
lında elektrik ve havagazı sarfiyatının kıymet esasına istinadeden vergilendirme şekli terk edile
rek miktar esasına, yani spesifik usule geçilmiştir. 

Memleketimizde, elektrikten ve havagazmdan alman İstihlâk Vergisinin geçirdiği safhaları ve 
bugünkü durumunu şöylece hulâsa etmek kabildir. 

Elektriği, aydınlatmada sarf edilen elektrik ve sanayide kullanılan elektrik olmak üzere iki ka
tegoride mütalâa etmek kabildir. 

Aydınlatmadan alman Elektrik Vergisi, götürü satışlarda ve elektrik sayacı olmıyan yerlerde 
zamlariyle birlikte sarfiyat bedelinin %15 i, sayaç kullanılan yerlerde ise kilovat başına 3 kuruş
tur. 

Kilovatsaatin fiyatı 20 kuruş olarak alındığı takdirde 3 kuruş tutan spesifik vergi bu fiyatın 
% 15 ine tekabül etmektedir. Ancak, istihlâk edilen elektrik miktarı arttıkça fiyatlar da % 15 ve 
10 kuruşa indirilmektedir ki, bu takdirde verginin nispeti % 20-30 gibi çok daha yüksek hadle
re çıkmaktadır. 

Sanayide muharrik kuvvet olarak kullanılan elektriğe gelince bunun vergisi kilovatsaati (9) 
kuruşa kadar olan sarfiyatta (1) kuruş ,(9) kuruştan yukarı olan sarfiyatta ise 0,50 kuruştur. 

Sanayide sarf edilen enerjiye ait esas tarife faraza 12,5 kuruş olursa verginin bu fiyata naza
ran nispeti % 4 olur. Ancak sanayide daha ziyade hususi tarifeler tatbik edildiği ve fiyatlar da 
bu tarifeye göre değiştiği cihetle verginin kıymete olan nispeti sanayi branşlarına ve hattâ sınai 
müesseselere göre değişmekte ve umumiyetle daha yüksek nispetlere çıkmaktadır. 

Enerjiden alman istihlâk vergisi bakımından memleketimizde kabul edilmiş olan diğer bir 
esas da; bir sanat zümresinde muharrik kuvvet olarak elektrik kullanan sınai müesseselerin ödi-
yecekleri vergi, mamullerin maliyet bedelinde % 0.75 i tecavüz ettiği takdirde, hükümetin o sana
yi branşı için vergiyi mezkûr nispete kadar indirmeye yetkili kılınmış olmasıdır. Bu yetkiye daya
nılarak çıkarılan kararnamelerle, çeşitli endüstri kolları için (pamuklu mensucat, trikotaj, oksijen, 
değirmenler, bira, çimento, şişe, cam, boru, kâğıt, suni ipek, demir gibi) verginin miktarı kilovat saat 
başına 0.11 kuruştan 0.86 kuruşa kadar değişen ayrı ayrı nispetlerle tesbif edilmiştir. 

4. Diğer münferit istihlâk vergileri: 

a) Kibritten alman istihlâk vergisi : 
5865 sayılı Kanunla 1952 yılında kibrit devlet inhisarından çıkarılmış, ithalde ve dahilî imalâ

tın satışında bin çöpünden 60 kuruş olmak üzere spesifik münferit bir istihlâk vergisine tâbi tu
tulmuştur. Bu hadde göre 50 çöplük bir kutu kibrite (3) kuruş istihlâk vergisi isabet etmektedir. 
Bu verginin de 1718 sayılı Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu hükümleri dairesinde ve beyan esasına 
göre cibayet olunacağı hükme bağlanmıştır. Bu suretle kibrit, inhisardan çıkarılırken yerli kib
ritin yabancı menşeli kibritlere rekabetinin sağlanması maksadiyle kibritin gümrük resminde do 
bir miktar yükseltme yapılmıştır. 

b) Bira, köpüren şarap, viski istihlâk vergileri : 
6552 sayılı Kanunla 1955 yılında biranın dchilde imal ve satışı, viskinin ve tabiî köpüren şa

rabın ithal ve satışı inhisarlardan çıkarılmış ve bu içkiler 6556 sayılı Kanunla sırasr ile litrede 
40 kuruş, 30 lira ve 15 lira olmak üzere spesifik münferit birer istihlâk vergisine tâbi tutulmuş-
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tur. Verginin 3843 sayılı Muamele Vergisindeki esaslar dairesinde ve beyan esasına göre cibayet 
olunacağı hükme bağlanmıştır. 

c) Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatından alınan muamele vergisi : 
6551 sayılı Kanunla yine 1955 yılında barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av 

malzemesi inhisardan çıkarılmış ve bu maddeler 6554 sayılı ve 3843 sayılı Kanuna ek bir kanun 
ile % 25 nispeti üzerinden muamele vergisi şümulü içine alınmıştır. 

5. Taşıma vergisi (nakliyat resmi) : 

Sonradan birçok tadiller geçirmiş olan nakliyat vergimiz 1340 yılında 472 sayılı Kanunla ih
das edilmiştir. 

İlk ihdas edilen şekline göre, vergiye, Türkiye sınırları içinde, muayyen tarife veya mütebed-
dil ücrete göre seyrüsefer eden şimendüfer, vapur, tramvay ve tünelle yapılan, yalnız yolcu nak
liyatı tâbi tutulmuştur. Sonradan 1940 yılında, eşya taşımaları da vergi mevzuuna alınmıştır. 

Şimdiki nakliyat vergisi usulümüzde, motorlu nakil vasıtaları (otobüs, troleybüs, kamyon, oto
mobil, uçak) ile yapılan nakliyat vergi dışı bulunduğu gibi, verginin mevzuuna giren insan ve 
eşya nakliyatı hakkında da geniş mikyasta istisnalar tanınmıştır. 

Nakliyat Vergisinin mükellefleri, yolcu nakliyatında yukarda sayılan vasıtalarla seyahat eden 
yolcular eşya nakliyatında eşyayı naklettiren yük sahipleridir. Nakliyatçılar, mutavassıt vergi 
ödeyicileri durumundadırlar. 

Nakliyat Vergisinin nispeptine gelince; yolcu nakliyatında nispet, şehir içi ve şehir dışı nak-
liyatiyle mevkilere göre değişmektedir. Şehir içi nakliyatta, mevkilere göre bilet bedelinin % 5 i, 
% 7,5 u, şehir dışı nakliyatta ise, % 10, % 20 ve % 25 idir. Eşya nakliyatında nispet % 10 dan 
ibarettir. 

Şu arz olunan hususların nıütalâasiyle anlaşılacağı üzere, Nakliyat Vergisi de aynen diğer 
istihlâk vergilerimizde olduğu gibi insicamlı bir vergi sistemi içinde yerini almış bir mükellefiyet 
manzarası arz etmekten uzaktır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Teklif edilen Gider Vergileri sisteminin izahı 

I. - Umumi izahat 

1. Reformun şümulü : 

Gerekçenin birinci kısmında, modern vergi ve vergi sistemi anlayışı ve bu anlayış karşısında memle
ketimizin vergi sistemi hakkında, etraflı olarak veril en izahat burada §u şekilde hulâsa edilebilir. 

Zamanımızda, vergi, bir memleketin iktisadi ve sosyal hayatına organik şekilde bağlı olan 
bir unsurdur. Vergi millî iktisat yapısı ve millî gelir kaynaklarının akış istikametiyle irtibat
lıdır. 

Bu itibarla her hangi bir madde veya şahsi vergi mevzuuna alan hükümler koymak, iyi bir 
vergi tesis etmek için kâfi değildir. Muhakkak lüzumlu olan cihet, gelir veya gider halindeki 
tezahürlerle vergi arasındaki bağlılığı kurabilmektir. 

Bundan başka, her vergi, belli bir memlekette yaşayan diğer vergilerle irtibatlıdır. Bir mil
letteki vergiler birbirleriyle ahenkli bir nizam, bir bütün vücuda getirirler. Her hangi bir vergi 
bu umumi vergiler nizamına aykırı bir istikamet aldığı takdirde, artık yaşayamaz olur veyahut 
da diğer vergileri de bozmak istidadını gösterir. 

Netice itibariyle diyebiliriz ki, bir memleketin gelir ve gider vergileri ahenkli bir nizam 
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dâhilinde bir sistem teşkil ederler. Bu sistem o memleketin iktisat ve sosyal nizamiyle alâkalı 
ve organik bir halde irtibatlı bulunur. 

Meseleyi bu şekilde vaz'ettikten sonra bugün yaşıyan vergi sistemimize bir göz atalım : 
Bir taraftan gelir vergileri muasır telâkkkilere ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde yeniden te

sis edilmiş ve istikbale müteveccih feyizli bir inkişaf yoluna girmiştir. 
Bunların karşısında Vasıtalı vergilerimiz (Gider vergileri grupu) sistemimiz, karışık bir man

zara arz etmekte, halk ve idarenin daimi şikâyetelrini mucibolmaktadır. 
Şu halde memleketimizde bugün vergicilik sahasında yapılacak en ehmemiyetli iş, Gider 

vergilerini derhal ele alıp, ilmin ışığında ve muasır vergi telâkkilerine uygun bir şekilde işlemek 
olmalıdır. 

Bu sahada atılacak en önemli adım, iktisadı sıkan ve engelliyen bu büyük şikâyetler yaratan Mua
mele Vergisinin bugünkü tatbikat ve şeklini kaldırmaktadır. Bu, gider vergilerinin kaldırılarak siste
min yalnızca veyahut esas itibariyle Gelir Vergisine istinadetmesi demek değildir. Masraflar ve satışlar 
üzerine mevzu vergilerin bugün bütün ileri memleketlerin vergi sistemlerinde ehemmiyetli bir yeri 
vardır. 

Hiç. şüphe yok ki, gider vergileri sahasında yapılacak reform ile, gelir vergileri reformuna mu
vazi olarak masraflar ve satışlar da vergilendirilecektir. 

Teklif edilen reformu, umumi bir kadro içinde, üç kategoriye ayırmak mümkündür : 
A) Muamele Vergisini ve münferit istihlâk vergilerini kaldırmak, muayyen maddeler üzerinden 

ilk istihsal ve ithal sırasında vergi almak, (İstihsal Vergisi); 
B) Masraf teşkil eden birtakım hizmetleri (banka muameleleri, sigorta muameleleri, taşıma ve 

PTT hizmetlerini) bir grup halinde toplıyarak vergilendirmek, (hizmet vergileri); 

2. Gider vergileri tabiri : 

Burada terminolojik izah mahiyetinde, gerekçede ve lâyihada kullanılan «gider» sözü üzerinde 
durmak yerinde olur. 

Bilindiği üzere, modern vergi teorisinde Muamele ve İstihlâk vergileri «Masraf vergileri» adı altın
da gruplandırılmaktadır. Bu terim Almanca'da «Aufwandsteuer - Masraf Vergisi» Fransızca'da 
«İmpots sur lâ depense - masraf üzerine vergi» şeklinde kullanılmaktadır. 

Türkçemize ilk defa girmekte olan bu söz «masraf» yerine «gider» şeklinde tercih an kullanılmış
tır. Bunun sebepleri şunlardır : 

a) öztürkçe olan bu «gider» kelimesi dilimizce tutulmuş ve malî terimlerimiz arasına girmiş bu
lunmaktadır. 

b) «Masraf» sözünün dilimizde bâzı nüanslarla çeşitli mânalar taşıdığı muhakkaktır. Bu söz mu
hasebe ve işletme dilinde, kazanç gayesiyle bir iş yapılması sırasında ihtiyar olunan ödemeler için 
kullanılmaktadır. 

Bu mânada «masraf» sözü, Fransızca'da (Frais), İngilizce (Costs), Almanca (Kösten) veya (Un-
kosten) tâbirlerine karşılık teşkil eder. 

Halbuki «gider» tâbirine Fransızca'da (depense), Almanca'da (aufwand), İngilizce'de (expence) 
mukabili olarak daha şahsi ve daha umumi bir mâna izafe etmek kabildir. 

c) Giderler üzerine vaz'edilecek umumi bir vergi, Gelir Vergisinin, vasıtalı vergiler sahasındaki 
mütenazırı olacaktır. Böylece, teklif edilen fiskal yapı hakkında masraf yerine gider kelimesinin kul
lanılması vergi sistemimizin, terminoloji bakımında, ahengine uygun bulunacaktır. 

3. Gider vergileri kolu : 

Teklif edilen gider vergileri sisteminde, yukarda kaydedilen vergi ve vergi grupları metodlu bir 
surette tek bir kanun içinde derlenmiş, bunların tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri de müşterek 
ve rasyonel bir usule bağlanmıştır. 
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Görülüyor ki, Gider vergileri Kanunu, zamanla hemen hemen bütün vasıtalı vergilerimizi içine 
alan ve sistemleştiren büyük bir vergi (Code) u olacaktır. Bu vergi kodunun kabul edilmesiyle, va
sıtalı vergiler sahasında da aydınlığa çıkılmış ve modern Türk vergi sistemi, gider vergileri yönün
den de tamamlanmak suretiyle, bir bütün olarak meydana çıkmış olacaktır. 

n - istihsal Vergisi 

1. İstihsal Vergisinin mahiyeti : 

Yapılacak vergi reformunun mihverini İstihsal Vergisi teşkil ettiği cihetle, bu verginin esas
ları, gerekçenin dördüncü kısmında etraflı bir surette ayrıca izah edilmiştir. 

Bu itibarla burada kısaca İstihsal Vergisinin mahiyetine dokunulacak ve Muamele Vergisi ile 
kıyaslanarak bu yönden tetkik ve tahliline çalışılacaktır. 

Derhal şu cihetin ifadesi yerinde olur ki, teklif edilen şekliyle istihsal Vergisi, sui generis bir 
vergi yapısı olacaktır. Bu vergiyi ne istihlâk vergileri anlayışına göre mânalandırmak ne de Mua
mele Vergisinin kadrosu içinde mütalâa etmek mümkün değildir. 

istihsal Vergisini Fransızların (taxe â la production) adlı vergisi ile de kıyaslamak doğru ol
maz. Bu iki vergi arasında, ileride de temas edileceği üzere isim benzerliğinden başka müşterek hiç
bir cihet yoktur. 

Tasarlanan istihsal Vergisinin mevzuuna, halen imalât Muamele Vergisine tâbi maddelerden 
esas itibariyle çimento, madenler ve iplik gibi «ilk istihsal maddeleri» girmektedir. Bunların yamba-
şmda enerji, akar yakıtlar, kibrit ve bâzı içkiler gibi şimdiki rejimimizde, hususi istihlâk vergisine 
tâbi maddeler yer almaktadır. 

istihsal Vergisinin mevzuu, (imalât gibi) umumi ve mücerret bir mefhumdan gidilerek değil, 
vergiye tâbi maddeler birer birer sayılmak ve nispetleri de ayrı ayrı gösterilmek suretiyle çerçe
velenmiştir. 

Görülüyor ki, dâhile müteveccih olan cephesiyle daha müşahhas bir ifade ile, dâhildeki faaliyet
lerden (imalâttan) alınacak vergi bakımından, istihsal Vergisi daha ziyade bir «ilk madde vergisi» 
karakterini taşımaktadır. Belli birtakım maddeler üzerinde mevzu bulunmakla da, iplik vergisi, 
elektrik vergisi, akar yakıt vergisi, gibi mütaaddit parçalardan mürekkep bir vergiler manzumesi 
mahiyetini arz etmektedir. 

istihsal Vergisi, yukarda belirtildiği üzere, umumi bir kadro içinde dahilî imalleri şümulüne 
alırken, öbür yandan da, bu mükellefiyeti tamamlamak ve telâfi etmek üzere, geniş bir ölçüde ya
bancı memleketlerden yurda yapılan ithalleri de ihata etmektedir, istihsal Vergisinin malî bakım
dan asıl önemli tarafı bu ithalât cephesidir. Hakikaten istihsal Vergisi bu cephesiyle tetkik edilin
ce, dahilî imallere nazaran, ithalâtı çok daha şümullü bir tarzda kavramakta bulunduğu görülür. 

Şöyle ki; gerekçenin dördüncü kısmında izah edileceği üzere, dahilî imaller bakımından, mese
lâ mensucat mevzuunda sadece iplikler vergiye tâbi tutulmuş, tekmil dokuma ve örme sanayii 
vergi dışı bırakılmıştır. (Tabiî ipek sanayiinde hattâ ipek ipliği dahi müessese muaflığı yoliyle 
mükellefiyet dışına çıkarılmıştır.) Halbuki ithalâtta hem her türlü iplikler (ipek iplikleri dâhil) 
hem de bunların mamulleri (bezler, kumaşlar, örmeler, çoraplar ilâh..) ipliğin vergisini karşılamak 
maksadiyle vergi mevzuuna alınmıştır. 

2. istihsal Vergisinin neticeleri : 

Yukarda mahiyeti kısaca belirtilmeye çalışılan istihsal Vergisinin kabuliyle şu neticeler elde edi
lecektir : 

a) Sanayi hayatımızı ve dolayısiyle bütün memleket ekonomisini şiddetle tazyik eden imalât 
Muamele Vergisinin kaldırılması mümkün olacaktır. 

b) imalât Muamele Vergisinin yerine muayyen birtakım iptidai maddelerin vergilendirilmesi 
«İstemi ikame edilecektir. Böylece âmme finansmda bir yandan imalât Muamele Vergisinin yeri 



büsbütün boş bırakılmıyacak, öbür yandan da, çok dar bir sahaya inhisar ettirilmesine rağmen, 
kaynakların verimliliği, nispetlerin uygunluğu ve tatbikat şartlarının müsaitliği, dolayısiyle, bu 
daralmış sahadan sağlanacak varidat İmalât Muamele Vergisinin hasılatına yakın bir seviyede 
tutulabilecektir. 

c) ithalâtın, biraz evvel tebarüz ettirildiği gibi bir, iki eşya gurpu haricolmak üzere diğer sa
halarda şimdikine yakın bir şümul içinde vergilendirilmesi mümkün olacak, bu cepheden de, bütçe
de ciddî bir kaybın husule gelmesine mahal verilmemiş olacaktır. 

d) Teklif edilen sistemde, halen hususi istihlâk vergilerine tâbi maddelerin çoğu istihsal Ver
gisinin mevzuuna alınmakla, ki sistemin başka türlü kurulması düşünülemez, yalnız Muamele 
Vergisi problemi değil, hususi teeşbbüsü şimdiye kadar fazla alâkadar etmediği için, Muamele 
Vergisi kadar aktüel görülmiyen, fakat iktisadi, sosyal ve malî cepheleriyle aynı derecede, belki 
daha ziyade ehemmiyet arz eden istihlâk vergileri dâvalarımız da radikal bir surette çözülmüş ola
caktır. 

3. İstihsal Vergisinin Muamele Vergisi ile mukayesesi : 

Gerekçenin ilk kısmında belirtildiği üzere, Muamele Vergisi Garp dünyasında da meselâ Gelir 
Vergisi gibi değişmez prensipleriyle teessüs etmiş, son şeklini bulmuş bir vergi yapısı değildir. 

Muamele Vergisi modern Gelir Vergisi ile tarihî istihlâk vergilerinin arasına giren, gerek teori, 
gerek tatbikat cepheleriyle henüz nihai şeklini almamış olan, oluş halinde bir müessesedir. 

ilkin her muamele üzerinde mevzu kümülâtif bir mükellefiyet olarak ihdas edilen Muamele 
Vergisinden, bâzı devletlerde toplu vergiye ve ondan da «Taxe â la production» bizde «imalât Mu
amele Vergisine» geçilmekle, zaten ilk fikirden uzaklaşılmış ve bir sanayi vergisi, Alman müellif
lerinin tâbirince bir «fabrikasyon vergisi» ne doğru kayılmıştır. Fransa'da son aylarda meriyete 
giren «Taxesur la valeur a joutâe - artan değer vergisi» sistemi ile, muamele vergisinin, vâsıl olduğu 
bugünkü merhalede, gayrisâfi hasılatı vergilendirmeye matuf bir işletme vergisi karekteri büsbütün 
meydana çıkmıştır. 

Teklif edilen istihsal vergisi sistemi, yukarıki izahların ışığı altında incelenecek olursa, ne vergi 
teorisi,, ne de vergi tekniği bakımlarından, teklifin, menşe itibariyle olan irtibatından başka asıl mua
mele vergisi ile bir ilişiği olmadığı ye bu verginin son istihsalleri sayılan fabrikasyon vergisi ve 
(T. S. V. a.) ile de kıyaslanamıyacağı anlaşılır. 

Hangi şekil ve merhalede olursa olsun, muamele vergisinin esas karakteristiki mevzuunun umumi 
oluşudur, imalât muamele vergisinde mevzuun «imalât» oluşu gibi. Halbuki, teklifte istihsal ver
gisi sisteminde, umumi ve mücerret bir mefhum yerine muayyen (maddeler) den hareket edilmiş 
tir. Bu suretle belli maddeler üzerine mevzu olup da, (taxes uniques) yani münferit vergiler şeklin
de kalmıyan, içine ayrıca ananevi istihlâk vergilerini de alarak sistemleştiren bir vergileme niza
mına bir nevd muamele vergisi veya bunun yerini alan bir mükellefiyet olarak elbette bakılamaz. 

Şu halde katiyetle şunu iddia etmek mümkündür ki, teklif edilen şekliyle istihsal vergisi kabul 
edilecek olursa, bugünkü muamele vergisi gerçekten terkedilmiş ve masraf vergileri sahasında ilmî 
bakımdan evvelce de ifade edildiği üzere, (sui generis) bir vergi sistemine geçilmiş olacaktır. 

Muamele vergisini ilga ederek, masraf vergileri sahasında dahilî imalât bakımından ilk maddeye 
dayanan bir vergi sisteminin ihdası, yabancı memleketlerde olduğu gibi bizde de üzerinde durulmuş 
ve münakaşa edilmiş bir hâdisedir. Fransa'da muamele vergisinin ıslahı münasebetiyle (C. G. C.) 
tarafından ortaya atılan böyle bir fikir, belki de yapılan teklifin iyi formüle edilerek müdafaa 
edilememiş olması yüzünden, bir netice vermemiştir. Bizde de, itiraf etmek lâzımdır ki, bu mevzu
da dogmatik görüşten kendimizi büsbütün kurtaramadığımız için, teklif sahasını, istisna ve mu
aflıklarla her defasında bir miktar daha daraltan, nakıs ve bir bakıma menfi İslâhatın ötesine geç
mek kabil olamamıştır. 

istihsal vergisinin nazariye ve teknik bakımlardan muamele vergisinden başka bir şey/olduğu hu
susundaki bu izahata son vermeden önce, muamele vergisini bilhassa muvaffakiyetsizliğe uğratan 



— 26 — 
tatbikat zaviyesinden de bu iki vergi arasında esaslı farkların mevcut olduğuna işaret etmek yerinde 
olur. 

Filhakika muamele vergisinin mevzuu, istisna ve muaflıklarla ne kadar daraltılırsa daraltılsın, 
mahiyeti icabı daima geniş bir mükellef kitlesine hitabetmesine mukabil, istihsal vergisinin dâhilde
ki tatbikatı, gayetle mahdut bir mükellef zümresine ve bunlar içinde de teşkilâtları itibariyle 
(auto - controle) un cari olduğu büyük sanayie inhisar edecektir. Bu sebeple istihsal vergisinin ne 
mükellefler için, ne de vergi murakabesi bakımından Maliye için normalin üstünde zorluklar doğu
racağını iddia etmek mümkün olamaz. 

III - Hizmet vergileri 

1. Hizmet vergilerinin mahiyeti : 

Teklif edilen gider vergileri kodunun ikinci kısmı «hizmetler vergileri» ne tesis edilmiştir. 
«Hizmet Vergisi» terimindeki «hizmet» mefhumu, emtea istihsal ve satışı dışındaki iktisadi faali

yetlerle ilgili işleri ifade eder. Bunun, kendilerinden de anlaşılacağı üzere, harçlara mevzu teşkil 
eden «âmme hizmetleri» veyahut «çalışma» mânasına gelen ve Gelir Vergisinin mevzuuna giren 
«hizmet erbabı faaliyetleri» ile bir ilişiği yoktur. 

Yukarıki anlamda hizmet mefhumu, Almancada «Leistung» Fransızcada «prestation de service» 
yahut kısaca «prestation» kelimeleri ile ifade olunmaktadır. 

Bilindiği üzere, Muamele Vergisi veya vergileri iki grupa ayrılırlar : 
a) Emtea satışları üzerinden alman vergi, 
b) Hizmet bedelleri (ücretleri) üzerinden alman vergi. 
ikinci grupta vergilendirilen iş ve hizmetler meyamna (meslekî) faaliyetler, mobilyeli ikamet 

yerlerinin hattâ gayrimenkullerin; otel odalarının kiralanması, tellâlların, emlâk idare edenlerin, 
tasfiye memurlarının, sigorta acentelerinin işleri de dâhil bulunur. Meslekî faaliyetler, doktorlar, 
avukatlar, eksper muhasipler ve diğer mütehassısların yaptıkları iş ve hizmetlere şâmil bulunur. 

Bahis mevzuu hizmetlerin Muamele Vergisinin mevzuuna ne vüsatta dâhil bulunacağı, bir mem
lekette tatbik edilen vergi sistemi ve o vergi sistemi içindeki Muamele Vergisinin mevkiine göre de
ğişir. 

Teklif edilen gider vergileri sisteminde, hizmetler umumi mânada ve geniş ölçüde vergi mevzu
una alınmamış, halen mevcudolan ve tatbik edilen bâzı hizmet vergileri bu nam altında bir grup 
içinde toplanmış ve masraf vergileri kodundaki yerlerine konmuştur. Bu sırada bu vergiler üzerinde 
gereken revizyon ve düzeltmelerin yapılması da bittabi ihmal edilmemiştir. 

Bu suretle kodifiye edilen hizmet vergileri ilk ikisi lâyihada, bugünkü Muamele Vergisinde oldu
ğu gibi memzuç olarak yer almış olup dört tanedir ve şunlardan ibarettir : 

1. Banka Muameleleri Vergisi, 
2. Sigorta Muameleleri Vergisi, 
3. Nakliyat Vergisi, 
4. PTT Vergisi, 

bu vergilerden ilk ikisi halen Muamele Vergisi Kanununun ikinci kısmında gösterilen banka ve si
gorta şirketleri Muamele Vergisinin, Nakliyat Vergisi, Nakliyat Eesminin, PTT Vergisi de posta, tel
graf ve telefon müraselelerinde telefon abonelerinden alman Savunma Vergisinin yeni şekilleridir. 

Türk vergi sisteminde hizmet vergileri şüphesiz yukarda saydıklarımızdan ibaret değildir. Mün
ferit olarak kalan veyahut Damga Eesmi veya Belediye Gelirleri Kanunu gibi umumi vergi kanun
larına dâhil bulunan başkaca bâzı hizmet vergilerimiz daha vardır. 

2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi : 

Bilindiği gibi, bugün memleketimizde, 3843 sayılı Kanun hükümleri dairesinde bankaların, ban-
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kerlerin ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları her türlü muameleler dolayısiyle lehlerine nak
den veya hesaben kalan paralar Muamele Vergisine tâbidir. 

1940 yılında ihdas olunan bu şekil ve şümulün 15 yıllık tatbikatı ciddî bir şikâyet tevlidetmiş 
değildir. Bu itibarla lâyihada bugünkü sistem ipka edilerek hususi kanunlardaki bâzı muaflık hü
kümleri metne alınmak suretiyle kodda bu vergiye de günün icaplarına uygun bir mahiyet verilmiş
tir. 

i. Nakliyat Vergisi: 

Nakliyat Vergisi insan ve eşya nakliyatı üzerinden halen alınmakta olan nakliyat resimlerinin 
yerine geçecek olan mükellefiyettir. 

Evvelce de işaret ettiğimiz üzere, yabancı memleketlerde taşıma hizmetleri bâzı devletlerde 
umumi Muamele Vergisi rejimine, diğerlerinde hususi vergilere tâbi bulunurlar. 

Memleketimizdeki nakliyat resminin esasları kısaca şunilardır: 
1. Vergiye Türkiye içinde muayyen tarifeye (veya mütebeddil ücrete) tebaan seyrüsefer etti

rilen, 
a) Tren, vapur, tramvay ve tünel ile yapılan şahıs taşımaları, 
b) Umuma mahsus tren ve vapurlarla (Türk limanları arasında) yapılan yük nakliyatı, 
Tâbidir. 
2. Vergiden, şahıs nakliyatında, mektep talebeleri, parasız Ve pasolu seyahat edenlerle resmî 

elbiseyi lâbis zabıta memurları, yük nakliyatında da,transit nakliyat, yabancı memleketlere aktar
masız sevkıyat ve birtakım zaruri gıda maddeleri ile şeker, şeker pancarı, inhisar maddeleri, canlı 
hayvanlar, ve hayvan yemleri nakliyatı müstesna ve alelıtlak 150 gros tonilâtodan aşağı hacım-
daki makine ile müteharrik gemilerle yapılan taşımalar verginin şümulü dışındadır. 

3. Zamları ile birlikte verginin nispetleri şöyledir: 
I - Yolcu nakliyatında: 

A) Şehir içi 

B) Şehir dışı 

I nci 
II nci 

III ncü 
I nci 

II nci 
III ncü 

mevki 
mevki 
mevki 
mevki 
mevki 
mevki 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

7,5 
5 
5 

25 
20 
10 
10 II - Yük naliyatında 

4. Nakliyat Resminin kanuni mükellefleri yolcular ve e§ya naklettirenlerdir. Fakat her ay top
lanan resimler, nakliye müesseseleri tarafından o ayın bitmesinden itibaren 45 (Devlet Demiryol
ları ve Dnenizcilik Bankası için 75 gün) içinde bir bordro ile Maliyeye teslim edilir. Nakliyat 
müesseseleri vergiyi asıl mükelleflerden topladıkları, yani klâsik tabiriyle «vergi tahsildarlığı» 
yaptıkları cihetle, bu külfetlerine mukabil kendilerine verginin % 5 i tutarında bir aidat verilir. 

Bizde Nakliyat Vergisi, Cumhuriyetin ilânı yıllarından bu yana uygulanagelmiş bu sebeple de 
alışılmış bir devlet geliridir. Bugüne kadar ciddî bir itiraza da mâruz kalmadığından lâyiha ile 
bu verginin bariz kusurlarının düzeltilmesi ve daha sistemli ve vergi tekniği bakımından daha mü
tekâmil, derli toplu bir hale getirilmesi ile iktifa olunmuştur. 

Teklifte verginin mevzuu tren, vapur, tramvay, tünel ve vapur haricinde, troleybüs, otobüs ve 
uçak nakliyatına da teşmil edilmek suretiyle genişletilmiştir. 

Her ne kadar kamyon, hattâ otomobil taşımalarının da vergi mevzuuna alınması, mükellefiye
tin bütünlüğü bakımından bir prensip meselesi olarak ortaya atılabilirse de, bizde bu kabîl nakli
yatın henüz gerektiği gibi inkişaf etmemiş bulunması veyahut dağınık ve gayrimazbut bir surette 
yapılmakta olması, bunların vergi mevzuuna alınmasına imkân bırakmamaktadır. 

Teklifte verginin istisnaları, mazbut bir şekilde tesbit edildikten sonra, mükelleflerin, halen 

(Gider vergileri) 



olduğu gibi yolcular veya yük taşıtanlar değil, doğrudan doğruya taşıyıcılar olduğu tasrih edil-
mistir. 

Taşıma vergisi için teklif ettiğimiz nispetlere gelince, bunlarda şimdiki nispetlere nazaran şu 
değişiklikler yapılmıştır. 

Şehir içi yolcu taşımalarında : 
Mevki farkı gözetilmeksizin... % 6 (halen % 5, % 7,5) 
Şehir dışı yolcu taşımalarında : 
III üncü mevki ve güverte % 10 (halen % 10) 
II inci mevki ve tek mevkilerde % 20 (halen % 20) 

I inci mevki ve lüks mevkilerde % 25 (halen % 25) 
Yük nakliyatında : 
Tren ve gemi nakliyatında...% 10 (halen % 10) -
5. PTT Vergisi : 
Yabancı memleketlerde de tatbikatına rastlanan bir hizmet vergisi mahiyetindeki, 5004 sayılı 

Kanuna müstenit PTT müdafaa vergisi, lâyihaya PTT hizmetleri vergisi olarak alınmış, bünyesi
ne uygun bir düzene sokulmuştur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

İstihsal vergisinin kuruluşuna ve lâyihanın maddelerine mütaallik açıklamalar 

1. Halde tablolar*: 

Teklif edilen istihsal vergisi, evvelce de izah edildiği üzere belli maddeler üzerine konmuş 
umumi bir masraf vergisi tipidir. Verginin .mevzuuna giren maddeler ve bunların tâbi oldukları 
vergi nispetleri projede üç ayrı tabloda gruplandırılmıştır. 

I inci tablo : İlk istihsal maddelerini ve bunlara ait nispetleri, 
II inci tablo : Mamul maddeleri ve bunlara ait nispetleri, 

III üncü ttblo : Yenilecek ve içilecek maddeleri ve bunlara ait nispetleri, 
IV üncü tablo : İthal mamullerini ve bunlara ait nispetleri ihtiva etmektedir. 
i lk üç tabloda gösterilen maddelerden Türklke'de istihsal olunanlar, hizalarında yazılı nispet

lerle vergiye tâbi oldukları gibi, hariçten ithal edilenler de aynı nispetlerle ithal sırasında vergi 
lendirilirler. Bunlar dışındaki ithal mamulleri, imal edildikleri ilk istihsal maddesi göz önünde 
bulundurularak dördüncü tabloda tesbit olunan nispetlere göre vergileneeektir ki, bu suretle ilk 
istihsal maddelerinin yerli ve yabancı menşeli olanları lâyihaya hâkim prensip dairesinde ver
giye tâbi tutulmuş olacaktır. Bu suretle dahilî istihsal ile ithal arasında muvazilik temin olun
makta, böyle umumi bir masraf vergisinde vergi yükü bakımından zaruri olan eşitlik tahakkuk 
ettirilmektedir. 

2. İlk istihsal maddeleri tablosu: 

Gözden geçirilmesinden de anlaşılacağı gibi ilk istihsal maddeleri tablosunda şu on bir nevi 
ilk istihsal maddesi toplanmıştır : 

1. Çimento ve ateşe mukavim eşya, 
2. Akar yakıtlar da dâhil olmak üzere madenler, 
3. Kauçuk, 
4. Plâstik maddeler, 
5. Kürkler, 
6. Süs eşyası yapmaya mahsus kemik, boynuz ve sair hayvani parçalar, 
7. Kıymetli taşlar ve inciler* 
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8. Kâğıtlar, 
9. Camlar, 

10. Tekstil maddeleri (iplikler), 
11. Elektrik ve havagazı, 

. 12. Kimya sanayii ana maddeleri. 
Teklife göre bu maddelerin Türkiye'de imal veya istihsal edilerek teslimi ve hariçten Türki

ye'ye ithali tabloda gösterilen nispetler üzerindeu İstihsal Vergisine tâbidir. Bu tablo bugünkü 
İmalât Muamele Vergisinin şümulü içinde mütalâa edildiği takdirde, İmalât Muamele Vergisinin 
kaldırılması mevzuunda bu lâyiha ile yapılan operasyonun mahiyetini daha da aydınlık olarak 
göstermeye müsait şu müşahedeler elde edilir: 

1. Bugün toprak sanayii çok dar bir küçük sanat müesseseleri muafiyeti ve bir iki münferit 
istisna ile 1953 yılı rakamlarına nazaran 197 sınai müesseseyi mükellefiyet içinde bulunduran 
geniş bir saha ile İmalât Muamele Vergisinin şümulü içindedir. Lâyiha ile bu mükellefiyet 
çimento ve ateşe mukavim ve büyük fabrikasyon mahsulü birkaç maddeye ve üç dört büyük mü
esseseye inhisar ettirilmektedir. Çimantonun bugünkü Muamele Vergisi nispeti, İstihsal Vergisi 
için de aynen kabul edilmiştir. 

2. Akar yakıtlar bugün bu tasarı ile islâh ve tevhidolunan vergilerden ithalde Dahilî İstihlâk, 
Yol ve Muamele vergilerine, dâhilde İstihlâk ve Yol vergilerine tâbidir. Lâyiha ile aynı bünyedeki 
bu vergiler İstihsal Vergisi halinde tevhidolunmuş ve bunların mecmuuna tekabül eden bir had 
ile vergiye tâbi tutulmuştur. Petrol Kanununun da benimsediği dahilî imalât ile ithal yakıtları 
arasındaki yerli lehine mevcut vergi farkı lâyihada da muhafaza edilmiştir. 

Maden sanayii tatbikatına gelince; malûm bulunduğu üzere bugün maden cevherlerinin istih
raç, izabe ve tasfiyesi İmalât Muamele Vergisinden müstesnadır. Bu safhaları takibeden madeni 
eşya imalâtı alabildiğine verginin mükellefiyet şümulü içindedir. 1953 yılı rakamlarına göre 
(512) sınai müessese madenî eşya imalâtı dolayısiyle Muamele Vergisine tâbidir. Lâyiha bu tat
bikatı tersine çevirmekte, madenleri izabe ve tasfiye safhasında, ağır sanayi halindeki ilk istihsal saf
hasında, vergiye tâbi tutmakta ve bugün maden sanayii sahasından elde olunan Muamele Vergisine 
yakın bir geliri sağlıyacak bir nispetle vergilemektedir. Bu operasyonun neticesi olarak beş yüz kü
sur madenî eşya imalâthanesi yerine birkaç büyük müessese vergi şümulüne girmiş olmaktadır. 

Birinci tablonun madenlere ait pozisyonunun tetkikinden de anlaşılacağı gibi bu pozisyonda ya
zılı maddeler ağır sanayi halinde maden cevherlerinden istihsal edildiği takdirde vergiye tâbidir. 
Ancak demir hurdası da ağır sanayi halinde bu pozisyonda yazılı maddeler haline getirilmekte bulun
duğundan demir hurdasından vâki bu türlü istihsallerde verginin şümulü içine alınmış diğer ma
den hurdalarının bu arada bakır hurdasının işlenmesi bu vasıfta bir sanayi karakteri göstermediğin
den vergi şümulü haricinde tutulmuştur. 

3. Bugün kauçuk imalâtı mutlak şekilde Muamele Vergisine tâbidir ve iki yüz küsur müessese 
vergi mükellefidir. Lâyiha ile kauçuk eşyanın ana ilk maddesi olan her türlü kauçuk vergiye tâbi tu
tulmakla lâyihanın kanunlaşması üzerine kauçuk eşya imalâtı ile iştigal eden hiçbir müessese mua
mele ve benzeri bir vasıtalı vergi ile teklif edilmiyecektir. Halen ham ve sair şekillerdeki kauçuk mem
leketimize tamamen dışardan gelmekte olduğundan bugün kauçuk eşya imalâtından elde edilen vari
dat ham ve sair şekildeki kauçuğun ithali sırasında alınacaktır. Lâyihadaki nispet bu varidata yakın 
bir gelir sağlıyacak şekilde buna göre tesbit edilmiştir. 

4. Kauçuk sanayii hakkındaki izahat plâstik eşya sanayii hakkında da aynen varittir. Lâyihanın 
kanunlaşması üzerine dâhilde plâstik eşya imalâtı bu türlü bir vasıtalı vergi ile alâkasız olarak yapı
lacak, vergi ithal sırasında bu mamulâtm ilk maddesini teşkil eden plâstik maddelerden alınacaktır. 

5. Kürk imalâtı - konfeksiyon - bugün İmalât Muamele Vergisinin şümulü içinde bulunmakla 
beraber bu faaliyet kanunun küçük sanat müesseseleri muafiyeti içinde icra olunmaktadır. Bu se
beple de bu sahadan Muamele Vergisi alınmamaktadır. Vergiye tahammül derecesi yüksek bir lüks 
metam bu suretle vergiden kurtulmuş olması vergi adaleti bakımından tatminkâr sayılmaz. Lâyiha 
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ile kürk konfeksiyonu İstihsal Vergisinden muaf tutulmakla beraber bu imalâtın ithal malı olan 
ilk maddesi bir lüks vergisi anlayışı ile vergiye tâbi tutulmaktadır. 

6. Bâzı kıymetli hayvan kemik, diş, boynuz, kabuk ve tüylerinden süs' eşyası yapıldığı malûm
dur. Bu imalât da bugün İmalât Muamele Vergisinin şümulü içinde bulunmakla beraber küçük 
sanat muafiyeti dolayısiyle vergiye tâbi tutulmamaktadır. Bu durum da, yukarda kürk mevzuunda 
belirttiğimiz adaletsizliği tevlidettiğinden lâyiha ile bu eşyanın ilk maddesi olan hayvan mahsulle
rinin - ki sadece ithal malıdır - bir defaya mahsus olmak üzere ithal sırasında vergilenmesi ve dâ
hildeki imalâtın vergi dışı bırakılması uygun görülmüş ve buna ait vergi nispeti bir lüks vergisi 
anlayışı ile tesbit olunmuştur. 

7. Yukarda hayvan kemik, boynuz ve saire sinden mamul eşya mevzuunda verilen izahat kıy
metli taşlar ve inciler hakkında da aynen varittir. 

8. Bugün kâğıt ve kâğıttan eşya imalâtı, İmalât Muamele Vergisinin şümulü içindedir. 1953 
yılı rakamlarına göre (116) imalât yeri vergi mükellefidir. Lâyihaya hâkim prensibe göre bundan 
böyle kâğıttan dâhilde imal olunan eşya vergi şümulü dışında kalacak büyük fabrikasyon halinde 
imal olunan kâğıt imal ve ithal sırasında bir defada vergilenecektir. Bugün fiilen % 21.24 olan Kâ
ğıt İmalât Muamele Vergisi nispeti gazete kâğıtları için % 15 e diğer kâğıtlar için % 20 ye inecek 
şekilde tesbit edilmiştir. 

9. Cam sanayii, lâyihaya hâkim prensibe uyularak büyük fabrikasyon halindeki ilk istihsal 
mahsulü her türlü cam ve cam eşyanın teklifi suretiyle vergi şümulüne alınmıştır. Fiilî % 21.24 
olan nispet % 20 olarak tesbit olunmuştur. 

10. Tekstil (mensucat) sanayiine gelince; denilebilir ki, imalât Muamele Vergisine mütevec
cih şikâyetlerin, Muamele Vergisinin ıslahı yolundaki pratik, teorik münakaşaların çoğu mensu
cat sahasına aittir. Bunun başlıca sebepleri şunlardır: İmalât Muamele Vergisinin şümulüne dâ
hil sınai müesseselerin beşte birinden fazlası bu sanayi grupundadır. Yerli kumaş imalâtının ya
rısı vergiye tâbi, yarısı küçük sanat muafiyeti dolayısiyle vergi dışındadır. 1953 rakamlarına gö
re (168) milyon lira raddesinde bulunan imalât Muamele Vergisinin üçte ikisi mensucat sanayi-
inden elde edilmektedir. Memleketimizde büyük bir inkişaf gösteren bu sanayi sahasında bahis 
mevzuu küçük sanat muafiyeti dolayısiyle meydana gelen rekabetten mütevellit gayritabiîliğin 
giderilmesi mukadderdir. Bugünkü imalât Muamele Vergisi prensibi içinde bunun tahakkukuna 
imkân olmıyacağı aşikârdır. Zira son defa açılan mensucat fabrikaları ile yakın bir zamanda (20) 
bin tezgâha çıkacak olan mensucat sanayiini imal üniteleri olarak bu verginin kadrosu ile kavra
yıp birer birer teklife imkân düşünülemez. Bu itibarla lâyihaya hâkim, prensip bu sanayie büyük 
bir ferahlık getirecektir. Zira yukarda da bir münasebetle belirtildiği gibi İstihsal Vergisi her 
türlü dokuma ve örme mensucatın ilk istihsal maddesi olan iplikten alınacak, kumaş imalâtı baş
kaca vasıtalı bir vergiye tâbi tutulmıyacaktır. Bu suretle bugün vergi mükellefi bulunan 1 500 e 
yakın mensucat imal yeri vergi dışında kalacak, mazbut bir kayıt nizamına tâbi ve bünye itiba
riyle büyük sanayi karakterindeki mahdut sayıdaki ilk istihsal müessesesi İstihsal Vergisi mü
kellefi olacaktır. Lâyihadaki iplik İstihsal Vergisi nispetleri kumaş nevilerine göre bugün men
sucattan alman Muamele Vergisine tekabül edecek şekilde, başka bir ifade ile İstihsal Vergisi
nin yürürlüğe girmesi üzerine müstehlikin satmalacağı kumaşın satış fiyatına iplik dolayısiyle 
girecek İstihsal Vergisi ile, bugün Muamele Vergisi olarak giren vergi arasında teadül gözetil
mek suretiyle tesbit edilmiştir. 

Memleketimizde ipek ipliği imalâtı geniş şekilde küçük imal yerleri ve evlere dağıtılmış haldedir. 
Lâyihada ilk istihsal maddesinin teklifi prensibininin ipek ipliğ sahasına da teşmili takdirinde pek 
çok sayıda ve kayıt nizamına uyması imkânsız mükellef üniteleri ile karşılaşmak mukadderdir. Bu 
imkânsızlık ve eski Türk sanatlarından olan bir imal kolunun kendi ananevi mecrasında inkişafına im
kân verilmek maksadiyle dâhilde imal olunan tabiî ipek ve ipek mensucat vergi haricinde bırakılmış
tır. 

11. Elektrik ve havagazmdan bugün alınmakta olan İstihlâk Vergisi, mazbut bir esas dah'esinde 
aynı spesifik vergi hadleri ile İstihsal Vergisi dâhiline alınmıştır. 
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12. Kimya sanayii de bugün - tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar ve eczanelerde reçete üzerine ya

pılan ilâçlar hariçolmak üzere - bugün Muamele Vergisine tâbidir. Lâyihaya hâkim prensip kimya 
sanayii sahasına tatbik edildiği takdirde bu sanayiin ana ilk maddeleri vergiye tâbi tutulacak, bun
lardan yapılacak imalât vergi şümulü haricinde kalacaktır. 

Bu tablo hakkındaki izahata son vermeden önce şu açıklamaların yapılmasında da 'fayda mülâhaza 
olunmaktadır. 

a) Geniş bir muafiyet cereyan etmekte bulunmakla beraber yenilecek ve içilecek maddeler bugün 
imalât Muamele Vergisine tâbidir. Bugünkü Muamele Vergisinin ihdası sırasında gıda sanayii kül ha
linde ve vergi verimi yüksek maddeleri - un ve unlu maddelerle nebatî yağlar - ihtiva edecek şekilde 
vergi şümulü içinde bulunduruyordu. Bilâhare bu maddelerin çeşitli kanun tadilleri ile istisnalar 
veya muafiyetler yolu ile vergi dışına çıkarılması gıda sanayiinden alınan verginin % 80 den fazla 
azalması neticesini tevlidetti. Halen gıda sanayimden (1,5) milyondan fazlası pirinç imalâtından ol
mak üzere 2 - 2,5 milyon lira raddesinde imalât Muamele Vergisi alınmaktadır. Çeltik imalâtının, 
gerek Muamele Vergisine hâkim imal tarifine kolaylıkla intibak etmemesi, gerekse su ile işliyen 
çeltik dinklerinin vergiden mutlak şekilde muaf tutulmuş olması dolayısiyle husule gelen gayrita-
biîliğin ve bunun neticesi olan ketimler ileri sürülerek öteden beri Muamele Vergisi mevzuundan çı
karılması talebolunmaktadır. Çeltik imalâtı vergi mevzuu dışında bırakıldığı takdirde gıda sanayi
inden alınacak Muamele Vergisi pek cüzi ve kabili ihmal bir meblâğa inhisar edeceğinden bu ihtimal 
tahakkuk edince bütün gıda sanayiinin vergi dışı bırakılması her halde vergicilik bakımından da 
en salim yol olarak düşünülmüş, bu noktai nazar lâyiha ile tahakkuk ettirilmek istenmiş ve gıda 
sanayii külliyen vergi dışında bırakılmıştır. Bu operasyon neticesi olarak da 250 den fazla mües
sese vergi şümulü haricinde kalmıştır. 

b) Keza bugünkü imalât Muamele Vergisi, dar bir muaflık sahası haricinde mevzuuna mutlak 
şekilde giren deri sanayii ile de bağdaştırılmamıştır. Bu mamul lâyihanın benimsediği prensibe de 
rahatlıkla intibak ettirilmemektedir. Filhakika deri mamullerinin ilk istihsal maddesi olan deriler lâ
yihanın ilk istihsal maddeleri tablosuna alınmış olsa idi, memleketimizde pek dağınık ve kayıt niza
mına uyamıyacak bir iptdailik içinde çalışan bütün tabakhanelerin bugünkü imalât Muamele Ver
gisinden daha sıkı kayıtlarla mutlak şekilde bu vergiye de tâbi tutulması icabedecek ve imalât Mua
mele Vergisine müteveccih şikâyetlerden büyük bir kısmını üstüne çeken bu sanayi bugünkü gibi kal
mak kaderi ile karşılacaktı. Bu sebeplere binaen deri sanayii de, öteden beri arzu edilen inkişafa ka
vuşturulmak üzere gider vergileri veya İstihsal Vergisinin şümulü dışında bırakılmıştır. Bu suretle 
130 kadar sınai müessese de vergi mükellefi olmaktan çıkmıştır. 

c) Tahta sanayii de İstihsal Vergisinin şümulüne alınmıştır. Ağaç mamullerinin ilk istihsal 
maddesini de lâyihaya hâkim olan prensip dairesinde İstihsal Vergisine tâbi tutmak akla gelmiş ise 
de, halen inşaata mahsus bilcümle tahta mamulâtın imalât ve ithalât Muamele Vergisinden müstes
na bulunuşu, el ve su hızarlarının 3843 sayılı Kanunla Muamele Vergisinden muaf tutulmuş bulun
ması diğer taraftan da ağaç mamulleri vücuda getiren müesseselerin küçük sanat muafiyeti sınırları 
içine yerleşmiş, yani küçük kalmış bulunması bu sahaya avdeti şimdilik imkânsız olduğu kadar lü
zumsuz da kılmıştır. Bu suretle 1 500 e yakın ağaç, eşya imalâtı ile meşgul sınai müessese vergi şümu
lü haricinde kalmış olmaktadır. 

İlk istihsal maddeleri tablosuna dâhil bulunan maddelerin gerek dâhilde imal ve istihsal oluna
rak teslimi, gerekse ithali lâyihanın birinci maddesine göre aynı nispetlerle İstihsal Vergisine tâbi 
bulunduğundan Ticaret ve Gümrük anlaşmaları ile kabul etmiş bulunduğumuz yerli ve yabancı men
şeli mallar arasında fark gözetmeme prensibine tamamiyle uygundur. Tabloya dâhil maddelerin bir 
kısmının - kauçuk, plâstik maddeler, kıymetli taşlar ve inciler gibi - münhasıran ithal eşyası olması 
da bu prensibe aykırı düşmemektedir. Zira bu tabloya dâhil eşya yabancı menşeli maddeleri vergile
yip yerlerini vergi dışı bırakmak gibi bir maksatla değil, ihtiyaçlarımıza cevap veren eşyanın ma
mul halinde teslimi yerine yukarda ifade edilen maksatlarla bunların ilk maddelerinin teklifini im
kân dâhiline sokmak üzere düzenlenmiştir. Meselâ bugün kauçuk eşyadan dâhilde imal ve teslim sı
rasında alman imalât Muamele Vergisi bu eşyanın ilk maddesi olan kauçuka İstihsal Vergisi olarak 
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irca edilmiş bulunmakta olup Muamele Vergisi kaldırılmamış bulunsa idi bu vergi dâhilde gene 
kauçuktan, yani münhasıran ithal malı olan bir ilk istihsal maddesinden imal olunan eşyadan 
alınmış olacaktı ki, ahitler bakımından iki vergi arasında bir fark görmeye imkân yoktur. Dâhil
de imal olunan ipliğin teslimi ne sebeple vergiye tâbi ise ithal olunan hanı ve sair şekillerdeki 
kauçuk, plâstik maddeler, kıymetli taşlar ve inciler de aynı sebeple vergiye tâbidir. 

3. Mamul maddeler tablosu : 

Mamul maddeler tablosuna dâhil eşya vergiye tahammül dereceleri yüksek, büyük sanajâ ma
mulü maddeler olup lâyihanın birimü maddesi gereğince gerek dâhilde imal ve teslimi, gerekse 
hariçten ithali hizalarında gösterilen nispetlerle İstihsal Vergisine tâbidir. Bu maddelerin bir 
kısmının bugün dâhilde imalâtının olmayışı yarın da olmıyacak demek bulunmadığına göre bu tab
loda yazılı maddelerin bu suretle İstihsal Vergisine tâbi tutuluşunda da birinci tablo hakkında ve
rilen izahat sırasında belirttiğimiz ahdî prensiplere bir aykırılık yoktur. Gerçi bu tabloya eşya
dan pek çoğu ilk istihsal esasına göre İstihsal Vergisine tâbi tutulabilirdi; yani bunlardan dâ
hilde imal olunanların evvelce dahilî kaynaklardan veya ithal sırasında bunları takibeden ilk 
istihsal maddelerinin birinci tabloya göre ödemiş olacağı vergi ile iktifa edilebilir, hariçten bu 
tabloda yazılı olduğu şekilde mamul halde gelenlerin İstihsal Vergisi de mütelâfi bir nispetle dör
düncü tabloya göre alınabilir idiyse de, yukarda da kısaca ifade edildiği gibi bu tabloda yer alan 
eşyanın vergiye tahammül derecesi yüksek ve pek çoğu müreffeh müstehliklere mahsus bulun
duğundan böyle hususi bir liste ve nispet eşeli üstünden teklif edilmelerinde vergi adaletine ve 
tekniğine aykırı bir durum mülâhaza olunmamıştır. Nispetlerin bâzılarının bugünkü Muamele 
Vergisi nispetinden bir miktar yüksek tutulmasının sebebi, imalât Muamele Vergisine tâbi iken 
bu lâyiha ile terk edilmiş olan sanayi ve sistemin bir zarureti olarak mükellefiyet şümulü dışın
da kalmış mevzular ve bâzı maddelerin bu sistemdeki nispetlerinin Muamele Vergisinden düşük 
tutulmuş bulunması dolayısiyle, lâyiha ile yapılan operasyonun kaçınılmaz bir neticesi olan gelir 
kaybını kısmen telâfi etmek arzusu olmuştur. 

4. Yenilecek ve içilecek maddeler tablosu : 

Bu tabloda mahdut sayıda yenilecek ve içilecek maddeler yer almıştır ki bunlardan kahve ve in
hisar dışındaki içkiler bugün tâbi bulundukları İstihlâk Vergisi sipesifik hadleri ile tabloya alın
mıştır. Kakao münhasıran yabancı menşeli bir madde olmakla beraber ilk istihsal prensibi dairesin
de, içeride kakaodan imal olunacak maddelerin ayrı ayrı teklifi yoluna gidilmemek, daha doğrusu 
bugünkü İmalât Muamele Vergisinin- bu sahada kaldırılması karşılığı olmak üzere yalnız o halde 
ve hususi bir nispet ile vergiye tâbi tutulmuştur. Tamamen birinci tabloya hâkim prensibe göre 
vergilenen bu madde ile esasen ötedenberi bir ithal malı olan kahvenin bu suretle tekliflerinde 
ahitlere aykırı bir durum olmamak iktiza eder. 

Bu sebeplerle bu iki maddenin birinci tabloya alınmaları da mümkün idiyse de daha mantıkî bir 
tasnife uymak üzere bunlara üçüncü tabloda yer verilmiştir. 

5. İthal mamulleri tablosu : 

Dâhilde imal olunan mamullerin imalinde kullanılan ilk maddeler ithal veya dahilî kaynaklardan 
tedarik edildiği sırada vergiye tâbi tutulmuş bulunduğuna göre bunların hariçten ithal olunan eşit 
ve benzerlerinin bünyesine giren ve ilk istihsal tablosunda yer almış bulunan maddelerin vergisi 
bırakılması yerli sanayiin yıkılması demek olurdu. Madde intikallerini mevzu içine alan bu türlü 
masraf vergilerinin bu husustaki müsavat prensibine uyularak bünyesinde ilk istihsal maddeleri 
tablosunda yazılı olan maddeler bulunan mamullerin ithalini dâhildeki benzerlerine muadil bir 
şekilde vergilemek üzere mütalâfi bir vergi eşeli olarak IV ncü tablo ihdas olunmuştur. 
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Yerli ve yabancı mamuller arasındaki bu vergi yükü muadeletinin iki suretle tesisi mümkün

dür. 
a) İthal olunan mamullerin bünyesine giren I nci tabloda yazılı ilk istihsal maddelerinin mik

tar ve ilk istihsal değerlerini ithal sırasında tesbit ederek bu mamulleri bu kıymetleri üzerinden 
ve ilk istihsal maddeleri tablosundaki nispetlere göre vergilemek, 

Bunun teklif tekniği bakımından gayrikabili tatbik olduğu izahtan varestedir. Zira bu mua
mele ne önceden ithalât tarife listesi hacmmda bir ilk imal kıymeti tablosunun hazırlanması ile 
ne de gümrüğe gelen mamullerin bu bakımdan ayrı ayrı lâboratuvar tahlillerine tâbi tutularak 
yapılabilir. 

b) Bünyesinde ilk istihsal maddeleri tablosunda yazılı ilk istihsal maddeleri bulunan mamul
leri, ithal kıymetleri ile ve fakat, bünyesindeki ilk istihsal maddesi I nci listede yazılı nispetlerle 
vergilendiği zaman o mamule isabet edecek vergiye muadil bir nispetle, yani ilk istihsal maddesi-
na aidolarak I nci tabloda gösterilen nispetten münasip miktarda dûn bir nispetle vergilemek bu 
sistemin tatbikinde büyük bir müşkül arz eden bu noktanın takribi ve götürü mahiyetteki böyle 
bir usul ile çözülüp yürütülmesinden başka bir yola gidilmesine imkân görülememektedir. Dördün
cü tablo, bahis mevzuu muadeletin elden geldiği kadar teminine çalışılarak tanzim olunmuştur. 
Bir tatbik devresinden sonra tesbit olunacak müşküllerin, ıslahı, kanunla düzeltilmesi yolunda mü
racaat olunacağı tabiîdir. 

Bu tablonun sonuna konulan ihtarlar ile kısmen birinci tabloda yazılı maddelerle kısmen 
de bu tabloda yer almış maddelerle imal olunan mahlut ve ve lüks eşyanın ve birinci tabloda 
yazılı maddelerin birkaçı ile mahlut ve mürettel olarak imal olunmuş eşyanın ithaline ait vergi 
nispetinin tâyinine mütaallik kaidelerle birinci ve ikinci tablolar arasında vukuu melhuz mütedâ-
hil durumların halline yarayacak esas tesbit olunmuştur. 

6. Dahüî vergilendirme: 

Dahilî imalâtta, vergiyi tevlideden hâdise, normal olarak, mamul maddelerin, bunların müs
tahsili durumunda olan sınai müesseseler tarafından satışıdır. Ancak teklif ettiğimiz sistem
de, dahilî imalât bakımından, esas itibariyle «ilk istihsal maddeleri», yahut daha kısaca «ilk 
maddeler» vergiye tâbi tutulmuştur; bu ilk maddeleri istihsal edenlerin bir çoğu ise, bunları 
harice satmadan, işletmetleri dâhilinde sarf ederek, tam mamuller vücude getirmektedirler. îşte 
bu sebeple,; dahilî sarfiyatın muayyen bir disiplin altında vergilendirilmesi önemli bir mesele 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vakıa şimdiki Muamele Vergisi rejiminde «zatî istihlâkler», vergiyi doğuran «teslim» hâdise
sine bağlanmak suretiyle vergi mevzuunun içine alınmıştır. Fakat Muamele Vergisinin tatbikatında 
bu tarzdaki sarfiyat son derecede ehemmiyetsiz bulunmakta, istisnai vakaların hududu dışına çık
mamaktadır. Halbuki İstihsal Vergisinin tatbikatında «dahilî sarfiyat» kombina imalât halinde çalışan 
sınai müesseselerde ve bunlar içinde bilhassa mensucat kombinalarında büyük bir vüsat ve ehemmiyet 
iktisabedecektir. 

Bu sebeple, İstihsal Vergisinin çerçevesi içinde dahilî sarfiyatın vergilendirilmesine, ki buna malî 
terminolojide «dahilî vergilendirme» denilmektedir, gider vergileri reformunun muvaffakiyeti ile 
ilgili olan ve İstihsal Vergisinin kuruluşunda ve tatbikatında hususi bir dikkat ve itina istiyen ince 
bir mekanizma olarak bakmak lâzımdır. 

Teklifimizde bu fkirden hareketle, «dahilî vergilendirme» usulü tesis edilirken bilhassa şu nokta
lar üzerinde tevakkuf edilmiştir. 

a) Vergi eşitliğinin bozulmasına mahal vermemek (vergiye tâbi bir maddeyi satanla bizzat sarf 
eden arasında, ödenecek verginin miktarı bakımından bir fark husule gelmesini temin etmek), 

b) Vergi ziyamı önlemek (dahilî sarfiyatta matrahın gizlenmesi veyahut noksan gösterilmesi 
suretiyle vergi kaçırılmasına meydan vermemek), 
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c) Tatbik edilecek usulün pratik olmasını sağlamak (vergi formaliteleriyle teşebbüslerin çalışma 

serbesliğini fazla kayıt altına almamak). 
Dahilî vergilendirmeyi bu ana fikirler dairesinde bir disipline bağlamak maksadiyle, teklif ettiği

miz hususi vergilendirme usulünün esaslarım şu suretle hulâsa edebiliriz : 
a) Dahilî sarfiyat prensip itibariyle Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince emsal bedeli ile 

d eğerlendirilecekti r. 
b) İstihsal ettikleri, vergiye tâbi ilk maddeleri kendi imallerinde sarf eden müstahsıllar (sınai 

müesseseler) fatura, yerine kaim olmak üzere «dahilî sarf puslası» kullanacaklardır. Aynen fatura 
gibi tanzim edilecek ve fatura nizamına tâbi tutulacak olan bu vesika müessese sahibi (veyahut bu
nun yerine geçen salahiyetli bir memur) ile* malları işlemek üzere tesellüm eden mühendis, daire şefi 
veya ustabaşı tarafından müştereken imza edilecek ve bu şahıslar vergili ilk maddelerin işletme da
hilindeki hareketlerinden ve sarfiyatından sorumlu olacaklardır. 

c) İstihsal Vergisinin tatbikatında «randıman incelenmesi» dediğimiz yeni bir tetkik usulü uy
gulanacaktır. Bu usule göre, çeşitli imalât kolları ve imalât nevileri için, sarf edilen iptidai madde
nin miktarına göre istihsal olunan mamul madde miktarını gösteren «normal randıman nispetleri» 
önceden tesbit edilecek, imalât kontrolları, müesseselerin çalışma hususiyetleri göz önünde tutulmak 
şartiyle, bu nispetlere göre yapılacak ve icabında vergi matrahları bu esasa göre tasrih olunacaktır. 

Normal randıman nispetleri tâyin edilmemiş olan imalât hakkında başka yollarla bulunacak hu
susi nispetler uygulanacaktır. 

Yukarda izah edilen tedbirler sayesinde İstihsal Vergisinin, dahilî vergilendirme cephesinden de, 
kısa bir tecrübe devresinden sonra, normal sayılabilecek bir intizam ve emniyet dâhilinde tatbik edi
lebileceği umulabilir. 

Bu bahiste, şu noktayı da gözden uzak tutmamak lâzımdır ki, dahilî vergilendirme, daha ziya
de mensucat kombinaları gibi sevk ve idareleri iyi - kötü bir organizasyona bağlanmış, sınai muha
sebe tutan ve oto - kontrola tâbi olan büyük sınai müesseselerde tatbik olunaca'ktır. Bu müesseseler, 
iç işletme teşkilâtlarında belki hiçbir değişiklik yapmadan, dahilî vergilendirmenin icaplarına ko
laylıkla intı'bak edebileceklerdir. 

Kombine veyahut entegrasyon halinde çalışan bir işletmede II nci tabloda yazılı maddeler imal 
edilmekte ve bunlara ait I nci tabloda yazılı ilk istihsal maddeleri de keza bu müessese tarafından 
istihsal veya imal edilmekte ise II nci tablodaki maddelerin imaline sarf olunan I nci tabloda yazılı 
maddeler bu sarflar dolayısiyle yukarda anlatılan şekilde dahilî vergilendirmeye tâbi tutulmıyacak-
tır. Aksi takdirde vükubulaeak vergi mükerrerliğinin aşağıda izah edilecek iptidai madde tenzili 
mekanizması ile önlenmesi gibi bu sahada fuzuli bir muameleye tevessül zarureti hâsıl olurdu. Bu 
pratikten faydalanılmak üzere mevzuubahis hale münhasır olmak üzere dahilî vergilendirmeden 
vazgeçilmiş, gerek ilk istihsal maddesinin gerekse bunlardan mamul I I nci tablodaki nihai ma
mullerin vergisinin II nci tablodaki nispet üzerinden bu nihai mamulden alınması ile iktifa olun
muştur. 

7. Vergi mükerrerliğinin önlenmesi : 

Yukarıki bendin son paragrafında belirtilen hal iki ayrı müessesede imal edilen maddeler arasın
da vukua geldiği takdirde vergilemenin o esas dairesinde yapılmasına imkân olmıyacaktır. Filhakika 
II nci tabloda yazılı eşyadan bir veya birkaçını imal eden bir müessese bunların imâline lüzumlu olup 
I nci tabloda yazılı ilk istihsal maddelerini başka bir müesseseden satmaldığı veya ithal ettiği veya 
bir ithalâtçıdan satmaldığı takdirde birinci müessese veya ithalâtçıların bu madde için I nci tablo
ya göre ödemiş olacakları İstihsal Vergisi bahis mevzuu imalâtçı müesseseye intikal edecektir. Bu ilk 
maddenin evvelce ödemiş olduğu İstihsal Vergisi ikinci müessesenin imal ederek teslim edeceği I I nci 
tabloda yazılı mamulün teslimi sırasında alınacak İstihsal Vergisinden düşülmediği takdirde İstih
sal Vergisi mükerrer alınmış, nihai mamul üstündeki vergi I I nci tablodaki nispeti aşmış olur. Bu 
hâdiseye mâni olunmak üzere bugün imalât Muamele Vergisine tatbik edilmekte olan ilk madde ten-
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zilâtı usulü bu lâyihaya da alınmıştır. Muaf en mubayaa ve mahsup usullerinin malûm olan mahzur
larına mâruz kalınmamak üzere, esasen çok dar bir sahada ıslah edilmiş olarak cereyan edecek alışıl
mış bir usulün tatbiki tercih olunmuştur. Bu usule göre lâyihada belirtilen esas dairesinde I I nci 
tabloda yazılı bir mamulün İstihsal Vergisi matrahı, o mamul 1 nci tabloda yazılı ilk istihsal madde
lerinden bir veya birkaçı ile birlikte imâl edildiği takdirde, satış bedelinden, evvelce hazırlanacak 
listede gösterilen özel nispet dâhilinde vergili ilk maddenin vergili satış bedelinin düşülmesi sure
tiyle bulunacaktır. 

8. Lâyihanın maddelerine mütaallik lüzumlu açıklamalar : 

Lâyihanın birçok maddeleri yukardan beri izahına çalışılan prensip ve esasların kanun tekniğine 
uygun bir şekilde ifadesi maksadiyle kaleme alınmış bulunmaktadır. Diğer maddeler sistemin itma
mına matuf olarak bu bünyedeki her vergi kanununda bulunması mûtat hükümler olup gerektiği 
kadar vazıh ifadelerle düzenlenmelerine çalışılmıştır. Bu itibarla lâyiha maddelerinin birçoğu gerek
çenin bu ve yukardaki kısımlarında geniş şekilde izah olunmuş, mütebaki maddelerin birçoğu da 
her hangi bir tereddüde meydan vermiyecek bir açıklıkta yazılmış bulunduğundan bu bentte bu türlü 
maddelerin izahına girişilmekte bir fayda mülâhaza olunmamış, sadece lâyihanın izahı muhtaç gö-

I rülen bâzı hükümleri hakkında kâfi açıklamalar yapılmakla iktifa olunmuştur. 
Madde 3 .- Lâyihanın 2 nci maddesinde vergiyi doğuran olayı meydana getiren fiillerden ikin

cisi, teslim tarif edilmiştir. Bu tarif, bugünkü imalât Muamele Vergisindeki* teslim tarifinin 
bütün unsurlarını ihtiva etmektedir. Yani lâyihaya göre de teslim, vergi mevzuuna giren madde
lerin mülkiyetinin diğer bir gerçek veya tüzel kişiye intikalini ve malın bu kişiye veya göster
diği bir yere tevdi veya irsalini ifade etmektedir. 

Melhuz her türlü ketim ihtimallerini bertaraf ederek mükellefiyeti bir bütün olarak tesis 
edebilmek için istihsal Vergisinde de, bugünkü imalât Muamele Vergisinde olduğu gibi mülki
yet intikali mahiyetinde olmıyan birtakım istimal, istihlâk ve irsallere mütaallik hususi teslim hal
lerinin derpişi zaruri görülmüştür. Lâyihanın 3 ncü maddesi bu maksatla kaleme alınmıştır. 

Bu maddenin (a) fıkrasında «vergiye tâbi maddelerin imalinde ilk madde' veya yardımcı 
madde olarak kullanma dışında istimal veya istihlâki» teslim sayılmıştır. Aynı müessese tarafından 
imal veya istihsal olunan vergiye tâbi maddelerin bu müessesenin imal ettiği vergiye tâbi madde
lerde ilk madde veya yardımcı madde olarak kullanılması lâyiha ile vergiye tâbi tutulmamış. 
yukarda da bir vesile ile açıklandığı gibi bu ahvalde verginin nihai muameleden alınması hükme 
bağlanmıştır. Bu fıkra ile, vergiye tâbi maddelerin bunları imal veya istihsal eden müessese tara
fından bu maksat dışında istimal veya istihlâki teslim sayılmış ve vergiye tâbi tutulmuştur. Bu 
gibi maddelerin imalâtçının giriştiği bir taahhüdün yerine getirilmesi için kullanılması, müesse
senin veya sahibinin hususi ve zati ihtiyaçlarına sarf edilmesi bu fıkra gereğince vergiye tâbidir. 

Maddenin (b) fıkrası yukarda bertafsil izah olunan dahilî vergilendirme mekanizmasmm 
prensibini ihtiva etmektedir. 

Maddenin (c) fıkrasında, bugün Muamele Vergisinde olduğu gibi, vergiye tâbi maddelerin 
satılmak üzere komüsyonculara veya konsinyasyon suretiyle iş yapanlara veya filyal, şube ve sa
tış mağazalarına gönderilmesi de hususi bir teslim hali olarak zikredilmiştir. Yukarda ifade edi
len teslim halleri gibi burada da gönderilen mallar emsal satış bedeli üzerinden vergilenecek ve 
bu mallar gönderilen şahıs ve müesseselerin toptancı bulunmaları halinde ve. bunlar tarafından 
bilâhara bu bedelden farklı bir bedel ile satıldığı takdirde, fiilî satış bedeli emsal satış bedelinden 
yüksek olursa farka ait vergiyi lâyihanın 21 nci maddesinde gösterilen usul dairesinde imalâtçı 
ayrıca ödiyecek fiilî satış bedeli emsal satış bedelinden dun olursa farka ait evvelce ödenmiş 
istihsal Vergisi mükellefe aynı madde gereğince iade olunacaktır. Bu ödeme ve iade keyfiyeti 
fiilî satışa ait vesikaların müesseseye devrini takibeden ayın beyannamesinde mahsup yapılacak
tır. 

3 ncü maddenin son fıkrasında derpiş edilen hal iptidai maddesi başkaları tarafından verile-

(Gider vergileri) 
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rek bir müessesede ücretle imal veya istihsal ettirilen vergiye tâbi maddelerin ilk maddeyi vere
ne tevdiinin de İstihsal Vergisine tâbi bulunduğunu hükme bağlamaktadır. 

Madde 4 : Bu maddenin (a) fıkrasında, II nci tabloda yazılı bir kısım alet, makine ve cihaz
ların, bunları takibeden evvelce vergisi Ödenmiş parçalarının işler bir hale getirilmek üzere mon
te edilmesi veya bu maksatla ve aynı parçalarla tamir edilmesi, büyük bir ilk madde indirimi 
tatbik edilerek alınacak İstihsal Vergisi çok cüzi olacağından vergiye tâbi tutulmak istenmemiştir. 
Parçaların bir kısmı evvelce ithal veya teslim sırasında vergiye tâbi tutulmamış bulunursa bun
larla meydana getirilecek II nci tabloda yazılı bahis mevzuu alet, makine ve cihazların tesliminin 
bu fıkra hükmü ile bir ilgisi bulunmayıp İstihsal Vergisine tâbi tutulacaktır. 

Bu maddenin i fıkrasındaki istisna hükmü bugünkü, İmalât Muamele Vergisinin 9 ncu mad
desinin 4 ncü fıkrasındaki harb teçhizat, vesait ve malzemesine mütaallik muaflık hükmüne teka
bül etmektedir. Fıkra hükmüne göre bunlar ya mevcut kanunlarla esasen önceden belli edilmiş 
maddelerdir, veya Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerince bilâhara müştereken tesbit olunacaktır. 

Fıkra sonunda parantez içindeki hükme nazaran bu muaflık iki şekilde uygulanacaktır. Bu 
fıkrada derpiş olunan bir madde II nci tabloda sayılanlardan bulunduğu takdirde bu maddenin 
imalâtçı tarafından teslimi İstihsal Vergisine tâbi tutulmıyacaktır. Bahis mevzuu madde sözü edi
len tabloda yazılı bulunmadığı ahvalde ise, bu maddenin imaline, sarf olunan madde I nci tabloda 
yazılı ilk istihsal maddelerinden bulunduğu takdirde o mamulün bünyesine bu ilk istihsal maddesi 
dolayısiyle bir vergi unsuru katılmış olacaktır, ki, bu vergi hakkında fıkra hükmü bir vergi iadesi 
derpiş etmektedir. Bu iadenin yapılabilmesi için sözü edilen ilk istihsal maddesi dolayısiyle ma
mulün bünyesine girmiş olan verginin nihai mamulün teslim fiyatına aksettirilmemiş bulunduğu
nun tevsikinin gerekeceği tabiîdir. Bu cihet müessese kayıtlarından ve mubayaayı yapan Millî 
Müdafaa teşkilâtına ait vesikalardan tesbit olunabilir. 

Maddenin (j) ve (k) fıkralarındaki muaflıklar ithal muaflıklarından faydalanan yabancı men
şeli eşyanın yerli benzerlerinin memleket dâhilinde imaline imkân verilmek üzere müsavi bir vergi 
şartına bağlı tutulmaları maksadına matuf ve prensip itibariyle bugünkü İmalât Muamele Vergisi 
Kanununda da yer almış hükümlerdir. Yukarda harb teçhizatı vesilesiyle izah edildiği üzere sarih 
muaflık veya vergi iadesi şeklinde uygulanacaktır. 

Madde 5 : Bu maddenin (a) fıkrasında, İstihsal Vergisine tâbi iplik, ip ve urganın bir evde 
oturan aile efradı tarafından muharrik kuvvet kullanılmadan yapılması halinde bu vergiden muaf 
tutulacağı, (b) fıkrasında kayıt nizamına uyamıyacak iptidai iplik boyahanelerinin, (c) fıkrası ile 
her türlü tabiî ipek ipliği imal yerlerinin İstihsal Vergisinden muafiyeti hükme bağlanmıştır. 

Madde 6 - 9 : Dâhilde imal olunan bir maddenin yabancı memleketlere satılmak üzere ihracı 
halinde, bu türlü maddeleri Muamele Vergisinin her hangi bir şekline veya münferit istihlâk ver
gilerine tâbi tutan memleketler millî mamul ve mahsullerine dış pazarlarda bir rekabet kuvveti ka
zandırmak üzere bunları bu türlü vergilerden çeşitli usullerle istisna etmektedirler. Geçmiş çağ
larda millî mahsul ve mamullerden ihraç gümrük resimleri veya istihlâk vergiledi alınmış ve bu su
retle bir kısım gelirlerin yabancılardan alınması gayesi güdülmüş ise de sanayiin ve ziraat sanatları
nın her memlekette gelişmesi, istihlâk maddelerinin hemen tamamı üzerinde ilgili memleketlerin 
inhisarcı durumlarının nihayete ermesi üzerine buna imkân kalmamış, zamanında başka maksatlarla 
pek nadir misalleri görünen bu tatbikat vergileme sahasından çıkmıştır. Hattâ yukarda da ifade 
edildiği gibi bugün bir maddenin ihracından vergi almak şöyle dursun, bu madde üzerindeki vergi
lerin ihraç halinde bertaraf edilmesi yoluna gidilmekte ve Muamele Vergisi sistemleri bu mekaniz
manın kolay işleyişi nispetinde kıymet hükmü almaktadır. 

Bugünkü İmalât Muamele Vergisinde ide uygulanmakta olan ihracat muaflığı mekanizması, İstihsal 
Vergisinin prensibine uyacak şekilde değiştirilerek lâyihaya da alınmıştır. 

Madde 10-11 : Elektrikle ilgili olarak bugünkü İstihlâk Vergisi mevzuatında mevcut muafiyetler 
için bir daraltmaya tâbi tutulmadan, sadece vergi tekniği bakımından yeniden düzenlenerek lâyihaya 
alınmış ve hattâ sosyal ihtiyaçlarda sarf olunan elektrikle ilgili istisna hükmü daha da genişletilmiştir. 

Madde 12 : Bu maddede ithalâtta alınacak İstihsal Vergisine ait istisnalar gösterilmiş, sağlık ve 
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kültürle ilgili bâzı alet, makine ve cihazlarla harb teçhizat ve malzemesi vergiden istisna edilmiş, Güm
rük Kanunu ve sair kanunlarla kabul edilmiş Gümrük Resmi muafiyetleri ile ithalâttan alman İstih
sal Vergisi arasında, pratikte çok lüzumlu olan irtibat kurulmuştur. 

Madde 18 : İstihsal Vergisinin verimi ve bu vergiye tâbi maddelerin imalâtçı veya müstahsıiları 
arasındaki bu vergi ile ilgili eşitlik vergi matrahının doğru gösterilmesine ve tesbitine bağlıdır. Bu 
türlü vergilerin bu prensibin az vergi ödemek maksadiyle bâzı kimseler tarafından ithaline meydan 
verilmemek üzere, bugünkü İmalât Muamele Vergisinde mevcudolmıyan bir tedbire lâyihanın bu 
maddesinde yer verilmiş ve vergi matrahının mükellefin iradesine göre alabildiğine düşük gösteril
mesi önlenmiştir. 

Madde 48 : Lâyihanın 57 nci maddesinde dâhilde alman istihsal Vergisinin beyanname verme sü
resi içinde ödeneceği hükme bağlanmıştı.. 48 nci maddede bu kaidenin istisnalarına yer verilmiştir. 
Bu hükme nazaran veresiye satışlarla dahilî vergilendirme hallerine ait istihsal vergileri, normal öde
me süresinden üç ay sonraya kadar tahsil edilebilecektir. Bu hükümle veresiye satışlara ait ödeme 
süresi İmalât Muamele Vergisindeki süreden iki ay daha fazla alındığı gibi, dahilî vergilendirme 
rejimi de tahfif edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 51 - 58 : Bu hükümlerle ithalâtta alınacak İstihsal Vergisinin tarhına mütaallik hususlar 
tesbit olunmakta ve Gümrük Vergisi ile birlikte ve aynı teşkilât tarafından alınacak olan istihsal 
Vergisinin de Gümrük Vergisine muvazi usul ve esaslara göre cibayeti sağlanmaktadır. 

Madde 63 : Bugünkü Vergi Usul Kanunu bu lâyiha ile derpiş olunan İstihsal ve Hizmet vergileri 
bünyesinde vergilerin uygulanmasına mütaallik ve bu meyanda kayıt nizamını tesise yetecek lüzumlu 
hükümleri muhtevi bulunmaktadır. Ancak Usul Kanununun kayıt nizamına mütaallik hükümleri
nin bâzılarında bugün uygulanmakta olan Vasıtalı vergilere sarih bağlantılar bulunduğundan, bu hü
kümlerin Gider vergileri hakkında da uygulanmasını sağlamak üzere bu maddedeki gibi açık bir atıf 
hükmüne lüzum görülmüştür. 

Madde 64 : Bugün şaraptan alınmakta olan Hususi istihlâk ve Müdafaa vergilerini hususi şa
rap müstahsıllarmdan inhisarlar İdaresi tahsil ederek Hazineye yatırılmaktadır. Piyasaya arz oluna
cak şarabın resmen tesbit olunmuş evsafta bulunmasının sağlanması için bu hükme bundan böyle 
de ihtiyaç görüldüğünden, şaraba ait istihsal Vergisinin bugünkü şarap Hususi istihlâk ve Müdafaa 
vergilerinin cibayetindeki usule tâbi tutulması yerinde görülerek lâyihaya bu hüküm konulmuştur. 

Geçici maddeler : Lâyihanın geçici birinci maddesinde dâhilde istihsal olunan akar yakıtlardan 
alınacak vergi hadleri gösterilmiştir ki, bunlar bugün istihlâk ve Yol vergileri adı ile alınmakta olan 
vergilerin mecmuundan ibarettir. 

Madde 65 : Bugün uygulanmakta olup, bu lâyihada İstihsal Vergisi olarak birleştirilen akar ya
kıt vergilerinden ithalde ve dahilî istihsalâttan alman İstihlâk Vergisi tamamiyle ve Yol Vergisinin 
% 45 i Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri arasındadır. Yol Vergisinin % 40 ı vilâyet husu
si idarelerine, % 15 i de belediyelere tahsis edilmiştir. Lâyihanın bu maddesiyle, bu tevzi esasının 
istihsal Vergisi tatbikatı sırasında da devam ettirilmesi yerinde görülerek lâyihaya bu madde ko
nulmuştur. Maddede gösterilen tevzi-nispetleri, bugünkü mevzuatın devamı takdirinde adı geçen ida
relerin alacakları gelirleri muadil bir miktar dâhilinde devam ettirecek şekilde tesbit olunmuştur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gider vergileri kanunu lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Birinci Bölüm 

Mevzu, şümul, vergiyi doğuran olay, nispet 
Verginin mevzuu, §umulü, vergiyi doğuran ola/y, 

nispet 

MADDE 1. — Bu Kanuna bağlı I, II, ve 
I I I numaralı tablolarda yazılı maddelerden 
Türkiye'de istihsal ve imal olunanların müstah
sil veya âmilleri tarafından teslimi veya ken
di imalâtlarında sarf edilmesi , bunlardan ya
bancı memleketlerde istihsal ve imal edilenler
le IV ncü tabloda yazılı mamullerin Türkiye'
ye ithali, bu tablolarda gösterilen nispet ve had-
lerde İstihsal Vergisine tâbidir. 

Teslim 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre teslim, vergi 
mevzuuna giren maddelerin (elektrik dâhil) mül
kiyetinin diğer bir gerçek veya tüzel 'kişiye 
intikalini veya malm bu kişiye veya gösterdiği bir 
yere tevdi veya irsalini ifade eder. 

Teslim sayılan hâller 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikinde aşağı
da yazılı haller teslim sayılır. 

Vergiye tâbi maddelerin müstâhsil veya ima
lâtçısı tarafından : 

a) Vergiye tâbi maddelerin imalinde,ilk 
madde veya yardımcı madde olarak kullanma 

i dışında her hangi bir surette istimal veya is
tihlâki, 

b) Vergiye tâbi olmıyan mamulleri için 
ilk madde ,yardımcı madde ve ambalaj malze
mesi olarak kullanılması, 

c) Satılmak üzere komüsyonculara veya 
konsinyasyon suretiyle iş yapanlara veya filyal, 
§ube ve satış mağazalarına gönderilmesi, 

d) Mamullerin ilk maddesini kendi he
saplarına imalât yaptırmak üzere verenlere ve
ya bunların gösterecekleri şahıslara veya yer
lere tevdi veya irsal olunması. 

İkinci Bölüm 

İstisna ve muaflıklar 

I - Dâhilde alınan İstihsal Vergisinde 

İstisnalar 

MADDE 4. — Türkiye'de istihsal veya imal 
edilen aşağıda yazılı maddelerin müstahsilları 
tarafmdan teslimi veya sarf edilmesi thtihsal 
Vergisinden müstesnadır : 

Montaj ve tamir 
a) II nci tabloda yazılı İstihsâl Vergisi

ne tâbi taşıtlar , saatler, radyo, gramafon, dik
tafon, pikap ve pikaplı radyolar ile ses kay
deden cihazların kurulup işletilmesinde kulla
nılmak üzere ithal veya istihsal dolayisiyle 
vergilendirilmiş bulunan esas ve yedek parça
lardan, memleket dâhilinde kurulup işler veya 
kullanılır hale getirilen yukarda adı geçen 
vasıta, makine, alet ve cihazlar (yajlnız mon
taj ve tamir dolayisiyle), 

Vergiye tâbi maddelere sarf 
b) Aynı işletme dâhilinde istihsal edilip 

bu kanunla vergiye tâbi tutulan maddelerin 
istihsalinde sarf edilen maddeler (elektrik, ha
vagazı ve akar yakıtlar hariç), 

Araştırma ve deneme 
. c) Araştırma ve deneme maksadı ile ihtih-

sal edilen maddeler (piyasaya arz edilmemek kay
dı ile), 

öğretim ve eğitim 

d) Dışardan usta ve işçi almaksızın hapis
hanelerde, Darülaceze ve Yardım Sevenler Ce
miyeti, Kızılay ve Verem Savaş Derneği sa
natoryumlarında ve Rehabilitasyon müessesele
rinde ve sağır, dilsiz ve körlere ait dernek
lerin atölyelerinde kurulu, öğretim ve eğitim 
müesseselerinde yetiştirme maksadı ile imal ve 
istihsal edilen maddeler, 

Bağış, yardım 
e) Kamu menfaatlerine yararlı dernek

lere makbuz karşılığında bedelsiz bağış ve 
yardım şeklinde verilen maddeler, 



Süs eşyası 
f) II nci tablonun 8 nci pozisyonunda ya

zılı eşya, 
g) Kütahya tipinde veya sair şekillerde 

üzeri resim ve nakışlarla işlenmiş vazo, duvar 
tabağı gibi çiniden mamul yerli süs eşyası, 

Fotoğraf, filim 
h) Her türlü fotoğraf ve filim, 

Harb malzemesi 
i) Fertler tarafından kullanılması kanunla 

menedihniş veya cinsi, nevileri Maliye, iktisat 
ve Ticaret ve Millî Müdafaa vekâleti erince müş
tereken tesbit ve ilân olunacak harb teçhizatın
dan madut maddelerle bunların imalinde kul
lanılan maddeler (bu istisna hükmü, bahis mev
zuu madde II nci tabloda ismen yazılı bulundu
ğu takdirde muaf en teslim edilmek; diğer ah
valde teçhizatın bünyesine giren vergili ilk ve 
yardımcı maddeler - elektrik, hava gazı ve akar
yakıtlar hariç - dolayısiyle evvelce ödenmiş is
tihsal Vergisinin, Maliye Vekâletince tesbit 
edilecek usul ve esas dairesinde hesabedilerek 
bu teçhizatı imal edene iadesi suretiyle uygu
lanabilir.), 

ithal ile ilgili istisnalar 
j) 12 nci madde ile ithalleri vergiden is

tisna edilen ticaret eşyasının memleket dâhi
linde imal ve istihsal edilen eşit ve benzerleri 
(transit ve geçici kabul usullerinden, geçici ve
ya şarta bağlı muaflıklardan faydalananlar ha
riç, ticaret anlaşmaları ile verilmiş taviz mahi
yetindeki muafiyetlerden faydalananlar dâhil) 
(i fıkrasının sonunda parantez içindeki hüküm 
bu fıkranın tatbikinde de aynen uygulanır.), 

k) Gümrük Kanunu ve tarife cetveli veya 
diğer kanunlarla resmî dairelere ve bunlara 
bağlı kurumlara, resmî ve hususi diğer kurum
lara verilmiş olan Gümrük Resmi muaflığından 
faydalanan eşyanın memleket dâhilinde imal 
olunan eşit ve benzerlerinden Maliye ve ikti
sat ve Ticaret vekâletlerince müştereken tesbit 
ve ilân edilecek olanlar (Yalnız gümrük muaf
lığım haiz olan daire ve kurumlara teslim edil
mek ve bunlar tarafından kendi ihtiyaçlarında 
kullanılarak üç yıl içinde başkalarına satılma
mak veya devredilmemek şartı ile) (Bu müd
detten önce satış veya devir halinde satan veya 
devredenlerin satış veya devir tarihinden iti
baren bir ay içinde ilgili vergi dairesine başvu

rarak gerekli İstihsal Vergisini ödemeleri mec
buridir. Bu mecburiyete riayet edilmemesi ha
linde vergi bir kat zammı ile alınır. II nci tab
loda yazılı mamuller için bu vergi maddenin 
devir kıymeti üzerinden hesabedilir. iade sure
tiyle uygulanan muafiyette ödenecek verginin 
hesabında alım ve satım veya devir bedelleri 
arasındaki fark nazara alınır.) (i fıkrasının so
nunda parantez içindeki hüküm bu fıkranın tat
bikinde de aynen uygulanabilir.), 

Tortu yakıtlar 
1) Dâhilde istihsal olunan tortu yakıtlar

dan, A. S. T. M. sitandartlarına göre «Pensky -
Martens kapalı kab usulü» ile iştial noktası 55 
santigırat dereceden aşağı olmıyan ve aynı za
manda A. S. T. M. sitandartlarına göre Seybolp 
üniversal viskozitesi 37.8 santigırat derecedş 
150 saniyeden yüksek bulunanlar, 

Şahsi istihlâke mahsus şarap 
m) Şarap müstahsıllarınm kendi mahsul

lerinden aile başına bir yıl içinde istihlâk ettik
leri beş yüz litre şarap. 

Muaflıklar 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı müstahsil ve 
imalâtçılar münhasıran zikredilen işlerinden do
layı vergiden muaftırlar. 

Ev sanatları muaflığı 
a) Bir evde oturan aynı aile efradından 

terekkübeden, münhasıran oturdukları evde ça
lışan, muharrik kuvvet, hariçten alınmış işçi, 
çırak kullanmıyan iplik, ip ve urgan imalâtçı
ları (ip ve urgan imalinde oturulan evden gayrı 
yerlerden de faydalanılması caizdir. Bu muaflı
ğın tatbikinde aile efradı tâbiri imalâtçının ken
disi ile birlikte yaşıyan eşini, çocuk ve torun
larını ana ve babasını ve 18 yaşını bitirmemiş 
kardeşlerini ifade eder.), 

iptidai boyahaneler muaflığı 
b) Muharrik kuvvet ve buhar kazanı kul

lanmıyan, çalıştırdığı işçi ve çırak sayısı kendi
si ile birlikte üçü geçmiyen tüccara ve istihsal 
Vergisine tâbi imalâtçılara ait iplikleri boyamı-
yan boyahaneler, 

ipek imalâthaneleri muaflığı 
c) Her türlü tabiî ipekten iplik imal eden 

veya bunların bitim işleri ile iştigal edenler. 



İhracat muaflığı 

MADDE 6. — ilk ve yardımcı maddeleri 
için istihsal vergisi ödenmemiş vergiye tâbi is-
tihsalât ve imalâtını münhasıran memleket ha
ricine çıkaran müstahsil veya imalâtçılar adma 
vergi tahakkuk ettirilmez. 

Bu türlü imalât veya istihsalâtmı kısmen 
memleket haricine çıkaranlar için mal imal ve
ya istihsal yerinden çıkmadan evvel vergi daire
sine aşağıdaki (b) işaretli bentte yazılı malûma
tı havi olarak verilecek beyanname üzerine ver
gi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. 

Tecil edilmiş olan vergi 
a) İhracat, imalâtçı veya müstahsil tarafın

dan bizzat veya ihracatçı yahut komüsyoncu va-
sıtasiyle kendi namına yapılmak yahut memle
ket içinde bir ihracat tüccarına satılarak onun 
tarafından doğrudan doğruya ihracolunmak, 

b) Vergi dairesine verilen beyanname ile 
ihracedilecek malın cinsi, nev'i, miktarı, satış 
bedeli, kablarm aded ve nev'i, ihracatı yapacak 
tüccar veya komüsyoncunun adı, soyadı, ticari 
unvanı ve adresi, ihracatın müstahsil veya ima
lâtçı namına mı yapılacağı, yoksa ihracedilmek 
kaydı ile memleket dâhilinde ihracat tüccarına 
mı satıldığı bildirilerek iki nüsha nakliye tez
keresi alınmak, 

e) Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren 
altı ay içinde malın (b) bendinde yazılı şekilde 
ihracedildiğini mübeyyin gümrük dairesinden 
alınacak vesika vergi dairesine ibraz edilmek, 

kayıt ve şartı ile terkin olunur, 

İptidai maddesi başkasına aidolmak üzere 
istihsal veya imal edilecek birinci fıkrada ya
zılı maddeler, sahibi tarafından bizzat veya bil
vasıta ihracedilir, yahut doğrudan doğruya ih
racedilmek üzere memleket içinde bir ihracat 
tüccarına satılırsa müstahsil veya imalâtçı tara
fından, mal istihsal veya imal yerinden çıkma
dan evvel yukardaki (b) işaretli bentte yazılı 
şekilde vergi dairesine beyanname verilmek ve 
bu beyannamede mal imal ettiren şahıs veya 
müessesenin adı ile adresi ayrıca gösterilmek 

şartiyle bu mallar için tarh ve tahakkuk ettiri
lecek vergi de tecil ve (c) bendinde yazılı hü
küm yerine getirildiği takdirde terkin olunur. 

İhracat muaflığının tatbik edilmiyeceği haller 
ve ihraçtan vazgeçme halinde yapılacak 

muamele 

MADDE 7. — 6 ncı maddede yazılı şart
lardan her hangi birine riayet edilmemesi ha
linde evvelce tecil edilmiş olan vergi, malın 
istihsal veya imal yerinden imrarı tarihini ta-
kibeden ayın onheşi ödeme süresi sayılarak 
âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Zor durum dolayısiyle ihraç beyannamesin
de gösterilen malların kısmen ihracedileme-
diği anlaşıldığı takdirde müddetinde ihracedi-
len mallara ait vergi 6 ncı maddedeki esaslar. 
dairesinde terkin, ihraeedilemiyen mallara 
ait vergi de gecikme zammına tâbi tutulmadan 
usulü dairesinde tahsil olunur. 

Nakliye tezkeresinin alındığı ayı takibeden 
ay başından itibaren üç ay içinde nakliye tez
keresinde yazılı malların kısmen veya tamamen 
ihracından vazgeçildiği yazı ile vergi dairesi
ne bildirilime bu maddenin birinci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

Bu mallar ihbar tarihine kadar nakliye tez
keresinde yazılı ihracat tüccarından başka bir 
şahıs veya müesseseye memleket içinde satıl
mış ise satıldığı ayın beyannamesine, şayet 
ihracat tüccarı tarafından memleket içinde sa
tılmış ise ihbarın yapıldığı ayın beyanname
sine ithal edilir. 

îhbar tarihine kadar memleket içinde satıl-
mayıp müstahsil veya imalâtçıya iade edilmiş 
olan mallar imalât defterinde icabeden kayıt
lar yapılmak suretiyle istihsal veya imali yapan iş
letmeye ithalât kaydolunarak vergisi terkin 
edilir. 

Vergisi ödenmiş maddelerden imal olunan 
vergiye tâbi mamullerin ihracı 

MADDE 8. — Vergisi ödenmiş maddeler
le imal olunan maddelerin ihracı halinde de 
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6 ve 7 nci maddeler bükümleri uygulanır, Bu 
mamullerin bünyesine giren ilk maddeler do-
layısiyle ödenmiş olan İstihsal Vergisi 9 ncu 
madde hükmü dairesinde mükellefe veya ver
gisi ödenmiş ilk maddeyi vererek vergiye tâbi 
maddeler imal ettirene iade olunur. 

Vergisi ödenmiş maddelerle imal olunan vergi 
şümulü dışındaki maddelerin ihracı 

MADDE 9. — Mükellef tarafından bizzat is
tihsal edilen veya satmalman vergiye tâbi mad
delerle imal olunan ve bu kanunla vergiye tâ
bi tutulmamış bulunan mamullerin ihracı halin
de bunların bünyesine giren vergili maddeler 
dolayısiyle evvelce ödenmiş olan istihsal Vergi
si, 6 ncı maddede yazılı ihraç beyannamesi ve 
nakliye tezkeresine mütaallik kayıt ve şartlara 
riayet edilmek Maliye, İktisat ve Ticaret ve İş
letmeler vekâletleri ile Türkiye Ticaret ve Sa
nayi Odaları ve Borsaları Birliği tarafından tes-
bit edilecek usul dairesinde hesap ve mükellefe 
iade olunur. Vergisi ödenmiş iptidai madde ve
rerek mükellefe vergiye tâbi madde imal etti
renler hakkında da, 6 ncı maddenin son fıkra
sındaki şartlara uyulmak kaydiyle bu madde 
hükmü uygulanır ve ilk maddelere ait vergi bu 
imalâtı yaptıranlara iade olunur. 19 ncu mad
dede yazılı yerlere mezkûr maddede belirtilen 
maksatla gönderilmiş olan maddelerin ihracı ha
linde de mecburiyetler bu maddeleri imal veya 
istihsal edenler tarafından yerine getirilmek 
kaydiyle bu madde hükmü uygulanır. Mamulün 

imal maliyetine giren elektrik ve hava gazı ve 
akar yakıtlar için ödenmiş olan İstihsal Vergisi 
bu madde tatbikatında nazara alınmaz. Bu ka
nunun 6-9 neu maddelerindeki hükümler Güm
rük Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sı gereğince ihracedilen ve geri gelen eşya hak
kında uygulanmaz. 

II - Elektrik ile ilgili istisnalar 
Daimî İstisnalar 

MADDE 10. — Aşağıda yazılı yerlerde ve 
işlerde sarf edilen elektrik enerjisi vergiden müs
tesnadır : 

a) Devlet, belediye ve özel idarelere ait 
cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi umu
ma mahsus yerlerle, âmme idarelerine, verem 

savaş derneklerine ait ve vakıflara ait hastane 
(sanatoryum, prevantoryum, dispanser dâhil), 
düşkünleri koruma müesseseleri, 

b) (1) sadece kendi ihtiyaçları için enerji is
tihsal eden ve nüfusu on bine kadar olan köy ve 
kasabalar, 

2. (1) numaralı bentteki yerlerle birlikte 
nüfus toplamları on bini geçmiyen ve müşterek 
cereyandan faydalanan köy ve kasabalar, 

(Elektriğini bizzat istihsal eden imal ve is
tihsal yerlerinin sarfiyatı (1) ve (2) numaralı 
bentlerde yazılı istisnadan faydalanmaz..) 

c) Vergiye tâbi umumi cereyan bulunmıyan 
yerlerde 1 numaralı tablonun 9 ncu fıkrasının 
(b) bendinde gösterilen maksatlarla hususi ih
tiyaç için istihsal olunan elektrik, 

d) Her türlü taşıtlarda hususi surette bun
ların kendi ihtiyaçları için istihsal olunan elek
trik, 

e) Maden ocaklarında doğrudan doğruya 
istihsal, taşıma, yükleme ve boşaltma ile ilgili 
işlerde sarf edilen elektrik, 

f) Belediyeler, mütaahhitler veya sair mü
esseseler tarafından başka bir mahaldeki mer
kezden alınıp şehir, kasaba ve köylere verilen 
elektrik, (bu hallerde sadece belediye ve mües
seselerin alarak sattıkları veya kendi ihtiyaçla
rında sarf ettikleri enerji vergiye tâbi olur.) • 

g) Elektrik istihsal ve tevzi müesseselerinin 
doğrudan doğruya elektrik enerjisi istihsali için 
sarf ettikleri elektrik. 

Geçici istisnalar 

MADDE 11. — Aşağıda yazılı yerlerde ve iş
lerde sarf edilen elektrik enerjisi vergiden geçici 
olarak istisna edilmiştir : 

a) İlk defa elektrik istihsal tesisatı yapılan 
şehir ve kasaba ve köylerde," tesislerin işlemeye 
baslıyarak enerji dağıtümasmdan itibaren iki yıl 
müddetle I nci tablonun 11 nci fıkrasının (b) 
bendinde gösterilen maksatlar için sarf edilen 
elektrik, 

b) Milletlerarası panayır ve sergilerde, bun
ların giriş cephelerinde, mal teşhir edilen ve sa
tılan paviyonlarnda, oyun, eğlence ve istirahat 
yerlerinde sarf edilen elektrik (panayır ve ser
gilerin açılışlarından on beş gün evvelinden baş
layıp, kapanmasından on beş gün sonraya kadar.) 



III - İthalde alınan İstihsal Vergisinde 

İstisnalar 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı maddelerin 
Türkiye'ye ithali İstihsal Vergisinden müstesna
dır. 

a) Tıbbi cerrahi kuşaklar ve bunların ben
zeri sağlık alet ve cihazları (ismen zikredilmiyen-
lerin nevileri Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâ
leti ile Maliye Vekâleti tarafından müştereken 
tesbit ve ilân olunur.) 

b) Röntgen makine ve cihazları ve bunların 
kurulup işletilmesine yarıyan parçalar, röntgen 
filimleri ve tababette kullanılan sair alet ve ma
kineler (ismen zikredilmiyenlerin nevileri Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekâleti ile Maliye Vekaleti 
tarafından müştereken tesbit ve ilân olunur.) 

c) Münhasıran eğitim ve öğretimde kullanı
lan alet, makine ve cihazlar (Nev'i ve şartları Ma
arif ve Maliye vekâletlerince müştereken tesbit ve 
ilân olunur.) 

d) Gümrük Kanunu, tarife cetveli ve sair 
kanunlarla (Gümrük Resmi taviz anlaşmaları ile 
kabul edilmiş olanlar dâhil) Gümrük Resminden 
muaf tutulan eşya (bu kanunun 6 -• 9 ncu mad
delerinde yazılı muafiyetten istifade ederek ihrac-
olunan maddelerin Gümrük Kanununun 21 nci 
maddesinde derpiş edildiği şekilde geri gelmesi 
halinde mezkûr maddenin ihracı üzerine terkin 
veya iade olunan istihsal Vergisi gümrük idare
lerine ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça 
bu maddeler tekrar ithal olunmaz.) (Gümrük 
Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gere
ğince muvakkat olarak ihracedildikten sonra geri 
gelen eşya Gümrük Kanununa göre Gümrük 
Vergisinden muaf olsa dahi bu kanunla vergiye 
tâbi tutulmuş bir hal iktisabettiği takdirde ih
raçtan evvel dâhilde istihsal Vergisine tâbi tutul
muş ise hariçte gördüğü ameliye ile kazandığı de
ğer farkı, aksi takdirde yeni değeri üzerinden 
istihsal Vergisine tâbi tutulur ve her iki halde 
de ithalden sonra dâhildeki teslimlerinde bu eş
yadan başkaca istihsal Vergisi alınmaz.) (Bu 
kanunla vergiye tâbi tutulan maddelerden imal 
edilmiş olup bu fıkra hükmü gereğince ithal mua
fiyetinden faydalanan eşyanın ithalini bu kanun 
hükümlerine göre istihsal Vergisine tâbi tutma
ya Hükümet salahiyetlidir.) 

e) 4 ncü maddenin (i) fıkrasında yazılı 
maddeler (nevileri ve ithal miktarları Millî Sa

vunma ve Maliye ve İktisat ve Ticaret ve İşlet
meler vekâletlerince müştereken tesbit olunur.) 

Üçüncü Bölüm 

Mükellef ve matrah 

I - Dâhilde alınan İstihsal Vergisinde 

Mükellef 

MADDE 13. — Bu kanunun mevzuuna giren 
maddelerden dâhilde istihsal olunanların vergi
sini bunların müstahsılları öder. 

Şehir ve kasabaların elektrik enerjisini te
min eden belediye ve müesseseler başka bir 
merkezden alrp dağıttıkları veya kendi ihtiyaç
larında sarf ettikleri elektrik enerjisi dolayısiy-
le müstahsil sayılırlar. 

Matrah 

1) Teslimlerde 

MADDE 14. — Verginin matrahı müstahsil 
tarafından teslim edilen 

a) Akar yakıtların sâf sıkleti, 
b) içkilerin litre olarak miktarı, 
e) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovat saat olarak miktarı, 
e) Hava gazının metre küb olarak miktarı, 
f) Diğer maddelerin satış bedelidir. 

• Satış. bedelleri tâbiri, teslim edilen maddeler 
karşılığında her ne adla olursa olsun müşteriden 
alman veya müşterinin borçlandığı para veya 
diğer değerlerin toplamını ifade eder. 

Satış bedeli bulunmıyan teslimlerde Vergi 
Usul Kanununa göre hesaplanacak emsal satış 
bedelleri vergiye matrah ittihaz olunur. 

Sarfiyatta matrah 

MADDE 15. — Bir müstahsilin vücuda ge
tirdiği vergiye tâbi bir maddeyi, vergiye tâbi 
olmıyan maddelerin imalâtında sarf ve istihlâk 
etmesi halinde sarf ve istihlâk olunan bu mad
denin Vergi Usul Kanununa göre bulunacak em
sal değeri verginin matrahını teşkil eder. 

ölçü esasına göre vergiye tâbi maddelerin bu 
suretle sarf ve istihlâki halinde matrah, bunların 
14 ncü maddede belirtilen sıklet ve miktarları
dır. 
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Satış bedelinden indirilebilecek unsurlar 

MADDE 16. — Aşağıda yazılı meblâğlar 
kayıt ve faturalarla tevsik edilmek şartiyle sa
tış bedelinden indirilebilir: 

a) Teslim edilen maddelerin istihsal vergisi 
(Mükelleflerin tanzim edecekleri faturalarda 
miktarı ayrıca gösterilmek şartiyle), 

b) Mûtat satış mahallinden müşterinin tâ
yin edeceği mahalle kadar müşteri hesabına ya
pılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, 

c) Teslim edilen madde ile birlikte satılma-
yıp boşaltıldıktan sonra iadesi mûtadolan kab 
bedelleri karşılığında alman depozitolar (Bu 
depozitolardan, kabların gerçek bedelleri veya 
hesaben. bulunacak maliyetlerine nazaran fazla 
ölüp mükellef lehine kalan kısımlar matraha 
katılır.) 

d) Peşin satışlarda müşteriye yapılan is-
konto (Müteamel miktarda olması ve satış be. 
delinin müessese defterlerine iskonto çıktıktan 
sonra kalan miktar olarak geçirilmesi kaydı ile), 

e) Makara veya onun yerine geqen mad- , 
delere sarılı olarak teslim edilen dikiş ve nakış 
ipliklerinde makara ve benzeri maddelerin muba
yaa veya emsal satış bedelleri, 

f) İmal ettikleri iplikleri başka müessese
lerde ücretle bitim ameliyelerine tâbi tuttur
duktan sonra teslim eden müesseselerin bu ame
liyeler için ödemiş oldukları ücretler. 

Satış bedelinden indirilemiyecek unsurlar 

MADDE 17. — Aşağıda yazılı unsurlar sa
tış bedelinden indirilemez: 

a) Matrahtan düşülmesine bu kanunla ce
vaz verilenler dışında kalan vergi ve resimler, 

b) Prim, beyiye, ikramiye, reklâm bedeli, 
komüsyon ve faiz gibi pahalar, 

c) Ambalaj giderleri, 
d) Mûtat satış mahalline kadar yapılan ta

şıma, yükleme ve boşaltma giderleri. 

Ücretin matrah olması 

MADDE 18. — Başkaları hesabına yapılan 
bitim işlerinde vergi matrahı bu işler karşılığın
da alman ücrettir. 

. Ücretin kısmen veya tamamen âyin olarak 
ödenmesi halinde, aymlar Vergi Usul Kanunu 
hükümleri dairesinde değerlenir. 

Kısmen veya tamamen belli edilmemiş olan üc
retler yerine emsal ücretleri esas alınır. Emsal 
ücreti, matrahın ücret olacağı göz önünde bulun
durularak Vergi Usul-Kanununun 251 nci mad
desindeki esaslar dairesinde tâyin olunur. 

İstihsal Vergisi ödiyerek satmaldıkları pamuk 
ipliklerinden dikiş ve nakış ipliği imal ederek 
teslim eden müesseselerde vergi matrahı, satın-
alınan iplikler üzerinde bu müesseselerce yapılan 
bitim işlerinin yukarıki fıkrada gösterilen, şe
kilde bulunacak emsal, ücretleridir. 

Düşük bedelli teslimlerde matrah 

MADDE 19. — Belli bir müşteriye yapılan 
satışlarda satış bedelleri Vergi Usul Kanununun 
251 nci maddesine göre hesaplanacak ortalama 
fiyatlar veya maliyet esasına müstenit emsal be
dellerine nazaran bariz bir şekilde düşük olduğu 
ve bu düşüklük mükellef tarafından muhik bir 
sebep ile izah edilemediği takdirde aşağıdaki fık
rada yazılı şartlardan her hangi birinin tahakku
ku halinde bu bedeller yerine emsal bedelleri 
matrah ittihaz olunur. 

Bir hesap döneminde bu suretle yapılmış olan 
teslimlerin satış tutarı elli bin liradan veya bu 
dönemde yapılan umum satışlar tutarının dörtte 
birinden fazla olmalıdır. 

Satılmak üzere gönderilen mallar 

MADDE 20. — Mükellefler, satılmak üzere 
komüsyonculara, konsinyasyon surtetiyle iş ya
panlara veya kendi toptancı filyal, şube ve satış 
mağazalarına gönderdikleri malların satış fatu
ralarının kopyesini getirterek saklarlar. 

Kesin satış kıymetleri ile evvelce vergiye mat
rah tutulmuş olan emsal satış bedelleri arasında 
fazlalık veya eksiklik olursa bu fark, üzerinde 
fiilî satışa ait vergi de gösterilmiş bulunan fatu
ra kopyesinin alındığı vergilendirme dönemine 
ait beyannamede yazılı matraha eklenir, veya on
dan indirilir. 

Bu beyannamede bu fazlalık veya eksikliğin 
evvelce hangi dönemin beyannamesinde göste
rilen mala ait olduğuna da işaret olunur. İndi
rilen miktarın fatura ve kayıtlar ile tevsiki 
şarttır. . 

Mükellef işini bırakmış ise fazlaya ait vergi 
farkı ayrıca beyanname ile bildirilir ve eksiğe 
ait vergi farkı kendisine geriverilir. 

(Gider vergileri) 



İade olunan malların vergisi 

MADDE 21. — Teslim olunan mallara ait 
vergiler, bu mallar, teslim tarihinden itibaren 
en çok iki ay içinde mükelleflere iade edildiği 
takdirde, iadenin vâki olduğu ayın beyanname
sinde yazılı vergi miktarından indirilebilir. 

Şu kadar ki; iade olunan malların fiilen mü
esseseye ithal edilmiş olması ve beyannamede, 
giriş kaydedildiği tarih ile muamelenin sıra nu
marasının ve evvelce hangi ayın beyannamesine 
geçirilmiş olduğunun gösterilmesi şarttır. 

» 
Mükellef işini bırakmış ise bu mala isabet 

eden vergi mükellefe ret ve iade olunur. 

II - İthalde alınan İstihsal Vergisinde 

Mükellef 

MADDE 22. — Bu kanunla vergiye tâbi tu
tulmuş olan maddelerden ithal edilenlerin vergi
sini bunları Türkiye'ye ithal edenler öder. 

Matrah 

a) Kıymet esası 

MADDE 23. — İstihsal Vergisi kıymet esası
na göre alman maddelerin ithalinde vergi matra
hı bunların gümrüklü değeridir. 

Bu kanuna göre gümrüklü değer aşağıda 
gösterilen unsurların toplanmasından teşekkül 
eder : 

a) îthal edilecek eşyanın Gümrük Vergi
sine esas olan kıymeti, 

b) Gümrük Vergisi ve bu vergi ile birlikte 
hesaplanan belediye payı, 

c) Gümrük idaresine ödenen başkaca vergi 
ve resimler (İstihsal Vergisi hariç) ile mal güm-

-*r rükten geçirilinceye kadar ödenen sair giderler 
(Mal bedeli üzerinden alınan para primi veya 
fiyat farkı dâhil). 

b) ölçü esası 

MADDE 24. — ithal edilen : 
a) Akar yakıtlarla kahvenin vergi matrahı, 

bunların gayrisâfi sıkletleri, 
b) İçkilerin vergi matrahı, litre olarak mik

tarları, 
c) Kibritten vergi matrahı, çöp adedi ola

rak miktarı, 
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d) Elektrik vergi matrahı, kilovat saat ola

rak miktarı, 
e) Hava gazının vergi matrahı, metre küb 

olarak miktarıdır. 

Matrah unsurlarının tevsiki 

MADDE 25. — Gümrüklü değerin tesbitinde 
mal bedeli üzerinden alman para primi ve fi
yat farkları ilgili mercilerin belgeleri ile, 22 nci 
maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı di
ğer ödemeler de gümrük idaresinin belgeleri ile 
tevsik olunur. 

Sahipsiz eşyada matrahın tâyini 

MADDE 26. — Gümrük Kanunu hükümleri
ne göre sahipsiz sayılarak satılan maddelerin 
İstihsal Vergisine bu eşyanın satış bedeli veya 
23 ncü maddede gösterilen sıklet veya miktar
ları matrah olur. 

III - İstihsal Vergisinde mükerrerliğin önlenmesi 

İlk madde indirimi esası 

MADDE 27. — Bu kanunla vergiye tâbi tu
tulan maddeler (elektrik, havagazı ve akar ya
kıtlar hariç) İstihsal Vergisi ödenmek suretiyle 
tedarik edilerek II nci tabloda yazılı maddelerin 
imalinde ilk madde, yardımcı madde veya am
balaj maddesi olarak kullanıldığı takdirde, ver
gi mükerrerliği önlenmek üzere, vergiye, tâbi 
nihai mamulün satış veya emsal satış bedelin
den, vergili ilk madde veya maddelerin vergili 
satış bedeline tekabül eden bir indirim yapıl
dıktan sonra nihai mamule ait istihsal vergisi 
hesab edilir. 

İstihsal vergisine tâbi tutulmuş maddelerle 
imal edilen istihsal vergisine tâbi maddelerin 
her biri için bu maksatfa uygulanacak ilk mad
de indirim nispetleri, Maliye ve İktisat ve Ti
caret Vekâletlerince müştereken tesbit ve ilân 
olunur. Bu nispetler en geç iki yılda bir gözden 
geçirilir ve mamulün maliyet ve satış bedelle
rine giren unsurların kıymetlerindeki azalış ve 
artışlar dolayısiyle bozulan nispetler yeniden 
tesbit ve ilân olunur. Ancak vücuda getirdiği 
mamul için uygulanan indirim nispetinin fiili 
duruma uymadığını beyan eden imalâtçıların 
yazıları müracaatleri, yukarda zikrolunan müd
dete bakılmaksızın nazara alınır ve tetkik ne-



ticesinde, o nevi mamuller içdn bu beyanın doğ
ruluğu anlaşılırsa indirim- nispeti değiştirile
bilir. 

Her nispet ilânını takibeden aydan itibaren 
yapılan teslimler için uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 

Hizmet vergileri 

Birinci Bölüm 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

I - Mevzu, vergiyi doğuran olay 

Mevzu, vergiyi doğuran olay 

MADDE 28. — Banka ve bankerlerle sigorta 
şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış 
oldukları bütün muameleler dolayısiyle kendi 
lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden ve
ya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisine tâbidir. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleri ile uğra
şanlarla banka muamele ve hizmetlerinden bir 
veya birkaçı ile iştigal edenler bu kanunun uy
gulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın mün
hasıran altın alım ve satımı ile iştigali banker 
sayılmasını icabettirmez. 

II - İstisnalar 

İstisnalar 

MADDE 29. — Aşağıda yazılı muameleler 
dolayısiyle alman paralar Banka ve Sigorta Mua
meleleri Vergisinden müstesnadır: 

a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankala
rın kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve 
ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler 
dolayısiyle tahakkuk eden paralar, 

b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ban
kaların Türkiye'de mevcut şube ve ajanslarının 
birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle 
tahakkuk eden paralar, 

c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden is
tisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, te
mettü ve ikramiyeleri, 

d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına 
başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hizmet
ler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkûr 
şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar, 
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e) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirket

lerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait 
veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerin bu ka
nunla istihsal Vergisine tâbi bulunan mamul ve 
mahsullerinden sağladıkları kârlar, 

f) Bankaların ve sigorta şirketlerinin di
ğer banka ve sigorta şirketlerindeki iştiraklerin
den mütevellit kârlar, 

g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 
nei maddeleri ile 12 nci maddesinin (b) ve (c) 
fıkralarında zikrolunan işler dolayısiyle Deniz
cilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine ta
hakkuk edecek paralarla aynı kanunun 2 nci ve 
13 ncü maddeleri gereğince, bankanın veya ku
racağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin gö
rülmesine veya tesislerin işletilmesine dair haki
ki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaşmalar 
dolayısiyle elde edecekleri paralar ve bankanın 
veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkla
rı hakiki ve hükmi şahıslar lehine aynı işler do
layısiyle tahakkuk edecek paralar, 

h) 6266 sayılı Kanuna göre kurulan kan 
bankalarının mezkûr kanunda yazılı işler dolayı
siyle elde edecekleri paralar, 

i) Hayat sigortaları ile ihracata ait nakli
yat sigortalarında poliçe üzerinden alınan para
lar, 

j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retro-
sesyon muameleleri dolayısiyle alman prim, ko-
müsyon ve sair paralar. 

III - Mükellef, matrah, nispet 

Mükellef 

MADDE 30. — Banka ve Sigorta Muamele
leri Vergisini banka ve bankerlerle sigorta şir
ketleri öder. 

Matrah 

MADDE 31. — Banka ve Sigorta Muamele
leri Vergisinin matrahı, 28 nci maddede yazılı 
paraların tutarıdır. 

Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kam
biyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur. 

Vergi matrahından gider ve vergi adı altın
da indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan Banka 
ve Sigorta Muameleleri Vergisi matraha dâhil 
edilmez. 



Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal 
ettikleri sigorta muamelelerine ait meblâğları o 
dönemin vergi matrahından indirebilirler. 

Tabancı para ile olan muameleler 

MADDE 32. — Yabancı para üzerinden ya
pılmış olan muamelelere mütaallik vergi mat
rahlarının tâyin edilmesinde Maliye Vekâletince 
her altı ayda bir tesbit edilecek kurlar nazara 
alınır. 

Nispet 

MADDE 33. — Banka ve Sigorta Muamele
leri Vergisinin nispeti %. 15 tir. Kambiyo mua
melelerinde nispet matrahın on binde dört bu
çuğudur. 

ikinci Bölüm 

Nakliyat Vergisi 

1 - Mevzu, vergiyi doğuran olay 

Mevzu, vergiyi doğuran olay • 

MADDE 34. — Türkiye sınırları içinde, aşa
ğıda yazılı umuma mahsus vasıtalarla yapılan 
taşımalardan yük taşımaları ile (hayvan nakli 
dâhil) belli bir tarifeye dayanılarak yapılan yol
cu taşımaları Nakliyat Vergisine tâbidir. 

a) Demiryolu üzerinde işliyen vasıtalar, 
b) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yol

cu taşımaya mahsus sair motorlu kara nakil va
sıtaları (binek otomobilleri, motosiklet, motorlu 
bisiklet hariç) 

e) Makine ile müteharrik gemiler, 
d) Uçaklar. 

II - İstisnalar 

İstisnalar 

MADDE 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük 
taşımaları Nakliyat Vergisinden müstesnadır: 

a) Ücretsiz taşımalar, -
b) Okullar ve üniversiteler öğrencileri, 
c) Erler, 
d) Gümrükçe transit muamelesine tâbi tu

tulan eşyanın Türkiye sınırlan içinde yapılacak 
taşımaları, 

e) Türkiye sınırları içinde her hangi bir 
yerde aktarma yapılmadan doğrudan doğruya 
yabancı memleketlere yapılacak eşya taşımala
rı, 

f) Aynı bir Uman içinde yapılan yük taşı
maları ile şehir içi seferlerindeki yük taşımala
rı ve gemilerden yolcu indirmek ve gemilere 
yolcu bindirmek maksadiyle yapılan taşımalar 
(araba vapurları ile vâki taşımalar bu fıkra 
hükmü dışındadır). 

g) Her türlü hububat ve bunların unlan, 
kepek, bulgur, tuz> ekmek, ot, saman, şeker pan-
can, şeker, canlı hayvanlar, ispirto ve devlet in-
hisan altındaki ispirtolu içkiler ve tütün, 

h) Yabancı memleketlere deniz yolu ile. ya
pılan yolcu taşımaları, 

i) 150 ve daha aşağı gros tonilâtodaki ge
milerle yapılan taşımalar (şehir içi seferi sayıla
cak şekilde yapılan yolcu.taşımalannda bu mu
aflık uygulanmaz.), 

III - Mükellef, matrah, nispet 

Mükellef 

MADDE 36. — Nakliyat Vergisini, 33 neü 
maddede yazılı nakil vasıtalannı işletenler öder. 
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Matrah 

MADDE 37. — Nakliyat Vergisinin matra
hı yolcu ve yük taşımalan karşılığında nakden 
veya hesahen alınan ücrettir. (Yataklı vagon
larla vâki seyahatlerde ödenen yatak ücretinin 
Türkiye sınırları içine isabet eden kısmı mat
raha dâhil edilir.) Belli bir iş için kiralanan na
kil vasıtalan ile kiralıyana ait eşya ve şahıs
ların taşınmasında vergi matrahı nakil vasıtası 
sahibine ödenen kira bedelidir. 

Yolcu taşımalannda, yemek bedelleri, taşı
ma belgelerinde aynca gösterilmek suretiyle 
vergi matrahından indirilebilir. Matrahtan gi
der ve vergi adı altında başkaca bir indirme 
yapılamaz. 

Taşımalan vergiye tâbi vasıtalarda kulla
nılacak biletlerin şekil ve münderecatlarını Mü
nakalât ve Maliye vekâletleri müştereken tâyi
ne yetkilidirler. 

Hususi mevzuatta biletlerin şekil ve mün
derecatına dair hükümler mahfuzdur. 
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Nispet 

MADDE 38. — Taşıma vergisinin nispetle
ri aşağıda gösterilmiştir : 

I - Yolcu taşımalarında : 
A) Şehir içi taşımalarda % 6 
B) Şehir dışı taşımalarda: 
a) 3 ncü mevki ve güverte % 10 
b) 2 nci mevki ve tek mevkili taşıt

larda (Matrahın kira olması halinde de 
bu nispet uygulanır.) % 20 

e) Birinci ve lüks mevkilerde % 25 
II - Yük taşımalarında % 10 
Şehir içi taşımaları, belediye sınırları içinde 

yapılan taşımalarla bunların temadisi mahiye
tinde olup bu şehirlere iktisaden bağlı bulunan 
mezkûr mahaller arasındaki günlük irtibatı 
muhafaza maksadiyle ve tarifeye müsteniden 
günün belli saatlerinde gidiş ve geliş olarak mü-
taaddit defalar yapılan ve hareket ve varış nok
taları Maliye, İktisat ve Ticaret ve Münaka
lât vekâletleri tarafından birlikte tesbit ve ilân 
edilecek olan kara ve deniz seferlerini ifade 
eder. 

Hususi mevzuattaki bu hususlara dair hü
kümler mahfuzdur. 

Üçüncü Bölüm 

PTT Hizmetten Vergisi 

I ... Mevzu, vergiyi doğuran olay 

Mevzu, vergiyi doğuran olay 

MADDE 39. — Posta, telgraf ve telefon hiz
metleri PTT Hizmetleri Vergisine tâbidir. 

II - İstisnalar 

istisnalar 

MADDE 40. — Aşağıda yazılı hizmetler 
PTT Hizmetleri Vergisinden müstesnadır : 

a) Yabancı memleketlerle olan telgraf ve 
telefon muhabereleri, 

b) Koli ve havale hizmetleri. 

III - Mükellef, matrah, nispet 

Mükellef 

MADDE 41. — PTT Hizmetleri Vergisini 
PtfT İşletme Genel Müdürlüğü öder, 

Matrah 

MADDE 42. — PTT Hizmetleri Vergisinin 
matrahı, posta, telgraf ve telefon hizmetleri 
karşılığında muayyen tarifelere göre alınan 
ücrettir. 

PTT Hizmetleri Vergisi matraha ayrıca ka
tılmaz ve hizmetten istifade edenlere, tarifede
ki ücret haricinde aksettirilmez. 

Matrahtan gider ve vergi adı üe başka her 
hangi bir indirim yapılamaz. 

Nispet 

MADDE 43. — PTT Hizmetleri Vergisinin 
nispeti % 10 dur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

Birinci Bölüm 

Dâhilde alınan Gider vergilerinin tarhı 
Teklif yeri 

MADDE 44. — İthal sırasında alman İstih
sal Vergisi haricindeki Gider vergileri, vergiye 
tabi olayların vnkubulduğu yer vergi dairesin
ce tarh olunur. 

Bu kanunun, beyannamenin bir merkezden 
verilmesini tecviz ettiği hallerde vergi, beyan
namenin verildiği yer vergi dairesince tarh" olu
nur. 

Beyan esasi 

MADDE 45. — Dâhilde alman Gider vergi
leri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh 
olunur. 

Beyanname 

0 MADDE 46. — Gider vergileri beyannamele
rinde aşağıdaki bilgiler bulunur : 

A) Genel olarak, 
a) MükeJJefin adı, soyadı veya-unvanı, 
b) ikametgâh adresi veya iş merkezi, 
c) İşi, 
d) İşyerinin adresi, 
e) Gider vergilerine ait hesap numarası, 
f) Gelir ve Kurumlar vergileri bakımından 

bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası, 
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g) Vergi matrahı (tablo numaralarına, tab

lolardaki pozisyon sırasına ve hizmet nevilerine 
muvazi olarak), 

h) Matrahlar üzerinden hesabolunan vergi
ler ve tutarı (madde veya hizmet nevilerine göre) 

B) İstihsal Vergisine tâbi mükelleflerde ay
rıca : 

a) Satış veya emsal satış bedeli ile değer
lendirilen tealim ve sarfların ayrı ayrı miktarla
rı ile satışın peşin mi, veresiye mi olduğu, 

b) Satış ve emsal satış bedellerine uygulana
cak ilk madde indirimi, 

c) Komüsyoncıüar, konsinyasyon üzerine iş 
yapanlar, müstahsil veya imalâtçı müessesenin 
toptancı filyal, şube ve satış mağazaları eli ile 
yapılan satışlarla bunlara vâki irsallere ait em
sal satış bedelleri arasında husule gelen farklar. 

Beyanname verilme zamanı ve yeri 

MADDE 47. — a) Aşağıdaki (c) fıkrası 
hükmü mahfuz kalmak kaydı ile her mükellef, 
bir ay içindeki vergiye tâbi muamelelerini bir be
yanname ile ertesi ayın 15 nei günü akşamına ka
dar istihsal Vergisinde (Aşağıdaki (b) fıkrasın
da yazılı olanlar hariç) istihsalin yapıldığı yer 
vergi, Nakliyat Vergisinde taşıyanın iş yeri veya 
merkezinin bulunduğu mahal, PTT Hizmetleri 
Vergisinde PTT Genel Müdürlüğünün bulundu
ğu yer, banka ve sigorta hizmetleri vergisinde 
muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bildir
mek mecburiyetindedir. 

b) Elektrik ve hava gazı istihsal müessesele
ri vergi dönemi içindeki elektrik ve hava gazı sa
tış miktarlarını (kilovat saat ve metre küb ola
rak) satışlarına ait teslimat karşılığında tahak
kuk ettirdikleri bedelleri ve elektrik ve hava gazı 
istihsal yergilerini tahakkukun yapıldığı ayın so
nundan itibaren 45 gün içinde beyan ederler. 
(Elektrik ve hava gazı tevzi müesseseleri bedeller
le vergilerin tahakkukunu üç aydan fazla gecik
tiremezler. Geciktirdikleri takdirde bedeller bu 
sürenin sonunda tahakkuk etmiş sayılır.) 

e) Taşıma müesseseleri ile PTT Genel Mü
dürlüğü bir ay içinde nakden veya hesaben al
dıkları ücretlerin beyannamesini o ayın sonundan 
itibaren 45 gün içinde verirler. Devlet Demiryol
ları, Devlet Havayolları, ve Denizcilik Bankası 
için bu müddet 75 gündür. 

d) Takvim yılı sonunda hesabı cari muame

lelerini beyanname verme müddeti içinde kapa-
tamıyan bankalar bu muamelelerini takvim yılı 
sonundan itibaren en geç üç ay içinde ayrı bir be
yanname ile bildirebilirler. 

e) Her hangi bir vergi döneminde, vergiye 
tâbi muameleleri bulunmıyan mükellefler de, key
fiyeti aynı müddetler içinde, vergi beyanname
si ile bildirmeye mecburdurlar. 

ikinci bölüm 

Dâhilde alınan Gider vergilerinin ödenmesi 

ödeme süresi 

MADDE 48. — Mükellefler, beyanname üze
rinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri, be
yanname verme süresi içinde ödemeye mecbur
durlar. 

Veresiye satışlarla dahilî sarflarda ve ihracından 
vazgeçilen emtiada ödeme süresi 

MADDE 49. — Veresiye yapılan satışlara 
ait vergi, bedelin tahsil olunduğu ayı takibe-
den ayın onbeşinci günü akşamına kadar öde
nir. Ancak bu müddet malın teslimini takibe-
den ayın 15 nci gününden itibaren üç ayı ge-
çemea. 

Bu kanunun tatbikinde veresiye addoluna
cak satışlar en az bir ay vâde ile yapılmış olan
lardır. Veresiye satışların müessese tarafından 
tevsiki şarttır. 

Elektrik ve hava gazı satışlarında bu madde 
hükmü uygulanma/. 

3 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı şe
kilde vâki olacak teslimlere mütaallik vergi bun
lara ait beyannamenin verildiği ayı takibeden 
üçüncü ayın 15 nci günü akşamına kadar öde
nir. 

Müddeti içinde ihracından vazgeçilen tes
lim edilmiş maddelerin vergisi vazgeçme di
lekçesinin vergi dairesine verildiği tarihten iti
baren bir ay içinde ödenir. 

îşin devri 

MADDE 50. — işin devri, devreden için 
işin terkini, devralan için işe başlamayı ifade 
eder. istihsâl Vergisine tâbi müesseselerin dev
ri halinde bu muamele zımnında vergiye tâbi 



mamul ve mahsullerde devredilmiş ise devir 
dolayısiyle bunlar için vergi ödenmez. Bunla
rın vergisi devralan tarafından teslim edildik
çe bu kanundaki umumi esaslar dairesinde öde
nir. 

Vergi teminatı 

MADDE 51. — Mükelleflerin fabrika, ima
lâthane, ticarethane feya filyal, şube, satış ma
ğazası ve depolarında mevcut iptidai ve mamul 
madde istokları üçüncü şahıslara satılmış veya 
rehnedilmiş olsa dahi Gider vergileri ile cezala
rının teminatı hükmünde olup bedellerinden ilk 
önce mezkûr mükellefiyetlerin tekabül ettiği 
Hazine alacağı tahsil olunur. 

Üçüncü Bölüm 

İthalde ahnan İstihsal Vergisinin tarhı 
Giriş beyannamelerinde gösterilecek hususlar 

MADDE 52. — Gider vergilerine tâbi mad
deleri Türkiye'ye sokanlar, vergi matrahı un
surlarını, giriş beyannamelerinde göstermek ve 
bu unsurların doğruluğunu tevsik edecek belge
leri de bu beyannamelere eklemek mecburiye
tindedirler. 

, Zatî istihlâk için yolcu beraberinde getirilen 
ve vergilendirilmesi gereken maddeler hakkın
da, Gümrük Kanununun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Matrah unsurlarının incelenmesi 

MADDE 53. — Gümrük tahakkuk memur
ları, aynı zamanda İstihsal vergisini de tahak
kuk ettirmek için yukarıki maddeye göre beyan 
edilmiş olan matrah unsurlarını ve bunlara iliş
kin belgeleri inceliyerek uygun görürlerse ay
nen kabul ederler. Eksik gördükleri unsurları. 
kendileri tarafından belirtilen miktarlara çıka
rırlar ve vergi matrahına girmesi lâzımgeldiği 
halde beyan edilmediği tesbit olunan kıymet ve 
masrafları ise re'sen matraha katarlar. 

Matrah farklarına tatbik olunacak muameleler 

MADDE 54. — Mükelleflerin beyan ettik
leri matrahla, tahakkuk veya tetkik yapanla
rın veyahut teftişe yetkili kılınanların bul
dukları matrah arasındaki vergi farkları hak-
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kında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük ver
gisi hakkındaki esaslara göre ceza hükmedilir. 

Ancak,* mükelleflerin kendi ambar veya an
trepolarına konulmasından veya kendi vasıta
ları ile taşınmasından dolayı beyan edilmemiş 
olup da, tahakkuk memurları tarafmran vergi 
matrahına katılan unsurlar için yukarıki fıkra 
(daki ceza hükmü) uygulanmaz. 

İtiraz halleri 

MADDE 55. — Tarhedilen İstihsal Vergisi 
tarh sırasında hazır bulunan mal sahibine veya 
kanuni temsilcisine veya gümrük komüsyoncusu-
na tebliğ edilir. 

Bu tebliğ üzerine ithalde alman vergiye mü
kellefçe muaflık, vergi nispeti veya vergi unsur
larının çoğaltılması bakımlarından veya tahak
kuka ilişkin başka işlemler dolayısiyle tebliğ tari
hinden itibaren on beş gün içinde Gümrük Ver
gisine karşı yapılan itirazlar gibi, Gümrük Ka
nununda yazılı itiraz mercilerine müracaat edile
bilir. Hakem ücreti itiraz süresi içinde yatırılma
dığı takdirde itiraz yapılmamış sayılır. Düzeltme 
hükümleri saklı kalmak üzere, eşya gümrükten 
geçirilmiş bulunduğu veya ödevlinin beyanına gö
re tahakkuk yapıldığı takdirde İstihsal Vergisine 
itiraz olunamaz. 

İtiraz istekleri, bu kanun hükümleri de göz 
önünde bulundurularak Gümrük Kanunundaki 
mercilerce aynı kanundaki esaslar dairesinde in
celenerek karara bağlanır. 

Dördüncü Bölüm 

İthalde alınan İstihsal Vergisinin 'ödenmesi ve 
iadesi 

ödeme esası 

MADDE 56. — İthalde alman Gider Vergisi 
Gümrük Resmi ile birlikte ve aynı zamanda öde
nir. Tahakkuk ettirilen vergiye itiraz edildiği 
takdirde vergi farklarını teminata bağlıyarak, 
eşyasının teslimini istiyen mükellefin bu isteği, 
Gümrük Vergisinde olduğu gibi kabul edilir. 

İtiraz reddedildiği takdirde ihtilaflı matraha 
ilişkin vergi tahsil olunur. 

Teminatlı muameleler 

MADDE 57. — Gümrük Kanunu ile sair ka-
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nunlar mucibince Gümrük Resmi teminata bağla
narak muamele gören maddelere ait istihsal Ver
gisi de aynı usule tâbi tutulur. Gümrük Kanu
nunum ambalajlar hakkındaki esasları istihsal 
Vergisine tâbi veya bu vergiden muaf maddeler 
hakkında da aynen caridir. 

Gümrük Kanununun «ödeme mükellefiyetinin 
başlangıcı» ve «vasfı ve tahsis yeri değişen eşya» 
ya ait hükümleri, istihsal Vergisi hakkında da 
tatbik olunur. 

Düzeltme işleri 

MADDE 58. — Bu kanuna göre alınması ge
reken istihsal Vergisi ödenmeden veya eksik öde
nerek memlekete sokulan eşyanın hiç ödenmemiş 
veya noksan tahsil edilmiş istihsal Vergisi ile faz
la alındığı anlaşılan ithalâta ait istihsal Vergisi 
hakkında da Gümrük Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

Bu vergilerin tebliğ«ve tahsil işlemleri Gümrük 
Kanunundaki esaslar dâhilinde cereyan eder. 

İade 

MADDE 59. — ithalde, istihsal Vergisinden 
muaf olduğu halde, yanlışlıkla alındığı anlaşı
lan istihsal vergileriyle, Gümrük Vergisi iade-
olunan maddelerin istihsal vergilen de, mükel
leflerine geriverilir. 

Beşinci bölüm 

İstihsal vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Fatura, özel teslim vesikası ve makbuzlar 

MADDE 60. — Dahilî istihsal Vergisine tâbi 
mükellefler vergiye tâbi maddeleri teslim ettik
lerinde, bu teslimler için (kanunun 3 ncü mad
desindeki hususi teslim halleri hariç) fatura 
tanzim etmeye ve bu faturalarda istihsal Vergi
sini ayrıca göstermeye mecburdurlar. 

60 ncı maddede zikredilen hal dışında kalan 
hususi teslim halleri için bir özel teslim vesika
sı kullanılması mecburidir. Bunda vesikanın , 
müteselsil sıra numarası, mükellefin adı, iş ad
resi, maddenin nev'i ve miktarı, teslimin tarîki 
ve mahiyeti ve nereye vâki olduğu, mükellefin 
veya yetkilinin imzası bulunur. 

i thal sırasında ödenen istihsal vergisi de 
gümrük makbuzlarında ayrıca gösterilir. 

Dahilî sarf puslası 

MADDE 61. — istihsal ettikleri vergiye tâbi 
maddeleri kendi imallerinde sarf eden mükel
lefler, fatura yerine geçmek üzere «Dahilî sarf 
puslası» kullanırlar bu belgede en az şu bilgiler 
bulunur : 

a) Müteselsil sıra numarası, 
b) Mükellefin adı ve soyadı (unvanı), iş 

adresi, 
c) Sarf edilen maddenin nev'i ve miktarı, 
d) Sarf edilmek üzere ambardan alındığı 

veya imale verildiği tarih, 
e) Sarf edilen maddeyi teslim ve tesellüm 

edenlerin imzaları, 
f) Vergiye tâbi maddenin sarf edildiği ma

mul. 
Ambardan bir günde cüzi miktarlar veya 

ufak partiler halinde mütaaddit defalar, çeşitli 
maddeler alınıp sarf edilmesi halinde, günlük 
bir sarf puslası veya cetveli kullanılması caizdir. 

Vergi Usul Kanununun 194 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrası gereğince sınai muhasebe tutan 
müesseselerin kullanacakları fiş ve sair belge
ler, yukarıki hükümlere uygun bulunmak şar-
tiyle, sarf puslası yerine geçer. 

Bu maddeye göre sarf puslasın^, teslim eden 
sıfatiyle mükellef veyahut muhasebeci veya am
bar memuru gibi yetkili bir memur, tesellüm eden 
sıfatiyle de imalât mühendisi, şefi, ustabaşı ve
yahut imalden sorumlu diğer biri imza eder. 

Randıman incelemesi 

MADDE 62. — istihsal Vergisi incelemelerin
de istihsal miktarlarının doğruluğu, ilk madde 
ve gerekirse elektrik sarfiyatına göre bulunacak 
randıman nispeti ile de tahkik olunabilir. 

Mükellefin kayıtlarına göre tesbit edilen ran
dıman nispetleri normal randıman nispetlerinden 
esaslı ayrılmalar gösterir ve fark mükellefçe, 
ilk maddenin kalitesi, işçilik, teknik özellikler 
ve arızalar gibi haklı ve maddi sebeplerle izah 
edilemezse, normal randımana göre bulunacak 
istihsal miktarı ile mükelleflerin gösterdikleri 
istihsal miktarı arasındaki noksanlık emsal de
ğeri üzerinden vergilendirilir. 

Normal randıman nispetleri 

MADDE 63. — 62 nci maddede yazılı, ran-
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dıinan incelemelerine esas teşkil edecek normal 
randıman nispetleri lüzum görülen sanayi kol
ları için sarf edilen ilk maddelerin nevileri, te
sisler ve istihsal makinelerinin özellikleri, işlet
melerin teknik organizasyonu gibi hususlar göz 
önünde tutularak, tip müesseselerde yapılacak 
incelemelere müsteniden Maliye, İktisat ve Ti
caret ve İşletmeler vekâletleri ile Türkiye Tica
ret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liğince müştereken tesbit ve ilân olunabilir. 

Maliye, İktisat ve Ticaret ve İşletmeler ve-
kâletlerince görülecek lüzum veyahut ilgililerin 
müracaatı üzerine normal randıman nispetleri 
gözden geçirilerek yeni nispetler tesbit edilebi
lir. 

Vergi Usul Kanununun uygulanması 

MADDE 64. — Vergi Usul Kanunu Gider 
vergileri hakkında da (aksine hüküm bulunma
dıkça ithalde almanlar hariç) uygulanmakla be
raber Vergi Usul Kanununun: 

a) Muamele Vergisine ilişikin hükümleri, 
bu kanunla dahilî imalât ve istihsalâtm teslimin
de alınacak İstihsal Vergisi ile banka, banker 
ve sigorta hizmetlerinden alınacak vergiler, 

b) Nakliyat Resmine ilişkin hükümleri bu 
kanunla alınacak Nakliyat Vergisi, 

c) Elektrik ve hava gazı İstihlâk Vergisine 
ait hükümleri bu kanunla dâhilde bunlardan 
alınacak İstihsal Vergisi, 

d) Akar yakıtlardan dâhilde alman İstih
lâk ve Yol vergileri hakkındaki hükümleri bu 
kanunla bu maddelerden alınacak İstihsal Ver
gisi, 

e) İçkilerden alman İstihlâk vergilerine ait 
hükümleri bu kanunla bunlardan alınacak İstih
sal Vergisi hakkında da aynen uygulanır. 

Şaraba ait İstihsal Vergisinin tarh, tahakkuk ve 
tahsili 

MADDE 65. — Şaraba ait İstihsal Vergisi 
4250 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ile bu mad
denin tatbikatına mütaallik talimatlar gereğin
ce İnhisarlar İdaresi tarafından tarh, tahakkuk 
ve tahsil olunarak usulü dairesinde Hazineye 
verilir. 

Akar Yakıt İstihsal Vergisinin tevzii 

MADDE 66. — Bu kanunla akar yakıtlardan 

alınacak İstihsal Vergisi gelir bütçesine irat 
kaydolunur. Karşılığında her yıl bu vergiye ait 
tahminlerin % 40 ı nispetinde Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne, % 22 si nispetinde il özel 
idarelerine ve % 8 i nispetinde belediyelere ve
rilmek üzere Maliye bütçesine ödenek konur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır. 

İl özel idareleriyle belediyelere ait ödenek
ler her ay sonunda müsavi taksitler halinde ve 
bir evvelki yılın hasılat fazlası ise mütaakıp yı
lın birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakan
lığı emrine, ayrı ayrı iki hesaba kaydolunmak 
üzere, İller Bankasına tevdi olunur. İller Ban
kasında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay top
lanan bu paralar bankaca en geç ertesi ayın 15 
ine kadar, illerin ve belediyelerin son nüfus sa-
yımmdaki nüfus miktarma göre, illere ve 5237 
sayılı Kanunun 40 ve 42 nci maddeleri hüküm
leri mahfuz kalmak üzere belediyelere dağıtı
lır. 

Geçici ve son hükümler 

Dâhilde istihsal olunan akar yakıtların vergi 
hadleri 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna bağlı bi
rinci tablonun akar yakıtlara ait (2: D) pozisyo
nu bu kanunun 4 ncü maddesinin (L) fıkrası göz 
önünde bulundurularak dâhilde istihsal olunacak 
akar yakıtlar hakkında aşağıdaki şümul ve had-r 

lere göre uygulanır. 
Petrol ve şist yağlan (ham yağlar hariç), esas 

unsur olarak % 10 ve daha fazla petrol ve şist 
yağını ihtiva eden : 

1. Kg. K. S. 
den 
Kr. 

i — Kapalı kabda alevlenme nok
tası 30 santigrat dereceden aşağı 
olan hafif yağlar 21.50 

ii — Kapalı kabda alevlenme nok
tası 30 santigrat derece vebana yu
karı olup 55 santigrat dereceden aşa
ğı olanlar veya 55 santigrat derece ve 
daha yukarı olup 250 santigrat dere
ceye kadar zayiat dâhil % 65 ten f az-

(Gider vergileri) 
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1. Kg. K. S. 

den 
Kr. 

lası takattur eden orta yağlar 7.— 
iii — Kapalı kabda alevlenme nok

tası 55 santigrat derece ve daha yu
karı olan ağır yağlar : 

1) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den 

fazlası takattur edenler 5.— 
2) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur 

eden kısmı % 80 den az olanlar 5.— 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 67. — Aşağıda yazılı kanun ve hü
kümler kaldırılmıştır : 

1. 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Mua
mele Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri, sair ka
nunların İmalât ve İthalât Muamele Vergisine 
mütaallik hükümleri, (3843 sayılı Kanun ile ek 
ve tadilleri dışında kalan kanunların banka ve 
sigorta muamele Vergisine mütaallik muaflık hü
kümleri bu kanunun Banka ve Sigorta Muame
leleri Vergisi hakkında da uygulanır.), 

2. 12 . VI . 1930 tarihli ve 1718 sayılı Da
hilî İstihlâk Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri
nin elektrik, havagazı, ham petrol ve müştakla
rından alınan İstihlâk Vergilerine mütaallik hü
kümleri ve sair kanunların bu vergilere mütaal
lik hükümleri, 

3. 10 Nisan 1340 tarihli ve 472 sayılı Nak
liyat Resmi hakkındaki Kanun ile ek ve tadilleri 
ve sair kanunlardaki bu resimle ilgili hükümler, 

4. 11 . IX . 1946 tarihli ve 4950 sayılı Ka
nun, 

5. 8 . VI . 1942 tarihli ve 4250 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesinin vergi nev'ine ve mik
tarına mütaallik hükümleri (bu maddenin tarh, 
tahakkuk, tahsil ve muafiyete mütaallik hüküm
leri İstihsal Vergisi hakkında da aynen uygula
nır) ile 2460 sayılı Kanunun şaraptan Millî Mü
dafaa Vergisi alınması hakkındaki 5823 sayılı 
Kanunla muaddel hükümleri, Yol Vergisi alın
ması hakkındaki Kanun, 

6. 17 . V • 1940 tarihli ve 3828 sayılı Fev-

kalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefi
yet mevzuuna alınmasına dair olan Kanunda ve 
bu kanunu değiştiren ek ve tadillerde mevcut 
muamele, elektrik, havagazı, petrol ve müştak
ları Dahilî İstihlâk vergileri ile Nakliyat Vergjsi 
ve posta müraseleleri ile telgraflardan ve telefon 
abone bedellerinden alınan Savunma Vergisine 
ait hükümler, 

7. 11 . V . 1955 tarihli ve 6556 sayılı Ka
nun, 

8. 30 . I . 1952 tarihli ve 5865 sayılı kib
ritten alınacak İstihlâk Vergisi hakkındaki Ka
nun, 

9. 25 . I I . 1952 tarihli 5889 sayılı akar 
yakıtlardan Yol Vergisi alınması hakkındaki Ka
nun. 

Meriyet tarihi 

MADDE 68. — Bu kanun 1 
rihinde meriyete girer. 

I I I . 1957 ta-

İcra salâhiyeti 

MADDE 69. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

21 . V . 1956 
Başvekil Devlet Vekili , 

A. Menderes M. C. Bengü 
Devlet Vekili Devlet V#kili 

ve Millî Mü. V. V. E. Kalafat 
§. Ergin 

Pevlet Vekili Adliye Vekili 
C. Yardımcı H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
F. Köprülü N. ökmen 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
A. Özel M. Çavuşoğlu 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Z. Mandalinci N. Kör ez 

G. ve İnhisarlar Vekili Ziraat Vekili 
H. Hüsman E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 
A. D emir er M. Tarkan 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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I • İlk istihsal maddeleri tablosu 

Nispet 
% 

1. Çimento ve ateşe mukavim eşya : • 
Her nevi çimento, ateş tuğlası, ateşe mukavim döşeme tuğlası ve inşaatta kullanı

lan topraktan mamul ateşe mukavim veya harareti tecrideden benzeri sair eşya 
2. Madenler : 
Her nevi maden cevherlerinden ve demir hurdalarından, izabe ve benzeri ağır sa

nayi ameliyeleri ile elde edilen ilk istihsal maddelerinden ve bunların halitalarından : 
. A) Demir sanayii grupu : 

a) Ray, travers, boru, her nevi tel, çubuk halinde veya profilli demirler 
b) Sair demirler (dökme demir, demir, çelik) kütük ve yukarda zikredilmemiş 

sair hadde mamulleri ile bunlara benzer ağır sanayi ilk istihsal maddeleri 
B) Bakır sanayii grupu : 
Ham bakır (külçe halinde) veya elektrolitik bakır (istihsal mahallinde imal edi

len sâf veya mahlut bilûmum mamuller dâhil) 
C) Sair madenler sanayii grupu : 
Sair madenlerden mamul külçe, çubuk, levha, varak, şerit, tel, toz ve sair şekiller-

deki ilk (metal halinde) istihsal maddeleri (istihsal mahallinde imal edilen sâf veya 
mahlut bilûmum mamuller dâhil), (kükürt ve kıymetli madenler hariç) 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), esas unsur olarak % 70 ve daha fazla 

petrol veya şist yağını ihtiva eden : 
i — Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat dereceden aşağı olan hafif 

yağlar 
ii — Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece ve daha yukarı olup 55 san

tigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece ve daha yukarı olup 250 santi
grat dereceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden orta yağlar 

iii — Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha yukarı olan ağır 
yağlar : 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattur edenler 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı % 80 den az olanlar 
c) Makine yağları, petrol bitümeni (Petrol asfaltı), tortular ve katranlar 
d) 270 hararet derecesinden evvel takattur eden hafif yağlar nispeti % 50 den yu

karı olan ham, tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş mayi madenî mahrukat ve madenî yağ
lar (petrol ve şist yağları, linyit ve diğer madenî yağlar) 

12.5 

12.5 

20 

30 

30 

1 kg. K. S. 
den kr. 

10.— 

8.50 

8.— 
20 

Nispet 
% 

3. Kauçuk 
Her türlü ve her şekilde tabiî veya sentetik kauçuk (kütaperka, pamuk; mayi, balata 

gibi ve benzerleri dâhil) 
4. Plâstik maddeler 
Selüloz, albüminoit veya tabiî reçinelerin müştakları olarak veya sentez yolu ile ve

ya sair suretler ile elde edilen levha, yaprak, pelikül, şerit ve sair şekillerde suni plâs
tik ilk istihsal maddeleri « • • . ' . - . . 

% 30 
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Nispet 

% 

5. Kürkler : 
Vizon, marmut, mirmir, zibolin, kakum, misk faresi, skons, opozom, kastor, Ka

nada kunduzu, motondore, Hint kuzusu, astfakan, lütr gibi kürk imaline mahsus kıy
metli hayvan postları (ham veya aprelenmiş halde) ve taklit kürkler. 50 

6. Kemik, boynuz ve saire : 
Kuş ye süs tüyleri (ham, temizlenmiş ve aprelenmiş) gergedan, fil, denizaygın, 

balina ile mercan nev'inden hayvanların kemik, boynuz, tırnak, diş ve kabukları ve 
(ham, temizlenmiş, muamele görmüş, kesilmiş, yarılmış, düzeltilmiş şekilleri, tozları, 
kırpıntıları ve döküntüleri dâhil). . 50 

7. Kıymetli taşlar : 
Kıymetli taşlar (pırlanta, felemenk, yakut, zümrüt gibi) yarı kıymetli taşlar 

(akik, kehribar, kara kehribar gibi)/sentetik ve ağlomere taşlar, ve bu taşların toz
ları, tabiî, suni inciler (ham, yontulmuş, işlenmiş hallerde). 40 

8. Kâğıt ve mukavva : 
a) % 70 ve daha fazla odun hamuru ihtiva eden, metre karesi ağırlığı 5 0 - 5 5 

gram arasında olan (50 - 55 dâhil) kâğıtlar. 15 
b) Diğer her türlü kâğıt ve mukavvalar 20 
9. Camlar : 
t ik istihsal mahsulü her türlü cam ve cam eşya 20 
10. Tekstil maddeleri : 
A) Dokumaya elverişli hayvani maddelerden imal edilen iplikler (satmalımp 

bitim ameliyesine tâbi tutulan iplikler dâhil) : 
a) Strayhgran iplikleri 20 

' b) Diğerleri * 36 
B) Nebati lifî maddelerden imal edilen iplikler ve ipler (satmalımp bitim ame

liyesine tâbi tutulan iplikler. dâhil, üstüpü hariç) : 
a) ip, kınnap, halat, urgan gibi kendirden mamul olanlar 15 
b) Diğerleri 30 
C) Sentez yolu ile elde edilen suni elyaftan ve döküntülerden mamul iplikler 36 
DJ Başkaları hesabına yapılan büküm, katlama, kasarlama, boyama gibi bitim işleri 

(bu ameliyeler yukarda yazılı iplik nevilerinden hangisi için yapılmış ise o ipliğe aid-
olarak yukarıki bentlerde gösterilen nispetlerle vergilenir, mahlut iplikler hakkında E 
bendindeki hüküm uygulanır.) 

- E ) A, B ve C bentlerinde yazılı lif nevilerinin iki veya daha fazlası ile mahlut ola
rak imal edilen iplikler, mahlutun bünyesine kıymet itibariyle en fazla giren lif nev'in
den yapılmış sayılarak o cins ipliklerin nispeti ile vergilenir. Kıymet itibariyle galip lif
ten yapılan iplik vergiye tâbi bulunmadığı takdirde mahlutun bünyesine kıymet itibariyle 
ikinci derecede girmiş olan life ait ipliklerin nispeti uygulanır. 

11. Elektrik ve hava gazı : 
a) îmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve te

lefon müraselesi işlerinde istihlâk olunan elektrik (ev, apartman, resmî daire ve hususi 
iş ve teşebbüs, iderehane binalarındaki asansör ve soğutma cihazlarında istihlâk olu
nanlar hajaç, bu maksatla elektrik istihlâk eden müesseselerin iş yerlerinde ve bu yer
lerin sınırları içindeki ambarların da, bürolarında istihlâk olunan elektrik dâhil) (bu 
hükmün tatbikinde tamir ve montaj da dâhil olmak üzere bir maddenin şeklinin, vasfı-
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Kilovat saa

tinden 
Kr. 

nın, terkibinin ve hassasının değiştirilmesi suretiyle işlenmesi imal ve istihsali ifade 
eder.) (daha hangi işlerde sarf olunan elektrik bu had üzerinden vergileneceği iktisat 
ve Ticaret Vekâleti ile Maliye Vekâleti tarafından müştereken tesbit ve ilân olunur.) 1.— 

b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için istihlâk olunan elektrik 3.— 
e) Dağıtılan veya sarf olunan hava gazı (beher metre kübünden) * 1.5 

Sarfiyat 
bedelinin 

d) Elektrik ve hava gazı sayacı konulmamış olan yerlerde bu aletler konulun
caya kadar veya gayet ufak mikyasta götürü satışlarda kıymet esasına göre 

12. Tababet ve ıtriyatçılıkta kullanılan hayvani ham müstahsallar, maden ve 
kimya sanayii ve buna bağlı sanayide kullanılan müstahsallar 

Gümrük tarife cetvelinin 05.14 pozisyonu ve 27, 28, 29 ve 33 ncü fasıllarında yer 
alan tababette, eczacılıkta, veterinerlikte, sanayide ilk ve yardımcı madde olarak kul
lanılan inorganik ve organik tıbbi ve kimyevi müstahzarlarla her çeşit bileşikleri, 
millileri, müştakları (alkaloidler dâhil), organik ve inorganik asitler, bazlar, nadir 
maden ve izotopları, uçan yağlar (tabiî, suni, basit, mürekkep, mahlut, sulb veya ma
yi halinde olsun olmasın), katran ve petrollerin taktir ve tasfiyesinden elde edilen 
benzol, vazelin, parafin, amonyak, naftalin ve diğer müştakları ile tarifenin 38 nci fas-
lmdaki grafit, her türlü isler ve karalar, trebantin esansı, kolofanlar, reçineler, lâbo-
ratuvarlarda kullanılan hususi kültürler (afyon müştakları, mürekkepleri, kokain ve 
emlâhı, alkol ve devlet inhisarında bulunan tuz hariç) 

(% 15) 

% 1 8 

Nispet 

II - Mamul maddeler tablosu 
1. Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi : 
6551 sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı maddelerle silâh 

ve teferruatı ve av malzemesi (kâğıt ve mukavvadan olan aksam ve tefierruat hariç) 

2. Kibrit : 

Her nevi kibritler (iki başlı kibrit iki çöp kibrit sayılır) 

3. Taşıtlar : 
a) Bisikletler (oyuncak olanlar hariç) ve (b) ( o ve (d) bentlerinde yazılı olan

lar dışında kalan her türlü motorlu kara taşıtları 
b) Motosiklet ve yan arabası, sandalların arka tarafına takılan benzinle müteharrik 

motorler 
c) Kamyonet (yük taşımaya fahsus olanla? hariç) 
d) Binek otomobilleri ' 
e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasileri 

25 

Bin çöpten 
K. 

60 
Nispet 

% 

15 

20 
25 
25 
20 



w -
Nispet 

% ' 

4. Saatler : 
a) -Zarfları tamamen veya kısmen gümüşten veya altın kaplamalı veya altın yal

dızlı olanlarla (b) bendi dışında kalan her türlü saatler 20 
b) Zarfları tamamen veya kısmen altından veya platinden olanlarla kıymetli taş

larla süslü olanlar m 35 
5. Ses cihazları ve levazımı : 
a) Pikap, pikaplı radyolar, otomobil radyoları, ses kaydeden cihazlar 30 
b) sair radyo alıcı cihazları 20 
c) Her nevi gramofon, gramofon plâğı ve iğneleri, ses şeritleri 25 
6) Fotoğraf ve sinema maddeleri : 
Fotoğraf ve sinema makineleri, projeksiyonlar, her türlü fotoğraf ve sinema filimleri ' 18 
7) Seramik mamulleri : 
Seramik (çini, porselen, fayans ve gre) mamulâtı (suni dişler hariç) 20 
8) Ziynet ve süs eşyası : 
I nci tablonun 5, 6 ve 7 nci pozisyonlarında yazılı maddelerden mamul veya bun

larla mürettep eşya (meskukât hariç) 35 

III - Kahve, kakao ve bâzı içkiler tablosu 

1. Kahve :. 
İthal olunan çiğ, kavrulmuş, öğütülmüş, kafeini alınmış veya alınmamış kahveler 

(döküntü ve kabuklar dâhil) 
2. Kakao ve kakao yağı : 
Çiğ ve kavrulmuş kakao, (tane, kırık, kabuk ve bunların zar ve döküntüleri) katı 

veya mayi halde kakao yağı 

3. İnhisar dışındaki içkiler : 
a) Her çeşit bira 
b) Tabiî köpürür şarap 
e) Sair şaraplar 
d) Viski 

Kilosundan 

500 kr. 

% 30 
Litrede 

Kr. 

40 
1 500 

20 
3 000 

IV - ithal mamulleri tablosu 

1. Çimentodan mamulât ve ateşe mukavim maddeden mamul her türlü eşya (başka 
maddelerle mürettep veya gayrimürettep) 

2. Madenî eşya : 

Nispet 
% 

10 
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a) Sanayi, maden ve ulaştırma işlerine ve ziraate mahsus makine, alet ve malzeme 
(nevileri Mailye, İktisat ve Ticaret, Ziraat, Ulaştırma, Gümrük ve inhisarlar vekâletleri 
ile Türkiye Ticâret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince müştereken tâyin 
ve ilân olunur.) 10 

b) Demirden mamul olup (a) fıkrası ile birinci tabloda yazılı olanlar dışında kalan 
eşya ikinci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı vasıta, makine, cihaz ve alet
lere mahsus olup bunların kurulup işletilmesine yarıyan esas ve yedek parçalar dâhil) 
(başka maddelerle mürettebolsun, olmasın) 18 

c) Sair madenî eşya (kıymetli madenlerden olanlar hariç) (başka maddelerle mü
rettep veya gayrimürettep) , 25 

3. Kauçuktan mamul eşya (başka maddelerle mürettep veya gayrimürettep) 25 
4. Plâstik maddelerden mamul eşya (başka maddelerle mürettep veya gayrimüret

tep) 25 
5. Kâğıt ve mukavvadan mamul eşya : 
a) Kitap, gazete, mecmua, risale ve talim ve terbiyeye mütaallik eşya (başka mad

delerle mürettep veya gayrimürettep) (nevileri Maliye ve Maarif vekâletlerince tâyin 
ve ilân olunur.) 5 

b) Sairleri 15 
6. . Camla mürettep eşya 18 
7. a) I nci tablonun «10 - B - a» pozisyonunda yazılı maddelerden mamul olan

lar 12.5 
b) 1 nci tablonun 10 neu pozisyonunda yazılı diğer ipliklerden mamul olanlar 18 
8. I nci tablonun 5 nci pozisyonunda yazılı kürklerden mamul eşya (başka mad

delerle mürettep veya' gayrimürettep) ^ 35 
9. Birinci tablonun 6 ncı pozisyonunda yazılı kemik, boynuz, kabuk, tırnak, diş 

ve tüylerden mamul eşya (başka maddelerle mürettebolsun olmasın) 35 
10. I nci tablonun 7 nci pozisyonunda yazılı taşlar ve incilerle kıymetli maden

lerden mamul veya bunlarla mürettep eşya (başka maddelerle mürettebolsun ol
masın) 35 

11. Kahveden mamul maddeler 
12. Kakaodan mamul maddeler 
13. Ruhsatnameli ve ruhsatnamesiz her nevi tıbbi, ispençiyari ve veterinerlikte 

kullanılan ilâçlar diş macun, su ve tozları ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 13 ncü, 
30 ncu ve 38 nci fasıllarında kayıtlı diğer bilcümle müstahsallarla her nevi hulâsalar, 
ziraatte haşarat ve parazitlerin itlafında ve sanayide kullanılan diğer her nevi sınai, 
kimyevi mamul ve müstahsallar, asit tannik müştakları, tabiî, suni ve organik boya
lar, vernikler ve mürekkepler, lâklar, ayakkabı boya ve cilaları, albüminoit madde
lerden elde edilen yapıştırıcı maddeler, her nevi sabun, kremler, şampuanlar ve diğer 
ıtriyatçılık ve tuvalet müstahzarları, suni mumlarla Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
25 nci faslında yer alan madenî menşeli veya suni müstahsallar (kükürt, çimento ve 
tuz hariç) 15 

İhtar : 
1. I nci tabloda yazılı ilk istihsal maddelerinden birkaçı ile mahlut ve müret

tep eşyanın (IV ncü tabloda ismen yazılı olanlarla vekâletler tarafından tâyin ve 
ilân edilecekler hariç) IV ncü tablodaki pozisyonu eşyanın bünyesinde kıymet iti
bariyle en yüksek olan maddeye göre tâyin edilerek eşya o pozisyonun nispeti üze
rinden vergilenir. » . 
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2. IV ncü tabloda yazılı olup bünyesine giren maddeler arasında I nei tabloda 
yazılı olanlar kıymet itibariyle % 50 den az olan eşya, bunlardan kıymet itibariyle 
en yüksek olanından imal edilmiş sayılarak TV ncü tablodaki pozisyonu tâyin olu
nur, ve o pozisyonun yarı nispeti ile vergilenir. 

3. Bu ihtarın 1 ve 2 işaretli bentlerindeki kıymet eşyanın gümrük kıymetini 
ifade eder. 

4. Kesilmiş, bölünmüş, hazırlanmış veyahut dâhilde istimal veya imal edilmek 
üzere esas mahiyeti değiştirilmeksizin bâzı fer'î ameliyelere tâbi tutulmuş olan ilk 
istihsal maddeleri I nei tabloda yazılı nispetler üzerinden vergilenir. 

ı 
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T. B.M.M. 
Muvakkat Encümen 7 . y / J . ıgs$ 

Esas No. 1/471 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Meclise tak
dim olunan ve tetkiki için encümenimize hava
le buyrulan Gider Vergileri kanun lâyihası Hü
kümet temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik edil
miş ve varılan neticeler aşağıda sırası ile gös
terilmiştir. 

1. Mucip sebepler lâyihasından ve kanunun 
yapısı hakkında hükümetçe verilen şifahi izahat
tan edinilen bilgiye köre bu lâyiha ile istihdaf 
edilen maksatların başında, 1926 yılından bu 
yana memleketimizde tatbik edilen Muamele 
Vergisi şekillerinin ve bilhassa imalâttan alman 
Toplu Muamele Vergisi şeklinin, memleketimiz 
sanayiinin inkişafını köstekleyici durumunun ber-
tarf edilmesi ve sanayiimize bu bakımdan gerekli 
inkişaf imkânları sağlanırken, bu türlü reform
ların tabiî bir neticesi olan varidat kaybının im
kân nisbetinde az olmasını temin etmek ve çok 
eski, çeşitli tadillere uğramış, bu bakımdan tat
bik imkânları zorlaşmış bir kısım hizmet ve mün
ferit İstihlâk vergilerimizi bugünün vergi pren
siplerine uygun mazbut bir bünyeye kavuşturmak 
gelmektedir. 

Filhakika bugün 3843 sayılı Kanuna müste
niden memleketimizde tatbik edilen Muamele 
Vergisinin imalâttan alman, prensip itibariy
le sınai faaliyetlerin kâffesini mevzuu dâhiline 
almakla beraber vergi tekniği ve bâzı tâli zaru
retlerle bir kısım müesseseleri veya mamulleri 
muafiyete ve istisnaya tâbi tutmuş bulunduğun
dan vergiye tâbi müesseseler aleyhine çok za
rarlı neticeler tevlidetmektedir. Bu durum bil
hassa işçi sayısı ve muharrik kuvvet gibi maddi 
unsurlarla tavsif edilmiş küçük sanatlar mua
fiyetinin, tatbikatta bir küçük işletme muafiye
ti halini almış olmasından ileri gelmektedir. 
Toplu Muamele vergilerinde bu türlü muaflık
ların, fabrikasyon faaliyetleri için iktisadi bir 
rekabet gücü taşıyan artizan faaliyetlerine mün
hasır sübjektif bir karakter taşıması gerekirken 
buna mütaallik ölçünün işçi sayısı ve muharrik 
kuvvet miktarı gibi objektif bir esasa dayandı

rılması, büyük sanayiin istihsal kuvvetinden 
bir şey kaybetmeden bu ölçüler içine yerleşe
cek şekilde küçülmesini intacetmis ve bellifcmşlı 
sanayi kollarının bugünkü gayritabiî bünyeleri
ni meydana getirmiştir. 

Bu teşhise göre İmalât Muamele Vergisinin 
kusurunu küçük sanat muafiyetine inhisar et
tirmek ve meselenin hal çaresini bu konuyu en 
uygun bir şekle kavuşturmakta aramak müm
kündür. 

Toplu İmalât Muamele Vergisi şekli, mükel
lef ünitelerinin bu bünyede bir verginin kayıt 
nizamlarına uyabilip uyamıyacağı konusu üze
rinde durmak mevkiindedir. Verginin kaderi bu 
teemmülün en iyi bir isabetle gerçekleştirilme
sine bağlıdır. Başka bir ifade ile İmalât Mua
mele Vergisinde bir artizan muaflığı veya böy
le bir muafiyeti sağlıyacak küçük sanat mua
fiyeti bir zarurettir. Bugün uygulanan muame
le vergimizdeki küçük sanat muafiyeti ölçüsü
nün bu maksatla değiştirilmesi bütün sınai ima
lâtın hemen hemen mutlak şekilde Muamele 
Vergisine tâbi tutulmasını intacetmektedir. Tat
bikatta bunun gerek idare, gerekse mükellefler 
bakımından ne deredece zorluklar hattâ imkân
sızlıklar yaratacağı izahtan varestedir. 

Bu itibarla meselenin hal çaresini verginin 
yapısında, prensibinde aramak, bir strüktür de-* 
ğişmesini istihdaf edecek bir yola gitmek, bir 
reform anlayışı ile meseleyi ele almak bir za
ruret olarak belirmektedir. 

Verginin bünyesinde yapılabilecek değiştir
meler neler olabilir? Encümenimiz bu mesele 
üzerinden Hükümetle geniş istişarelerde bulun
muş ve şu durumları müşahede etmiştir : 

A) Toplu Muamele Vergisi şekli terk edi
lerek yayılı Muamele Vergisi şekline geçmek: 

Nazariyat ve tatbikata göre yayılı Muamele 
Vergisi, vergi mevzuuna giren maddelerin istih
salden istihlâke kadar her el değiştirmesinde 
satış bedeli üzerinden düşük nispetlerle vergi
lendirilmesi şeklidir. 

(Gider vergileri) 



Bu pratik görünüşüne karşılık bu vergi şek
linin şu mahzurları gözden uzak bulundurula
maz: 

a) Muamele adedi çoğaldıkça zaruri bir 
ihtiyaç maddesi lüks bir maddeden daha yük
sek nispette vergi ödiyebilir. 

b) Vasıtalı vergilerde ric'iliği kısmen ol
sun bertaraf etmek maksadiyle başvurulan ça
relerin tatbikine bu vergi şekli imkân vermez. 
Başka bir ifade ile vergi Ödiyenlerin durumu
na'j^öre muaflık ihdasına elvermez. 

c) İhraç muaflığının uygulanmasını imkân
sız kılar. 

d) Muamele adedinin azaltan ve dolayısiy-
le nihai vergi nispetini düşüren büyük teşeb
büsler bu imkândan mahrum bulunan küçük 
teşebbüsleri ezebilirler. 

e) Bir memleketin ticari hayatı mükemmel 
şekilde teşkilâtlı ve mazbut değilse bu vergi
nin uygulanması muhaldir. 

f) Bu tip bir verginin mükellef adedi mu
amele vergisi şekillerinin hiç biri ile kıyaslana-
mıyacak şekilde çok olduğundan tatbikatın ida
re tarafından müessir şekilde kontrolü imkânı 
çok zayıftır. 

Yayılı Verginin kısaca ifade edilen bu mah
zurlarını bertaraf etmek maksadiyle yapılan ça
lışmalar sonunda nazariyat ve tatbikat şu çare
leri tavsiye etmiştir : 

a) Vergiye tâbi maddenin iktisadi vetire
sinde belli kademelerden birini mükellefiyet 
sahası dışında bırakmak yerinde olur. Bu gö
rüşe göre meselâ vergiyi yalnız imalât ve pera
kende kademelerinde almak, ortada kalan ve 
emtiaya çok el değiştirten toptancı kademesini 
vergi şümulü dışına çıkarmak icabeder. Bu şe
kil, imalât ve perakende sahalarında alman top
lu iki Muamele Vergisi şeklini birden tatbik 
etmekten başka bir şey olmaması itibariyle, top
lu ve yayılı Muamele Vergisi şekilleri arasında 
bir Muamele Vergisi şeklidir. 

b) Alman maliyecilerinden Simens'in tavsi
yesine göre ise vergi bütün muamelelere şâmil 
olmalı fakat her kademede kazandığı değer far
kı üzerinden alınmalıdır. Bugün Fransa'da uy
gulanmakta olan Eklenen Değer Vergisi bu şek
lin işlenmiş bir tipi olduğu gibi bugünkü - bil
hassa 1946 da 4939 sayılı Kanunla yapılan ta
dilden önceki şekli ile - bizim İmalât Muamele 
Vergimiz de bu tipe dâhil bir vergi seklidir. İma

lât Muamele Vergisi esasından hareket eden bu 
vergi şeklinin de memleketimizde uygulanması 
bugün için mümkün değildir. 

B) Toplu Muamele Vergisi tiplerinin diğer 
şekillerine geçmek : 

Y/ukarda hulâsa edilen tedbirler tatbikatta 
yayılı Muamele Vergisinin mahzurlarını berta
raf edememiştir. Bu sebeple meselenin başka ça
reler taharrisi ile halli bir zaruret olarak belir
miştir. Bu çalışmaların vardığı neticelere göre 
verginin muayyen tedavül kademeleri üzerinde 
temerküz ettirilmesi bahis mevzuu mahzurları 
büyük nispette ortadan kaldırır ve mükellef 
adedi azalacağı için idari kontrolü müessir kı
lar. Bu itibarla vergi ya. imalâtta, ve ithalâtta, 
ya toptan sahada veya perakende kademede alın
malıdır. 

Toptancılığın tâyini müşkilleri ,toptancı - pe
rakendeci muvazaaları ile matrah kaçırmalarına 
imkân vermesi; perakende kademe teklif edil
diği takdirde son muamelenin kestirilememesi, 
mükellef sayısının çok olması, verginin pul il-
sakı suretiyle alınması gibi vergiyi görünür ha
le getiren tedbirleri zaruri kılması gibi mah
zurlarından başka düzenlenmiş bir iktisadi -ve 
ticari hayatı lâzimi gayrimufarik haline ge
tirmiş olan bu vergi şeklinin de memleketimiz
de tatbikine imkân düşünülemez. 

Bu itibarla memleketimizde imalâttan alı
nan Toplu Muamele Vergisi bünyesinde bir 
vergi şeklinde kalmak, bugünkü küçük sanat 
muafiyeti problemini bu sistem içinde yeni bir 
prensip ile halletmek bir zaruret olarak belir
mektedir. 

Hükümet bu problemi şu eskilde bir hal 
çaresine bağlamıştır : 

Lâyihada İmalât Muamele Vergisini - it
halâta da şâmil olarak - İstihsal Vergisi istih-
lâf etmektedir. Muamele Vergisi geniş bir 
«imal» tarifi ile bütün mamulleri ve sınai müessese
leri mevzuuna aldığı halde, İstihsal Vergisi sınai 
müessese ile ilgilenmeksizin ihtiyaçlarımıza 
cevap veren bir kısım mamullerin imalinde ilk 
madde, ana madde olarak kullanılan ve 
umumiyetle kayıt nizamı mütekâmil mu
hasebe usulüne intibak etmiş büyük müessese
lerin mamul veya mahsullerini veya tama-
miyle hariçten ithal olunan mahdut birkaç 
ilk istihsal maddesini ve yüzde doksandan faz-
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lası ithal olunan yine mahdut sayıda, vergiye 
tahammül derecesi yüksek birkaç mamulü, keza 
tamamiyle ithal malı olan kahve ve kakao ile 
bugün imali ve ithali İstihlâk Vergisine tâbi bir 
iki içki vazıh tariflerle tadadederek vergiye tâbi 
tutmaktadır. 

Vergi mevzuuna alman maddeler büyük sa
nayi karakterindeki sınai müesseselerde imal 
veya istihsal edilebildiğinden küçük sanat mües
sesesi problemi bu sistemde külliyen bertaraf 
edilmektedir. 

Bu operasyon gider vergileri manzumesine 
dâhil maddelerden bugün, Muamele, İstihlâk ver
gileri şekil veya adları ile elde edilen varidata 
yakın bir gelir" sağlamakla da Muamele Vergisi 
meselemize gerek mükellef, gerekse Hazine bakı
mından en uygun hal çaresini getirmektedir. 

Bu suretle bilhassa küçük imalâtçıların inki
şaf yolundaki arzuları da, buna mâni olan engel
lerin bertaraf edilmesi suretiyle tamamen karşı
lanmış olacaktır. 

Bu müşahedelerin ışığı altında encümenimiz 
gider vergileri lâyihasına hâkim prensipleri ka
bule şayan görerek maddelerin tetkikine geçil
miştir. 

2. (Madde 1) Lâyihanın birinci maddesi 
vergiyi doğuran olayı, - tablolara yaptığı atıfla -
vergi nispetini, mevzuunu, şümulünü göstermek
tedir. Verginin, mevzua dâhil maddelerin ima
lâtçı veya müstahsıllar tarafından tesliminde 
veya ithalde alınması uygun görülmüş ve bu 
maddenin matufu olan- listelerin tetkikine geçile
rek bunlarda aşağıda gösterilen değiştirmeler ya
pılmıştır : 

I - İlk istihsal maddeleri tablosu : 
a) Bu tablonun madenlere ait 2 nei pozis

yonunun giriş fıkrasında vergiye tâbi madde 
tarif ve tavsif olunurken istihsal ameliyelerin
den yalnız (izabe) anılmıştı. Mevzua vuzuh ver
mek maksadiyle izabe kelimesinden sonra (flo-
tasyon) kelimesinin de ilâvesi ve bu fıkrada zik
redilen ameliyelerin esasen ağır sanayi faaliyet
leri olması itibariyle tatbikatta tereddütler ya
ratabileceği nazara alınarak bahis mevzuu sa-
sanayii tavsif eden (ağır) kelimesinin metinden 
çıkarılması uygun bulunmuştur. Pozisyonun de
mir sanayiine ait (A-b ) işaretli bendindeki 
(ağır) kelimesi de aynı düşünce ile metinden çı
karılmıştır. 

b) Aynı pozisyonun bakır sanayiine ait B 
ve sair madenler sanayiine ait c bentlerinde 
ilk istihsal maddelerinin imal edildiği müessese
lerde yapılacak her türlü imalâtın nihai şekilleri 
ile vergilendirilmesi esası kabul elilmiştir. İstihsa
lin belli bir kademesinden sonra başka eşya imal 
edilmek üzere bunların sair müesseseler tara
fından satmalınması ve bunlardan vücuda ge
tirilecek eşyanın bu lâyiha ile vergiye tâbi tu
tulmamış olması dolayısiyle hüküm bu hali ile 
kaldığı takdirde ilk istihsal müesseseleri aley
hine bir durum hâsıl olabileceği mülâhazası ile 
ilk istihsal maddelerinin teklifi prensibini daha 
dar bir imalât sikline inhisar ettirmek maksa
diyle ilk istihsal maddelerinin vergiye tâbi şe
killerinin bu bentlerde sarih olarak tadadedil-
mesi uygun görülerek mezkûr pozisyonlara bu 
şekil verilmiştir. 

Ayrıca sözü edilen c bendinin sonundaki pa
rantez içine kükürtten sonra, maden istihracı 
faaliyetlerinde önemi pek büyük olan (barit) in 
ilâvesi ve kıymetli maden mefhumunun arz et
tiği ipham dolayısiyle vergi mevzuu haricinde 
kalacak bu maddelerin nevilerinin Maliye, İk
tisat ve Ticaret ve İşletmeler vekâletlerince 
müştereken hükme bağlanarak bende vuzuh 
verilmiştir. 

c) Aynı pozisyonun akar yakıtlara ait 
(D-iii/c) pozisyonundaki vergi nispeti bir tapaj 
yanlışı olarak ölçü esasına dayanan (20) kuruş 
şeklinde dizilmişti. Hükümetin verdiği izahat 
üzerine bu nispet (% 20) şeklinde kıymet esası
na dayanır bir hale getirilmiştir. 

d) Birinci tablonun 3 işaretli pozisyonun
daki (pamuk) kelimesinin de bir tapaj yanlışı 
olduğu anlaşılmış ve (hamur) şeklinde değişti
rilmiştir. 

e) Birinci tablonun 5, 6 ve 7 nci pozisyon
larında yazılı kürkler ve ziynet eşyası imâline 
mahsus maddelere ait vergi nispetleri hükümetçe 
de bir lüks vergisi anlayışı içinde tesbit edilmiş 
ise de encümenimiz bu maddelerin vergi nispet
lerini bunların vergiye tahammül derecelerinin 
yüksekliğini nazarı itibara alarak aynı zamanda 
lüks maddeler israfını mümkün mertebe önlemek 
maksadiyle % 75 e çıkarmıştır. 

Ayrıca 6 numaralı pozisyonun sonundaki pa
rantezden önce gelen (ve) kelimesi metinden çı
karılmıştır. 



— 62 — 
f) Birinci tablonun 9 ncu pozisyonu metne 

vuzuh verilmek maksadiyle değiştirilmiş ve hü
kümet metninin başına (cam ilk maddeleri ile 
hurda camlardan) ibaresi ilâve edilmiştir . 

g) Birinci tablonun 11 nci pozisyonunun ilk 
parantezi içindeki ikinci kelime olan apartman 
kelimesinden sonra (otel) kelimesinin ilâvesi tat
bikatta vukuu melhuz tereddütleri izale maksa
diyle metne ilâve edilmiştir. 

I I - Mamul maddeler tablosu 
a) Bu tablonun 3/a pozisyonundaki oyun

cak bisikletlerin dahilî imalâtının, bunların bu
günkü dağınık ve geri durumdan kurtarılmaları 
bakımından vergi şümulü dışında bırakılması, it
halâtlarının ise, bugünkü Muamele Vergisinden 
daha düşük olan % 15 nispeti ile vergilendiril
mesi uygun mütalâa edilmiş ve karar ile ilgili 
olarak IV numaralı ithal mamulâtı tablosunda 
gereken değiştirme yapılmıştır. 

b) Bu tablonun 3/a pozisyonunda başka bir 
düşünce ile bir değiştirme daha yapılmıştır. Şöy
le ki; hükümet teklifinde bu pozisyonun mütaakıp 
bentlerinde yer almıyan taşıtlarda bir atıfla 
zikredilmekte ve % 15 nispeti ile vergilendiril
mekte idi ve bu vasıtalar arasına kamyon ve oto
büsler de girmekte idi. Diğer vasıtalara nazaran it
halâtı yüksek olan bu vasıtaların bugünkü nis
petten % 3 nispetinde dun bir nispetle vergilen
dirilmesi, bu lâyihada zaruri kıldığı varidat nok
sanını artırıcı görülmüş ve vergiye mühammil 
bulunduğu düşünülen bu vasıtaların ve pozisyo
na dâhil diğer vasıtaların vergi nispeti °/c 20 ola
rak değiştirilmiştir. \ 

c) Ancak bu değiştirmeye karşılık encümen, 
yerli karosörlerin imalâtını teşvik düşüncesi ile 
motorlu kara taşıtlarının motorlu şasilerine aid-
olarak hükümetin tesbit ettiği % 20 nispetini 
% 15 e indirmiş ve ithali % 25 veya % 10 nis
peti ile ve IV ncü tablo münderecatına göre ver
gilenmesi muhtemel bulunan motorlu kara nakil 
vasıtalarının motorsuz şasilerinin vergi nispetini 
bu tabloya alarak % 10 olarak tesbit etmiştir. 

d) Saatlerin vergi nispeti bir Lüks Vergisi 
anlayışı ile yeniden düzenlenmiştir. 

c) Ses cihazları ve levazımı pozisyonunda, 
münhasıran elektrik tesisatı bulunmıyan köyle
rimizde kullanılan pilli radyoların İstihsal Ver
gisi nispetinin bugünkü Muamele Vergisi nispe
tini aşmamasını ve otomobil radyolarının da 
pilli radyolar haricinde kalan radyoların nispe

ti ile vergilenmesini sağlamak üzere bu tablo
nun 5 nci pozisyonunda gerekli değiştirmeler 
yapılmıştır. 

f) Tablonun 6 nci pozisyonunda başlığı, po
zisyon muhtevasına daha uygun bir şekle ifrağ 
edilmek suretiyle değiştirilmiştir. 

g) Seramik mamulleri pozisyonu bir Lüks. 
Vergisi anlayışı ile ikiye tefrik edilmiş ve çini, 
porselen, fayans ve greden mamul vazo, biblo 
ve heykeller % 40 nispetine tâbi tutulmuş, bun
lar dışında kalan pozisyon mamulleri hükümetin 
teklif ettiği nispette bırakılmıştır. 

Nispeti yükseltilmiş olan çinilerin lâyihanın 
4 ncü maddesinin (F) fıkrasında yer alanları
nın dahilî imalâttan alınacak istihsal Vergisin
den müstesna bulunacağı tabiîdir. 

h) Tablonun ziynet ve süs eşyasına müta-
allik 8 nci pozisyonunun hükümetçe teklif olu
nan vergi nispeti bir Lüks Vergisi anlayışı ile 
ve bu maddelerin imâl olunduğu maddelere ait 
vergi nispetleri aynı görüşle yükseltilmiş bulun
duğundan, mütelâfi bir seviyeye çıkarılmıştır. 

I I I - Kahve, kakao ve bâzı içkiler tablosu : 
Şeker istihlâk Vergisi, Şeker Kanununa alın

mış bulunduğundan glikoz bugünkü Dahilî istih
lâk Vergisinin dağınık metinleri arasında istih
lâk Vergisine tâbi tutulmaktadır. Bu duruma 
son vermek üzere glikoz da bu tabloya alınmış ve 
ihdası sırasındaki görüşe bağlı kalınarak Şeker 
istihlâk Vergisinin vasati nispetinin üçte biri 
olan kiloda (30) kuruş haddi ile vergiye tâbi tu
tulmuştur. 

Bu değiştirme dolayısiyle tablonun adında 
(glikoz) kelimesinin ilâvesi suretiyle gerekli de
ğiştirme yapılmıştır. 

IV - İthal mamulleri tablosu : 
a) Bu tablonun birinci pozisyonunun met

ninde mânayı tavzih maksadiyle kelime ve iba
re değiştirmeleri yapılmıştır. 

b) Tablonun kâğıt ve mukavvadan mamul 
eşya pozisyonundaki kitap, gazete, risale ve sair 
matbualara mütaallik bulunan % 5 nispeti kal
dırılmıştır. Bu sahadan temin edilecek varidatın 
cüziliği ve buna mukabil fuzuli gümrük formali
teleri ve gecikmelere sebebolacağı nazara alına
rak kaldırılmıştır. Pozisyonun diğer unsurları 
hükümetin teklif ettiği şekilde muhafaza edil
miştir. 

c) 8, 9, ve 10 ncu pozisyonların nispetleri 
bunların ilk istihsal maddelerinin encümende 



değiştirilmiş olan nispetlerine muvazi olarak ve 
aynı sebeplerle yükseltilmek suretiyle değiştiril
miştir. 

d) Bu tablonun pozisyonlarından bir kıs
mında, daha önceki tablo pozisyonlarındaki esa
sa uygun serlevhalar bulunduğu halde bâzıla
rına serlevha konulmamıştır. Encümenimiz bu 
noksanları da ikmal etmiş bulunmaktadır. 

3. Encümen, tablolara dâhil maddelerin nis
pet ve vergi haddi sütunları hakkında da şu 
kararı almayı yerinde görmüştür : Bu sütunun 
başlığı (nispet %) olarak kalacak, kıymet esa
sına göre vergilenen maddelere ait nispetler çıp
lak rakamlar halinde madde hizalarında göste
rilecek, bunların araşma mahdut sayıda ölçü 
esasına göre girecek vergi hadlerinin yanına 
ölçünün nev'i ve tavsifi unsurları açık olarak 
yazılacaktır. 

4. (Madde 3) Encümen bu maddeyi esas 
itibariyle uygun bulmakla beraber maddenin 
(b) fıkrasında derpiş edilen teslim halinin me
tinden çıkarılması konusu üzerinde esaslı şe
kilde durmuş, verginin ya bu fıkrada yazılı yer
lere irsali sırasında emsal satış bedeli üzerin
den alınması ile iktifa edilmiş veya bunlara 
vâki irsallerin hiç vergilenmiyerek verginin 
bunlar tarafından yapılacak katî satışlar üzeri
ne alınması ihtimalleri üzerinde durmuş, mad
di kontrol esasına dayanan ve ona göre tanzim 
edilmiş bulunan istihsal vergisinde de bugün 
Muamele Vergisinde tatbik edilmekte olan esa
sın muhafazasını uygun bulmuştur. Ancak mev
zuatımızda bu lâyiha ile derpiş olunan filyalin 
tarifi bugünkü Muamele Vergisi Kanununun 
8 nci maddesinde yer almış olduğundan ilga 
edilen bu kanundaki tarifin bu lâyihaya da 
alınması faydalı mülâhaza olunmuştur. 

Encümenin bu maddenin (d) fıkrasına pa
rantez içinde eklediği hükmün mucip sebepleri 
ücretin vergi matrahı olacağı ahvale mütaallik 
18 nci madde hakkında verilecek izahata talik 
edilmiştir. 

5. (Madde 4) a) Maddenin giriş kıs
mındaki (teslim) kelimesi, bu lâyihanın tes
lim saydığı (sarf) ı da ihtiva etmekte bulun
duğundan bu kısımdaki (veya sarf edilmesi) 
ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

b) Maddenin (a) fıkrası montaj ve tamir 
bakımından I I nci tabloyu daha şâmil ve mak
sada uygun eskilde kavramak üzere müşah-
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has eşya adı tadadi yerine o tablodaki po
zisyon numaralarının gösterilmesi suretiyle de
ğiştirilmiştir. 

c) Maddenin (c) fıkrasının sonunda, pa
rantez içindeki ibarenin başına, hükme vuzuh 
vermek üzere (muayyen bir bedelle) ibaresi 
ilâve edilmiştir. 

d) Maddenin (d) fıkrası ifade bakımın
dan daha vazıh bir hale getirilmiştir. 

e) Maddenin (f) fikasına ait matlap fıkra 
münderecatına daha uygun bir şekle sokul
muştur. 

t) Kütahya tipi tâbirinin tatbikatta ya
rattığı ve yaratmakta devam edecejği tered
dütlerin izalesi maksadiyle, üzeri, resim ve 
nakışsız çininin de mevcudolabileceği mülâhazası 
ile 4 neü maddenin (g) fıkrasına yeni bir 
şekil verilmiş ve fıkraya bir de matlap ilâve 
edilmiştir. 

g) Maddenin, Türkiye'de imal olunacak boş 
ve dolu her türlü fotoğraf ve sinema filimle-
rine münhasır olması gereken (h) fıkrasına 
bu suretle vuzuh verilerek metin yeniden tertibe-
dilmiştir. 

h) 4 neü maddenin i fıkrasında harb teç
hizatından madut maddeler için derpiş olunan 
istisna hükmünün, bir taraftan devletin hem ver
gi masrafı hem de vergi geliri süjesi olması di
ğer taraftan da bu istisna hükmünün girift bir 
risturn rejimi ile yürütülmesi zarureti önünde 
kaldırılması yerinde bulunmuştur. 

t) 4 neü maddenin (i) fıkrası kaldırıldığın
dan j fıkrası (i) işaretini almış ve bu fıkranın 
sonunun parantezindeki (i) fıkrasına vâki atıf 
kaldırılarak bu parantez hükmü lâzımgelen şekle 
sokulmuştur. 

j) 4 neü maddenin (i) fıkrasının kaldırıl
ması dolayısiyle (j) işaretine alman k fıkrasının 
son parantezi de yukarıda (j) fıkrası için belirti
len sebeplerle aynı# şekilde değiştirilmiştir. Ge
rek j gerekse k fıkraarımn son parantezindeki 
en son kelime olan «uygulanabilir» keilmesi «uy
gulanır» şeklinde değiştirilmiştir. 

k) 4 neü maddenin m fıkrasında şarap müs-
tahsılları için aile başına 500 litre şarap ile il
gili olarak derpiş olunan istisna hüküm, vergiye 
tâbi her madde ve bilhassa 3 neü tablodaki içki
lerin her biri için derpişi mümkün bir istisna 
olarak düşünüldüğü ve fakat böyle bir hükmün 
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lüzumlu olmadığı müşahede edilerek metinden 
çıkrılmıştır. 

1) istihsal vergisi dahilî bir vergi olması iti
bariyle muaflık ve istisnaların da dahilî imalât 
esas alınarak tâyin olunmak icabettiğinden 4 
neü maddenin hükümet teklifinde (j), encümen 
teklifnde (i) işareti ile gösterilen fıkrasındaki 
redaksiyonun, matufu olan 12 nci maddedeki 
eşya bu maddede tadat edilmek, atıf 12 nci 
maddeye alınmak suretiyle değiştirilmesi uy
gun görülmüş, metin buna göre yeniden kale
me alınmıştır. 

6. 9 ncu maddedeki (Maliye Vekâleti) keli
mesinden önce (suretiyle) kelimesi ilâve edile
rek mânaya vuzuh verilmiştir. 

7. 10 ncu maddenin (e) fıkrası maden is
tihsalinde bugün kullanılmakta olan Elektrik 
istihsal Vergisi muafiyetinin şümulünü muha-, 
faza edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

8. Hükümet metninin 10 ncu maddesinin 
(f) fıkrasında derpiş olunan husus, daha çok 
mükellefiyetin tâyini ile ilgili görüldüğünden 
Elektrik istihsal Vergisi mükellefiyetini tâyin 
eden maddeye bu hususta bir sarahat ilâve edil
mek üzere bu fıkra metinden çıkarılmış ve mü-
taakıp fıkraların sırası ona göre işaretlenmiş
tir. 

9. Memleketimizde teşebbüs edilmek üzere 
bulunan elektro metalüji sanayii geniş şekilde 
elektrik istihlâkini icabettirdiğinden bu sana
yiin kurulması elektriğin ucuz tedariki ile müm
kündür. Hükümetin bu mevzudaki çalışmaları
nı teshil ve bu sanayiin biran evvel kurulmasını 
sağlamak üzere bu sanayide münhasıran maden 
tasfiye ve izabesi için kullanılacak elektriğin 
istihsal Vergisinden istisna edilmesi, Hazine 
için reel bir gelir kaybı olmıyacağmdan, encü-
menimizce uygun mütalâa edilmiş ve 10 ncu 
maddeye bu maksatla (g) işaretli bir fıkra ek
lenmiştir. 

Mazbatanıımızm 5 nci maddesinin 1. bendin
de belirtilen karara göre bu maddenin a - c fık
raları 4 ncü maddeye nakledilmiş, mezkûr mad
de metni bu karara uygun şekilde yeniden ya
zılmış ve 4 ncü maddenin i fıkrası kaldırılmış 
bulunduğundan 12 nci maddenin bu fıkraya at
fı muhtevi (e.) fıkrası da-kaldırılmıştır. 

10. (Madde 13) Yukarda 8 nci maddede 
belirtilen sebeple 13 ncü maddenin Elektrik is
tihlâk Vergisi mükellefini tâyin eden son fık

rası vuzuhu temini maksadiyle şu cümle ile ik
mal edilmiştir. (Bahis mevzuu merkezin bu mak
satla bunlara verdiği elektrik enerjisi vergiye 
tâbi tutulmaz.) 

11. (Madde 14) 1 işaretli ilk istihsal mad
deleri tablosunun (2 - D, III, c) pozisyonunda 
yer alan makine yağları, petrol bitumu (petrol 
asfaltı), tortular ve katranlar kıymetleri üze
rinden % 20 istihsal Vergisine tâbi tutulmuş 
bulunduğundan 14 ncü maddenin akaryakıtla
rın vergi matrahı hakkındaki (a) fıkrası bu du
rumu mahfuz bulunduracak şekilde değiştiril
miştir. 

12. (Madde 18) Encümen gerek emsal sa
tış bedeli tâyini mekanizmasının gerekse istih
sal Vergisi şümulüne dâhil bitim işlerinin üc
retle teklifi müessesesinin tamamiyle kaldınlamı-
yacağmı müşahede ederek bunların çok dar bir 
ölçüde metinde kalmasını sağlamak maksadiyle 
bu madde vesilesiyle lâyihada şu değiştirmelerin 
yapılmasını yerinde görmüştür : 

a) 3 ncü maddenin (d) fıkrasına parantez 
içinde şu fıkra eklenmiştir. 

(imal ettikleri vergiye tâbi maddelerin bitim 
işlerini başka müesseselere yaptıran müstahsil ve 
imalâtçılar bu maddelerin istihsal Vergisini bu 
kanun hükümleri dairesinde bu maddelerin, ken
dileri tarafından tesliminde öderler.) 

Encümen bu vesile ile şu cihetin mazbatada 
tasrihini faydalı görmüştür : Ev sanatları mua
fiyetinden faydalanarak imal olunacak bu ka
nunla vergiye tâbi tutulmuş maddeler, bunların 
âmilleri tarafından, ücretle bitim ameliyesine 
tâbi tutturulduktan sonra satıldığı takdirde, ev 
sanatları muafiyeti mutlak bulunduğundan bu 
maddelerin bu suretle teslimi istihsal Vergisine 
tâbi tutulmıyacaktır. 

Bu prensip önünde 16 ncı maddenin (f) 
işaretli fıkrası da lüzumsuz hale geldiğinden me
tinden çıkarılmıştır. 

18 nci maddenin bitim işlerinde vergi matra
hının bu işler karşılığında alman ücret olacağını 
tezekkür eden ilk fıkrasının da yukarda belirti
len prensip ve madde değiştirmelerinden sonra 
şu şekilde değiştirilmesi zaruri görülmüştür : 
(3 ncü maddenin son bendinin parantez içindeki 
hükmü mahfuz bulunmak kaydiyle başkaları he
sabına yapılan bitim işlerinde vergi matrahı bu 
işler karşılığında alman ücrettir.) 
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Keza bu prensip ve değiştirmeler ve 16 ncı 

maddenin (e) fıkrası ile kabul edilmiş bulunan 
indirimden sonra dikiş ve nakış ipliği imalâtı 
ile ilgili olarak 18 nci maddenin son fıkrasında 
kabul edilmiş bulunan emsal ücret müessesesine 
de lüzum ve mahal kalmadığı kabul olunarak bu 
fıkra metinden çıkarılmıştır. 

Lâyiha metninde yapılan bu değiştirmeler, 
I işaretli ilk istihsal maddeleri tablosunun tek
stil maddelerine ait pozisyonlarındaki bitim iş
lerine mütaallik kademelerden her hangi bir de
ğiştirme yapma lüzumunu bertaraf etmektedir. 

Bu değiştirmelerin ifade ettiği mânayı birer 
misalle de açıklamakta tatbikata vuzuh verme 
bakımından encümen fayda mülâhaza etmiştir. 

a) Bitim ameliyeleri yapma tesisatı olmı-
yan bir iplik imalâtçısı imal ettiği iplikleri doğ
rudan doğruya satarsa vergisini kanunun umu
mi hükümleri dairesinde bunların satış suretiy
le kendisi tarafından tesliminde ödiyecektir. 

b) Aynı imalâtçı bu iplikleri vergiyi icabet-
tiren yukarda belirtilen şekilde teslim etmeden 
önce başka bir müessesede ücretle bitim ameli
yesine tâbi tutturduğu takdirde bitim ameliyesi 
için bu ameliyeyi yapan müessese vergi ödemiye-
cek, bu suretle bitim ameliyesine tâbi tutulan ip
likler bunları imal eden ve bu kanuna göre ver
gi mükellefi bulunan imalâtçı tarafından yine 
bu kanun hükümleri dairesinde bu ipliklerin 
tesliminde, bitim ücretini de ihtiva eden katî sa
tış veya emsal satış bedeli üzerinde vergiye tâbi 
tutulacaktır. 

Ev sanatları muafiyetinden faydalananlar ta
rafından imal edilmiş ipliklerin bunlar tarafın
dan başkalarına ücretle bitim ameliyesine tâbi 
tutturulduktan sonra teslimi vergiye tâbi tutul-
mıyacaktır. 

c) Bitim ameliyesi tesisatı bulunan müesse
selerin satmaldıklan ipliklerin bu ameliyeleri 
yaptıktan sonra bu kanun hükümleri dairesinde 
teslim etmeleri, kanunun umumi hükümleri dai
resinde - bunlar vergiye tâbi müesseselerden 
alındığı takdirde ilk madde indirimine de tâbi 
tutularak - İstihsal Vergisine tâbi tutulacaktır. 

d) Müstahsil veya imalâtçı durumunda bu-
lunmıyan bir şahsın, vergili veya vergisiz ola
rak satmalacağı iplikleri bir müesseseye ücret
le bitim ameliyesine tâbi tutturması halinde ver
gi, bu bitim ameliyeleri karşılığında alman üc

ret üzerinden ödenecek ve vergiyi bu ameliye
leri yapan müessese ödiyecektir. 

13. (Madde 19) Hükümet teklifinde bu 
madde ile matrah gizlemek suretiyle vukuu mel
huz kaçakçılıkları önlemek maksadiyle derpiş 
edilen tedbir, mükelleflerin bir hesap dönemin
deki teslimleri tutarının elli bin liradan veya 
umumi satışlarının dörtte birinden fazla bulun
ması haline inhisar ettirilmişti. Encümen bahis 
mevzuu kaçakçılığın bu maddeler içinde kanuni 
bir meşruiyet almasını vergi adaleti ve verginin 
verimi bakımından yerinde görmemiş ve mad
denin birinci fıkrasında tezekkür edilen şartın 
tahakkukunu, derpiş edilen tedbirin uygulanma
sı için lâzım ve kâfi sayarak maddeyi bu görü
şe göre değiştirmiştir. 

14/ (Madde 24) Hükümet teklifinin 24 
ncü maddesinin (a) fıkrasında ithal olunan akar 
yakıtların ve kahvenin vergi matrahının bunla
rın gayrisâfi sikleti olduğu yazılıdır. Encümen 
bu matrahı kahve için uygun mütalâa etmekle 
beraber akar yakıt zurufunun, muhtevaları olan 
akar yakıtlar gibi siklet üzerinden vergilenme
sini, bugün Gümrük Resmi sahasından bu zuru-
fun dolu olarak ithali dolayısiyle bidon piyasa
sında meydana gelmiş olan gayritabiî durumu 
teşdideder mahiyette görmüş ve fıkrayı akar 
yakıtların vergi matrahını, bunların safi sikleti 
olacak şekilde değiştirmiş ve maddeye, zurufun 
ithal maddeleri tablosuna göre ayrıca İstihsal 
Vergisine tâbi tutulmasını sağlamak maksadiy
le gerekli hükmü ilâve etmiştir. 

15. (Madde 25) Bu maddedeki atıf, bir ta-
paj hatası olarak, 23 ncü maddeye olacak yerde 
22 nci maddeye yapılmıştır. Encümen metninde 
bu hata düzeltilmiştir. 

16. (Madde 26) Keza bu maddedeki atıf 
da aynı şekilde vukua gelmiş bir hatadır. Atıf 
yapılan madde 23, 24 yapılmak suretiyle, düzel
tilmiştir. 

17. (Madde 27) Hükümetin 27 nci mad
desinin ikinci fıkrasında vergi mükerrerliğini 
önleme mekanizması, İstihsal Vergisine tâbi tu
tulmuş bütün maddeler için derpiş edildiği hal
de birinci fıkrada bu prensip yalnız I I nci tab
lodaki mamullere inhisar eder şekilde ifade edil
miştir. Birinci fıkra ikinci fıkradaki esasa inti
bak edecek şekilde değiştirilmiştir. 

18. (Madde 28) Bankaların ve sigorta şir
ketlerinin yaptıkları bütün muameleler dolayı-



siyle elde ettikleri paraların kâffesinin Muamele 
Vergisine tâbi tutulması keyfiyeti, bu müessese
lerde banka ve sigorta muameleleri yanında di
ğer muamelelerin yüzde çok düşük bir nispette 
beliren tâli derecede olması, banka muameleleri
nin yegân yegân neler olduğunun tatbikatta 
kestirilmesi konusunda karşılaşılan zorluk ve ih
tilâfların bertaraf edilmesi sebebiyle yıllardan 
beri kabul edilmiş bugünkü pratik esasın terk 
edilmemesi düşüncesiyle, encümence uygun mü
talâa olunmuştur. 

Ancak madde metninde tarif olunan banker 
sıfatını iktisabetmiş şahısların banka muameleleri 
dışındaki faaliyetlerinin ekseri ahvalde bankerlik 
muamelelerine galip durumda bulunduğu göz 

• önünde tutularak bunların yalnız banker sıfatı 
ile yaptıkları muameleler dolayısiyle elde ettikle
ri paraların Banka Muameleleri Vergisine tâbi 
tutulması uygun mütalâa edilmiş ve maddeye bu
nu temin edecek şekil verilmiştir. 

19. (Madde 29) Lâyihanın 28 nci maddesi 
ile banka unvanını taşıyan müesseseler yaptık
ları her türlü muameleler dolayısiyle Banka Hiz
metleri Vergisine tâbi tutulmuş bulunduğundan 
6266 sayılı Kanuna göre kurulan Kan Bankala
rının da bu vergi ile teklif edilme ihtimallerini 
sarih şekilde bertaraf etmek üzere lâyihanın 29 
neu maddesinin (h) işaretli fıkrasında yer alan 
muaflık hükmü encümenimizce de yerinde gö
rülmekle beraber kan mevzuundan başka kemik 
ve insan uzuvları ile ilgili banka şeklindeki faa
liyetlere başka memleketlerde raslandığı gibi ile
ride bizde de bunlara benzer kuruluşlara gidil
mesi bir ihtimal olarak derpiş edilmiş ve böyle 
bir kuruluşa aidolarak hükümetçe getirilecek lâ-

( yihalarm, bu bankaların gider vergileri camiası
na dâhil Banka Muameleleri Vergisine tâbi tu-
tulmamasını sağlıyacak muaflık hükümlerini de 
ihtiva etmesi temenniye şayan bulunmuştur. 

20. (Madde 34) Lâyihanın, Nakliyat Vergi
sinin mevzuunu ve bu vergiyi doğuran olayı gös
teren 34 ncü maddesi esas itibariyle encümeni
mizce de uygun bulunmuş ise de, 35 nci madde
nin (g) işaretli fıkrası ile canlı hayvan taşımala
rı esasen Nakliyat Vergisinden istisna edilmiş bu
lunduğundan 34 ncü maddenin birinci fıkrasın
daki (hayvan nakli dâhil) ibaresinin metinden 
çıkarılması yerinde mütalâa edilmiştir. Taşıma
lar mevzuunda hayvan da her hangi bir yükden 
farksız bulunduğundan, esasen maddenin birin-
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ci fıkrasındaki (yük taşımaları) ibaresi hayvan 
taşımalarını da içine alacak bir şümul içindedir. 
Bu itibarla (hayvan nakli) ibaresinin metinden 
çıkarılması, bu madde ile tedvin edilmek istenen 
mükellefiyet şümulünü her hangi bir tahdide de 
tâbi tutmuş değildir. 

21. (Madde 35) Encümenimiz, lâyihanın 35 
nci maddesini esas itibariyle yerinde bulmakla 
beraber bu maddenin (g), (h), (i) fıkraları üze
rinde önemle durmuş ve bu maddeye bir (j) 
fıkrası ilâvesini uygun bulmuştur. 

Hububat yanında bakliyatın da bu istisna
dan faydalanması uygun bulunmuş (g) fıkrası 
ona göre değiştirilmiştir. 

Maddenin (h) fıkrasındaki istisna hükmü
nün kaldırılması üzerinde de durulmuş ise de 
lâyiha ile derpiş olunan nakliyat vergisi, 34 ncü 
maddede sarih şekilde ifade edildiği gibi, tama-
miyle mülki bir karakterde bulunduğundan 
millî bir kapotaj mahiyetinde olmıyan ve mem
leket dışına vâki seyahat ve taşımaları pahalı-
landıracak böyle bir operasyona lüzum görülme
miş ve aynı mülâhazalarla deniz taşımalarına 
münhasır bulunan bu muaflık hava seferlerine 
de teşmil edilmiştir. 

Maddenin (i) fıkrasının müzakeresi sırasın
da, nakliyat resmi ile ilgili olarak hükümetçe 
hazırlanmış olup Maliye Encümeninde tetkik 
edilmekte olan bir lâyiha, adı geçen encümen
ce nakliyat vergisinin gider vergileri çerçevesi 
içinde ıslah edilmekte bulunduğu göz önünde 
bulundurularak tetkik ve intaç için komisyonu
muza gönderilmiştir. 

Gider vergileri lâyihasının 35 nci maddesi
nin (i) fıkrası ile 150 ve daha aşağı gros tonilâ

todaki gemilerle yapılan taşımalar vergiden is
tisna edilmekte idi. Maliye Encümeninden en
cümenimize gönderilen ve müzakeresi yapılarak 
raporu başkanlığa arz olunan bahis mevzuu lâ
yiha ile 300 rüsum tonilâto hacmmdaki makine
li deniz nakil, vasıtaları ile yapılan eşya taşıma
ları vergiden istisna edilmek istenmiştir. Gider 
vergileri lâyihasının Büyük Millet Meclisine 
arzından sonra hâsıl olan yeni bir durum dola
yısiyle teklif edilmiş bulunan formülün, Gider 
vergileri lâyihasının 35 nci maddesinin (i) fık
rasına, eski formülün yerine geçmek üzere, (eş
ya taşımaları) ibaresi ilâvesiyle, aynen alınma
sı encümenimizce uygun mütalâa edilmiştir. 



Lâyihanın 34 neü maddesinin (b) işaretli 
fıkrasiyle Nakliyat Vergisi otobüs seferlerine de 
teşmil edilmiş bulunmaktadır. Tramvay, tünel 
ve troleybüs gibi vasıtaların vergiye tâbi tutul
ması önünde, şehir içi otobüs seferlerinin vergi 
mevzuuna alınmasında bir muadelet gören encü
menimiz şehirlerarası otobüs seferlerinin memle
ketimizde yeni bir teşebbüs olduğunu, henüz 
böyle bir vergi nizamına tâbi olabilecek bir bün
yeye. kavuşmadığını, demiryolları için de ciddî 
bir rakibolamıyacağını göz önünde bulundura
rak şehir dışı otobüs seferlerini vergiden istisna 
etmeyi yerinde görmüş ve bu maksatla 35 nci 
maddeye (j) işaretli bir fıkra ilâve etmiştir. 

22. (Madde 36) Bu maddedeki atıf, 34 ncü 
madde yerine bir tapaj yanlışı olarak 33 ncü 
maddeye yapılmıştır. Encümen metninde bu nok
ta düzeltilmiştir. 

23. (Madde 38) Lâyihanın, Nakliyat Ver
gisi nispetlerini gösteren 38 nci maddesinde en-
cümenimizce aşağıda belirtilen değiştirmeler ya
pılmıştır : 

a) Bu maddenin I - B/b fıkrası ile tek mev-
kili taşıtlarda vergi nispeti ikinci mevki misillû 
% 20 olarak tesbit edilmişti. Bu türlü vasıtala
rın daha çok üçüncü mevkiye muadil olduğunu 
mülâhaza eden komisyonumuz, (motorlu tren ta
şımaları hariç) bunların vergi nispetinin % 10 
olmasını sağlamak üzere maddenin I - B/a ve b 
fıkralarında gerekli değiştirmeleri yapmıştır. 

b) Maddenin son iki fıkrasında şehir içi se
feri mefhumunun tâyini maksadiyle yapılan ta
rif uygun bulunmakla beraber bu türlü seferle
rin belediye sınırları içine inhisar edenlerin de, 
seferin başlama ve bitiş noktalarının hükümet 
organlarınca tâyini lüzumlu görülmemiş, bu lâ-
zimenin belediye sınırlarını aşan şehir içi sefer
lerine inhisar ettirilmesi uygun görülerek son
dan ikinci fıkraya bu ciheti sağlıyacak şekil ve
rilmiş ve başlangıç ve bitiş noktalarının tâyini 
işinde Maliye ve Münakalât vekâletlerini vazife
lendirmenin kâfi olduğuna kanaat getirilmiştir. 

İlgili makamlarca bu işler yapılırken mevcut 
mevzuatın aksatılmamasma itinayı encümenimiz 
tabiî bir cihet olarak mütalâa ettiğinden, bu hu
susa müteveccih son fıkranın metinden çıkarıl
masını uygun görmüştür. 

24. (Madde 40) : Encümen PTT Hizmetleri 
Vergisinin istisnalarını gösteren 40 nci madde 
üzerinde ve bilhassa bu maddenin (a) fıkrası 
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üzerinde önemle durmuştur. Lâyiha bu fıkra
siyle yabancı memleketlerle olan telgraf ve 
telefon muhaberelerini bu vergiden istisna 
etmektedir. 

Komisyonumuz, ücreti tamamiyle memleke
timizde ödenen bu müesseselerin vergiye tâbi 
tutulması imkânları üzerinde durmuş ve bu 
ücretlerin memleketimizin de dâhil bulunduğu 
milletlerarası anlaşmalara müsteniden bu mev
zularda alman ücretlerin müraselenin toprakla
rı üzerinde cereyan ettiği memleketler arasın
da belli esaslara göre paylaşılmakta olduğu
nu ve alman ücretlerin âzami limitetlerle mah • 
dut bulunduğunu, böyle bir verginin PTT ida
resinin bünyesinden ödenmesi gerekeceği anla
şıldığından fıkranın olduğu gibi bırakılması 
yerinde mütalâa edilmiştir." 

25. (Madde 57) İthalde alman İstihsal Ver
gisinin Gümrük Resmi teminata bağlanmış mu
amelelere aidolanları hakkındaki 57 nci madde, 
esas itibarla uygun bulunmuş ve akar yakıtlara 
ait ambalaj maddeleri konusunda lâyihanın 24 
ncü maddesinin (a) fıkrasında encümence yapı
lan değiştirme ile tenazuru sağlamak ve tatbi
katta bir tereddüde meydan bırakmamak üzere 
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi başı
na (bu kanunda aksine sarahat bulunmıyan ah
valde) ibaresi ilâve edilmiştir. 

26. (Madde 60) Bu maddenin ikinci fık
rasının başındaki atıf, 61 nci madde yerine 
bir tapaj yanlışı olarak 60 nci maddeye yapıl
mıştır. Encümen metninde bu nokta düzeltil
miştir. 

27. (Madde 64) Ücretin İstihsal Vergisi 
matrahı olması keyfiyetini çok dar bir sahaya 
inhisar ettirmek maksadiyle lâyihanın ilgili 
maddelerinde yapılan değiştirmelere muvazi 
olarak, bitim işi yapan müesseselerin müessir 
bir kayıt nizamı içinde tutulması zaruretine 
kaani olan encümenimiz, bu müesseselerin bu 
türlü işlerinin kâffesini kaydetmek üzere, ti
cari vâsıfları her ne olursa olsun, Vergi Usûl 
Kanununun 191 nci maddesinde yazılı bitim 
işleri defterini tutmaları mecburiyetinin devam 
ettirilmesi yerinde görülmüş ve bu hususu 
teminen 64 ncü maddenin sonuna (f) işaretli 
bir fıkra ilâve etmiştir. 

28. (Geçici madde 1) Lâyihanın 4 neü mad
desinin (i) fıkrasının yukarda belirtilen sebep
lerle kaldırılmış bulunması dolayısiyle bu mad-

(Gider vergileri) 
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denin mütaakıp fıkralarının harf halindeki işa
retleri de değişmiş ve bu arada yerli Fuel Oyl6 
ait (1) fıkrası da (k) olmuştur. 

Geçici birinci maddenin ilk fıkrasında bahis 
mevzuu (1) fıkrasına bir atıf işareti vardır. 
Belirtilen bu sebep dolayısiyle bu harfin (k) 
olarak düzeltilmesi icabetmiştir. 

29. (Geçici madde 2) Encümenimizce, lâ
yihanın kanunlaşması üzerine bugünkü Muame
le Vergisi ve lâyihanın mevzuuna alınmış İstih
lâk vergileri ile bu lâyiha ile ihdası derpiş olu
nan İstihsal Vergisinin dayandığı prensiplerin 
birbirine uymaması dolayısiyle, lâyihanın pren
sibi iktizası olarak, vergi mevzuuna alınmış 
olup da Muamele Vergisinden müstesna bulu
nan veya vergiye tahammül derecesi yüksek bu-' 
lunarak İstihsal Vergisi, Muamele Vergisinden 
yüksek tutulmuş olan maddelerin istoklannı 
ellerinde bulunduranların diğerlerine nazaran 
kazanacağı haksiz rekabet gücünün zararlı te
sirlerini izale maksadiyle bu türlü şahısları be
yana davet ve aradaki vergi yükü farklılığını 
bertaraf edecek şekilde gerekli tarhiyatı yapmak 
ve İstihsal Vergisi farklarını tahsil etmek üzere 
Hükümete bir salâhiyet tanınması vergi adaleti 
icabı olarak düşünülmüş ve lâyihaya bu mak
satla geçili ikinci madde ilâve edilmiştir. 

30. (Madde 67) Lâyiha mevzuuna.giren bu
günkü vergi kanunlarnın kaldırılmasına mütal-
lik olan 67 nci madde esas itibariyle encümeni
mizce uygun mütalâa edilmiş bulunmakla bera
ber maddenin 1, 2, ve 3 ncü fıkralarında ilgası 
derpiş edilmiş bulunan kanunların sarih ve 
numaraları ile tadadi olarak, diğer fıkralarda 
yazılı kanunların isimleri de anılmak suretiyle 
gösterilmesini tatbikatta vukuu melhuz tered
dütlerin izalesi bakımından encümenimiz lüzum
lu görmüş ve bu fıkraları bu maksatla gereken 
şekilde değiştirmiş ve III numaralı tabloya yu
karda* belirtilen sebeplerle ilâve edilmiş olan gli
kozdan halen alınmakta olan İstihlâk Vergisine 
mütaallik hükümlerin kaldırılması konusunda 
maddeye (10) işaretli bir fıkra ilâve etmiştir. 

31. (Madde 68) Gider vergileri lâyihasının 
1957 malî yılı başından itibaren meriyete gire
ceği hakkındaki 68 nci maddesini, encümenimiz 
bu lâyiha ile vasıtalı vergilerlerde yapılan ope

rasyonların seneyi haliye bütçesine vukuu mu
hakkak olan menfi tesirini bertaraf etmek ve 
yeni vergiyi 1957 malî yılı bütçesiyle birlikte 
meriyete vaz'etmek maksadiyle esash itibariyle 
uygun görmüş ancak aşağıda belirtilecek lâyi
hanın bir iki prensip veya hükmünün kanunun 
neşri tarihinden itibaren meriyete sokulmasında 
zaruret görülmüştür. 

a) Su ile işliyen çeltik dinkleri dışında ka
lan müesseselerde imâl olunan pirinçler bugün 
Muamele Vergisine tâbidir. Ancak su dinkleri-
nin rekabeti zoru ile ve kayda uğratılmadan ya
pılan imalât dolayısiyle bu sahadan beklenen 
verginin alınmadığı müşahede olunduğundan, gı
da maddelerini esas itibariyle mevzuu dışında 
bırakan gider vergileri lâyihasının bu prensibi
nin pirinç hakkında Kanunun neşir tarihinden 
itibaren uygulanması yerinde görülmüştür. Bu 
suretle bu ziraat sanatına şimdiden rahatça in
kişaf imkânı verilmesi ve 1957 de ticarete inti
kal edecek 1956 yılı pirinç mahsulüne de lâyi
hanın getirdiği kolaylıkların diğer sınai faali
yet kollariyle birlikte bahsedilmesi imkân dâ
hiline sokulmak istenmiştir. 

b) Bu lâyiha şümulüne dâhil bir hizmet 
vergisi olan banka, banker ve sigorta şirketleri 
Muameleleri Vergisinin nispeti, bugün alınmak
ta olan Muamele Vergisi nispetlerine nazaran 
bir miktar yüksek tutulmuştur. Ve bu husus en
cümenimizce de uygun görülmüştür. 1956 yılı 
gelir bütçesinin tamamen tahakkukunu ve pi
rincin Muamele Vergisinden istisnasından mü
tevellit kaybı telâfi etmek ve Hükümetçe son za
manlarda kredi mevzuunda alman tedbirlerin bu 
bakımdan da tatbikini kolaylaştırmak maksadiy
le bu nispetlerin bu lâyihanın neşrini takibeden 
ay başından itibaren Banka, Banker ve Sigorta 
Şirketleri Muamele Vergisi olarak tatbiki encü
menimizce uygun mütalâa edilmiştir. 68 nci mad
denin bu hususu sağlamaya matuf fıkrası gere
ğince bankalar bu kanunun Resmî Gazetede ya
yınlandığı ayı takibeden ay başından itibaren 
Muamele Vergisini icabettiren muamelelerine ait 
Muamele vergilerinin, Gider Vergileri Kanunu
nun 33 ncü maddesinde yazılı nispetler üzerin
den hesabederek Muamele Vergisi Kanununun 
hükümleri dairesinde ödiyeceklerdir. 
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c) Bu kanunla bugünkü İstihlâk Vergisine 

nazaran kiloda 200 kuruş daha yüksek İstihsal 
Vergisine tâbi tutulmuş olan kahveye ait bu nis
petin de, yukarıki fıkrada zikredilen sebeplerle 
bugün 4950 sayılı Kanunla kahveden alınmakta 
olan İstihlâk Vergisi nispeti olarak uygulanma
sı uygun mütalâa edilmiştir. 68 nci maddenin 
bu hükmü kanunun neşri tarihinden itibaren uy
gulanacaktır. 

Encümenimiz bu lâyihanın Yüksek Meclisin 
Umumi Heyetinde tercihan ve müstacelen görü
şülmesini de, kanunun neşri tarihi ile meriyet 
tarihi arasında Hükümetçe yapılması gerekli 
hazırlıkların ikmali için lüzumlu mütalâa etmiş
tir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat En. Reisi M. M. Kâtip 

İzmir Afyon Sivas 
B. Bilgin O. Taht H. Çitü 

İmzada bulunamdt 
Antalya Bolu Bursa 

K. Akmanlar S. Baysal M. Erdener 
Giresun Hatay Kocaeli 

H. Bozbağ A. M. Bereketoğlu E. Alican 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kütahya Kütahya Manisa 
A. G. Bubİk O. özbilen H. Bay ur 

Muş Ordu 
G. Emre N R. Aksoy 

i 
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Muvakkat Encümenin tadili 
Gider vergilen kanunu lâyihası 

BÎEÎNCÎ KISIM 

Birinci Bölüm 
Mevzu, şümul, vergiyi doğuran olay, nispet 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı I, I I ve I I I numaralı tablolar
da yazılı maddelerden Türkiye'de istihsal ve imal olunanların 
müstahsil veya âmilleri tarafından teslimi veya kendi imalâtla
rında sarf edilmesi; bunlardan yabancı memleketlerde istihsal 
ve imal edilenlerle IV ncü tabloda yazılı mamullerin Türkiye'ye 
ithali, bu tablolarda gösterilen nispet ve hadlerde istihsal Ver
gisine tâbidir. 

Teslim. MADDE 2. — Bu kanuna göre teslim, mevzuuna giren mad
delerin (Elektrik dâhil) mülkiyetinin diğer bir gerçek veya tü
zel kişiye intikalini veya malın bu kişiye veya bir yere tevdi 
veya irsalini ifade eder. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
Teslim sayılan. MADDE 3. — Bu kanunun tatbikinde aşağıda yazılı haller 

haller. teslim sayılır. 
Vergiye tâbi maddelerin müstahsil veya imalâtçısı tarafın

dan : » 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
a) Vergiye tâbi maddelerin imalinde ilk madde veya yar

dımcı madde olarak kullanma dışında her hangi bir surette isti
mal veya istihlâki, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
b) Vergiye tâbi olmıyan mamulleri için ilk madde, yar

dımcı madde ve ambalaj malzemesi olarak kullanılması, 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
c) Satılmak üzere komüsy onculara veya konsinyasyon su

retiyle iş yapanlara veya filyal, şube ve satış mağazalarına gön
derilmesi, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
d) Mamullerin, ilk maddesini kendi hesaplarına imalât 

yaptırmak üzere verenlere veya bunlarm gösterecekleri şahıslara 
veya yerlere tevdi veya irsal olunması, (imal ettikleri vergiye 
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tâbi maddelerin bitim işlerini başka müesseselere yaptıran müs
tahsil ve imalâtçılar bu maddelerin İstihsal Vergisini bu kanun 
hükümleri dairesinde bu maddelerin kendileri tarafından tesli
minde öderler.) 

ikinci Bölüm 
İstisna ve muaflıklar 

I - Dâhilde alman İstihsal Vergisinde 
MADDE 4. — Türkiye'de istihsal veya imal edilen aşağı

da yazılı maddelerin müstahsılları tarafından teslimi İstihsal 
Vergisinden müstesnadır : 

a) I I nci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı Montaj ve tamir. 
vasıta, alet, makine ve cihazların kurulup işletilmesinde kul
lanılmak üzere ithal veya imal ve istihsal dolayısiyle vergilen
dirilmiş bulunan esas ve yedek parçalardan, memleket dâhilin
de kurulup işler veya kullanılır hale getirilen yukarda mezkûr 
vasıta, makine, alet ve cihazlar (Yalnız montaj ve tamir dola
yısiyle), 

b) Aynı işletme dâhilinde istihsal edilip bu kanunla vergi
ye tâbi tutulan maddelerin istihsalinde sarf edilen maddeler 
(Elektrik, havagazı ve akar yakıtlar hariç), 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
c) Araştırma ve deneme maksadiyle istihsal edilen madde

ler (Muayyen bir bedelle piyasaya arz edilmemek kaydı ile), 

d) Dışardan usta ve işçi almaksızın hapishanelerde, Darül 
aceze ve Yardım Sevenler Cemiyeti, Kızılay ve Verem Savaş 
Derneği Sanatoryumlarında ve Rehabilitasyon müesseselerin
de ve sağır, dilsiz ve körlere ait derneklerin atelyelerinde veya 
öğretim ve eğitim müesseselerinde yetiştirme maksadiyle imal 
ve istihsal edilen maddeler, 

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere makbuz karşı
lığında bedelsiz bağış ve yardım şeklinde verilen maddeler, 

(Hükümetin teklifi a} nen kabul edilmiştir.) 
f) I I nci tablonun 8 nci pozisyonunda yazılı eşya, 

g) Vazo, dıvar tabağı gibi çiniden mamul yerli tezyini eşya, 

h) Her türlü fotoğraf ve sinema filimleri, 

i) I - Tıbbi ve cerrahi kuşaklar ve bunların benzeri sağlık 
alet ve cihazları, röntgen makine ve cihazları ve bunların kuru
lup işletilmesine yarıyan parçalar, röntgen filimleri ve tababet
te kullanılan sair alet ve makineler (İsmen zikredilmiyenlerin 

Vergiye tâbi 
maddelere sarf. 

Araştırma ve 
deneme. 

öğretim ve 
eğitim. , 

Bağış, yardım. 

Bâzı konfeksiyon 
eşyası. 

Tezyini çiniler. 

Fotoğraf ve sine
ma filimleri. 

Sağlık ve eğitim 
eşyası ve ithal ile 

ilgili istisnalar. 
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nevileri Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Maliye Vekâletleri ta
rafından müştereken tesbit ve ilân olunur.) 

I I - Münhasıran eğitim ve öğretimde kullanılan alet, maki
ne ve cihazlar (Nevileri ve şartları Maarif ve Maliye Vekâletle-
rince müştereken tesbit ve ilân olunur). 

I I I - 12 nci madde ile ithalleri vergiden istisna edilen ticaret 
eşyasının memleket dâhilinde imal ve istihsal edilen eşit ve ben
zerleri (Transit ve geçici kabul usullerinden, geçici veya şarta 
bağlı muaflıklardan faydalananlar hariç, ticaret anlaşmaları ile 
verilmiş taviz mahiyetindeki muafiyetlerden faydalananlar dâ
hil). 

(i fıkrasının yukarda yazılı 3 bendinde mezkûr istisna hü
kümleri, vergiden istisnası bahis mevzuu olan madde I I nci tab
loda ismen yazılı bulunduğu takdirde muaf en teslim edilmek; 
diğer ahvalde bu maddelerin bünyesine giren vergili ilk ve yar
dımcı maddeler - elektrik, havagazı ve akar yakıtlar hariç - do-
layısiyle evvelce ödenmiş İstihsal Vergisinin, Maliye Vekâletin
ce tesbit edilecek usul ve esas dairesinde hesabedilerek bu mad
deleri imal edene iadesi suretiyle uygulanır.) 

j) Gümrük Kanunu ve Tarife Cetveli veya diğer kanun
larla resmî dairelere ve bunlara bağlı kurumlara, resmî ve hu
susi diğer kurumlara verilmiş olan Gümrük Resmi muaflığın
dan faydalanan eşyanın, memleket dâhilinde imal olunan eşit 
ve benzerlerinden Maliye ve İktisat ve Ticaret vekâletlerince 
müştereken tesbit ve ilân edilecek olanlar (yalnız gümrük mu
aflığını haiz olan daire ve kurumlara teslim edilmek ve bun
lar tarafından kendi ihtiyaçlarında kullanılarak üç yıl içinde 
başkalarına satılmamak veya devredilmemek şartı ile) (Bu 
müddetten önce satış veya devir halinde satan veya devredilen
lerin satış veya devir tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili ver
gi dairesine başvurarak gerekli istihsal vergisini ödemeleri 
mecburidir. Bu mecburiyete riayet edilmemesi halinde vergi 
bir kat zammı ile alınır- I I nci tabloda yazılı mamuller için bu 
vergi maddenin satış bedeli veya devir kıymeti üzerinden hesab-
edilir. İade suretiyle uygulanan muafiyette ödenecek verginin 
hesabında alım ve satım veya devir bedelleri arasındaki fark 
nazara alınır.) (i fıkrasının sonunda parantez içindeki hüküm 
bu fıkranın tatbikinde de aynen uygulanır.) 

Tortu yakıtlar. k) Dâhilde istihsal olunan tortu yakıtlardan, A. S. T. M. 
standartlarına göre «Pensky - Martens kapalı kab usulü» ile 
iştial noktası 55 santigrat dereceden aşağı olmıyan ve aynı za
manda A. S. T. M. standartlarına göre Seybolp üniversal vis
kozitesi 37.8 santigrat derecede 150 saniyeden yüksek bulunan
lar, 

(Hükümetin 1 fıkrası aynen kabul edilmiştir.) 
Muaflıklar. MADDE 5. — Aşağıda yazılı müstahsil ve imalâtçılar mün

hasıran zikredilen işlerinden dolayı vergiden muaftırlar : 
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a) Bir evde oturan aynı aile efradından terekkübeden, 

münhasıran oturdukları evde çalışan, muharrik kuvvet, hariç
ten alınmış işçi, çırak kullanmıyan iplik, ip ve urgan imalâtçı
ları (ip ve urgan imalinde oturulan evden gayrı yerlerden de 
faydalanılması caizdir. Bu muaflığın tatbikinde aile efradı tâ
biri imalâtçının kendisi ile birlikte yaşıyan eşini, çocuk ve to
runlarını, ana ve babasını ve 18 yaşını bitirmemiş kardeşlerini 
ifade eder.) 

b) Muharrik kuvvet ve buhar kazanı kullanmıyan, çalıştır
dığı işçi ve çırak sayısı kendisi ile birlikte üçü geçmiyen, tüc
cara ve istihsal Vergisine tâbi imalâtçılara ait iplikleri boya-
mıyan boyahaneler, 

c) Her türlü tabiî ipekten iplik imal eden veya bunların 
bitim işleri ile iştigal edenler, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 6. — ilk ve yardımcı maddeleri için istihsal Vergisi 

ödenmemiş vergiye tâbi istihsalât ve imalâtım münhasıran mem
leket haricine çıkaran müstahsil veya imalâtçılar adına vergi ta
hakkuk ettirilmez. 

Bu türlü imalât veya istihsalâtını kısmen memleket haricine 
çıkaranlar için mal imal veya istihsal yerinden çıkmadan evvel 
vergi dairesine aşağıdaki (b) işaretli bentte yazılı malûmatı ha
vi olarak verilecek beyanname üzerine vergi tarh ve tahakkuk 
ettirilerek tecil olunur. 

a) ihracat, imalâtçı veya müstahsil tarafından bizzat veya 
ihracatçı yahut komüsyoncu vasıtasiyle kendi namına yapılmak 
yahut memleket içinde bir ihracat tüccarına satılarak onun ta
rafından doğrudan doğruya ihracolunmak, 

b) Vergi dairesine verilen beyanname ile ihracedilecek ma
lın cinsi, nev'i, miktarı, satış bedeli, kablarm aded ve nev'i, ihra
catı yapacak tüccar veya komüsyoncunun adı, soyadı, ticari un
vanı ve adresi, ihracatın müstahsil veya imalâtçı namına mı ya
pılacağı, yoksa ihracedilmek kaydı ile memleket dâhilinde ihra
cat tüccarına mı satıldığı bildirilerek iki nüsha nakliye tezkeresi 
alınmak, 

c) Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren altı ay içinde ma
lın (b) bendinde yazılı şekilde ihracedildiğini mübeyyin gümrük 
dairesinden alınacak vesika vergi dairesine ibraz edilmek, 

Kayıl ve şartı ile terkin olunur. 
iptidai maddesi başkasına aidolmak üzere istihsal veya imal 

edilecek birinci fıkrada yazılı maddeler, sahibi tarafından bizzat 
veya bilvasıta ihracedilir.'Yahut doğrudan doğruya ihracedilmek 
üzere memleket içinde bir ihracat tüccarına satılırsa müstahsil 
veya imalâtçı tarafmdan, mal istihsal veya imal yerinden çık
madan evvel yukardaki (b) işaretli bentte yazılı şekilde vergi 
dairesine beyanname verilmek ve bu beyannamede mal imal et-

Ev sanatları 
muaflığı. 

İpUdai boyahane
ler muaflığı. 

İpek imalâthane
leri muaflığı. 

İhracat muaflığı» 

Tecil edilmiş olan 
vergi. 
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İhracat muaflığı
nın tatbik edilmi-
yeceği haller ve 
ihraçtan vazgeç
me halinde yapı
lacak muamele. 

Vergisi ödenmiş 
maddelerde imal 

olunan vergiye 
tâbi mamullerin 

ihracı. 

Vergisi ödenmiş 
maddelerle imal 

olunan vergi şü
mulü dışındaki 

maddelerin 
ihracı. 

tiren şahıs veya müessesenin adı ile adresi ayrıca gösterilmek 
şartiyle bu mallar için tarh ve tahakkuk ettirilecek vergi de te
cil ve (c) bendinde yazılı hüküm yerine getirildiği takdirde ter
kin olunur. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 7. — 6 ncı maddede yazılı şartlardan her hangi bi
rine riayet edilmemesi halinde evvelce tecil edilmiş olan vergi, 
malın istihsal veya imal yerinden imarı tarihini takibeden ayın 
on beşi ödeme süresi sayılarak âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Zor durum dolayısiyle ihraç beyannamesinde gösterilen mal
ların kısmen ihracedilmediği anlaşıldığı takdirde müddetinde 
ihracedilen mallara ait vergi 6 ncı maddedeki esaslar dairesinde 
terkin, ihracedilemiyen mallara ait vergi de gecikme zammına 
tâbi tutulmadan usulü dairesinde tahsil olunur. 

Nakliye tezkeresinin alındığı ayı takibeden ay başından iti
baren üç ay içinde nakliye tezkeresinde yazılı malları kısmen 
veya tamamen ihracından vazgeçildiği yazı ile vergi dairesine 
bildirilirse bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Bu mallar ihbar tarihine kadar nakliye tezkeresinde yazılı 
ihracat tüccarmdan başka bir şahıs veya müesseseye memleket 
içinde satılmış ise satıldığı ayın beyannamesine, şayet ihracat 
tüccarı tarafmdan memleket içinde satılmış ise ihbarın yapıldı
ğı ayın beyannamesine ithal edilir. 

îhbar tarihine kadar memleket içinde satılmayıp müstahsil 
veya imalâtçıya iade edilmiş olan mallar imalât defterinde ica-
beden kayıtlar yapılmak suretiyle istihsal veya imali yapan iş
letmeye ithalât kaydolunarak vergisi terkin edilir. 

îhbar tarihine kadar memleket içinde satılmayıp müstahsil 
veya imalâtçıya iade edilmiş olan mallar imalât defterinde ica-
beden kayıtlar yapılmak suretiyle istihsal veya imali yapan iş
letmeye ithalât kaydolunarak vergisi terkin edilir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 8. — Vergisi ödenmiş maddelerle imal olunan mad

delerin ihracı halinde de 6 ve 7 nci maddeler hükümleri uygula
nır. Bu mamullerin bünyesine giren ilk maddeler dolayısiyle 
ödenmiş olan İstihsal Vergisi 9 ncu madde hükmü dairesinde 
mükellefe veya vergisi ödenmiş ilk maddeyi vererek vergiye tâ
bi maddeler imal ettirene iade olunur. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) ' 

MADDE 9. — Mükellef tarafından bizzat istihsal edilen ve
ya satın alman vergiye tâbi maddelerle# imal olunan ve bu kanun
la vergiye tâbi tutulmamış bulunan mamullerin ihracı halinde 
bunların bünyesine giren vergili maddeler dolayısiyle evvelce 
ödenmiş olan istihsal vergisi, 6 ncı maddede yazılı ihraç beyan
namesi ve nakliye tezkeresine mütaallik kayıt ve şartlara riayet 
edilmek suretiyle Maliye, iktisat ve Ticaret ve İşletmeler Vekâ-
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letleri ile Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birli
ği tarafından tesbit edilecek usul dairesinde hesap ve mükellefe 
iade olunur. 

Vergisi ödenmiş iptidai madde vererek mükellefe vergiye tâ
bi madde imal ettirenler hakkında da,, 6 ncı maddenin son fık
rasındaki şartlara uyulmak kaydiyle bu madde hükmü uygula
nır ve ilk maddelere ait vergi bu imalâtı yaptıranlara iade olu
nur. 19 ncu maddede yazılı yerlere mezkûr maddede belirtilen 
maksatla gönderilmiş olan maddelerin ihracı halinde de mecbu
riyetler bu maddeleri imal veya istihsal edenler tarafından ye
rine getirilmek kaydiyle bu madde hükmü uygulanır. 

Mamulün imal maliyetine giren elektrik ve hava gazı ve akar 
yakıtlar için ödenmiş olan İstihsal Vergisi bu madde tatbikatın
da nazara alınmaz. Bu kanunun 6 -9 ncu maddelerindeki hüküm
ler Gümrük Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gere
ğince ihracedilen ve geri gelen eşya hakkında uygulanmaz. 

II - Elektrik ile ilgili istisnalar 
MADDE 10. — Aşağıda yazılı yerlerde ve işlerde sarf edilen Daimî istisnalar. 

elektrik enerjisi vergiden müstesnadır : 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

. a) Devlet, belediye ve özel idarelere ait cadde, sokak, mey
dan, park ve bahçe gibi umuma mahsus yerlerle, âmme idarele
rine, verem savaş derneklerine ait ve vakıflara ait hastane (sa
natoryum, prevantoryum, dispanser dâhil), düşkünleri koruma 
müesseseleri, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
b) (1) sadece kendi ihtiyaçları için enerji istihsal eden ve 

nüfusu on bine kadar olan köy ve kasabalar, 
2- (1) numaralı bentteki yerlerle birlikte nüfus toplamları 

on bini geçmiyen ve müşterek cereyandan faydalanan köy ve 
kasabalar, 

(Elektriğini bizzat istihsal eden imal ve istihsal yerlerinin 
sarfiyatı (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı istisnadan fayda
lanmaz) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
c) Vergiye tâbi umumi cereyan bulunmıyan yerlerde 1 nu

maralı tablonun 9 ncu fıkrasının (b) bendinde gösterilen mak
satlarla hususi ihtiyaç için istihsal olunan elektrik, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
d) Her türlü taşıtlarda hususi surette bunların kendi ihti

yaçları için istihsal olunan elektrik/ 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
e) Maden istihsal yerlerinde doğrudan doğruya istihsal, 

yıkama, taşıma, yükleme ve, boşaltma ile ilgili işlerde sarf edi
len elektrik, 

(Gider vergileri) 
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f) Elektrik istihsal ve tevzi müesseselerinin doğrudan doğ

ruya elektrik enerjisi istihsali için sarf ettikleri elektrik, 
(Hükümetin g fıkrası f fıkrası olarak aynen kabul edilmiş

tir.) 
g) Elektrik enerjisi ile maden tasfiye veya izabe eden mü

esseselerin münhasıran bu maksatla sarf ve istihlâk ettikleri 
elektrik, 

Geçici istisnalar. MADDE 11. — Aşağıda yazılı yerlerde ve işlerde sarf edilen 
elektrik enerjisi vergiden geçici olarak istisna edilmiştir : 

a) ilk defa elektrik istihsal tesisatı yapılan şehir ve kasa
ba ve köylerde, tesislerin işlemeye başlıyarak enerji dağıtılma
sından itibaren iki yıl müddetle I nci tablonun 11 nci fıkrasının 
(b) bendinde gösterilen maksatlar için sarf edilen elektrik, 

b) Milletlerarası panayır ve sergilerde, bunların giriş cep
helerinde, mal teşhir edilen ve satılan paviyonlarmda, oyun, eğ
lence ve istirahat yerlerinde sarf edilen elektrik (panayır ve 
sergilerin açılışlarından on beş gün evvelinden başlayıp, kapan
masından on beş gün sonraya kadar.) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

III - İthalde alınan İstihsal Vergisinde 
tstismlar. MADDE 12. — Aşağıda yazılı maddelerin Türkiye'ye ithali 

İstihsal Vergisinden müstesnadır : 
a) 4 ncü maddenin i fıkrasında yazılı maddeler, 
b) Gümrük Kanunu, tarife cetveli ve sair kanunlarla (Güm

rük Resmi taviz anlaşmaları ile kabul edilmiş olanlar dâhil) 
Gümrük Resminden muaf tutulan eşya (bu kanunun 6 - 9 ncu 
maddelerinde yazılı fiyattan istifade ederek ihraeolunan madde
lerin Gümrük Kanununun 21 nci maddesinde derpiş edildiği şe
kilde geri gelmesi halinde mezkûr maddenin ihracı üzerine ter
kin veya iade olunan istihsal Vergisi gümrük idarelerine öden
medikçe veya teminata bağlanmadıkça bu maddeler tekrar ithal 
olunmaz.) (Gümrük Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrası 
gereğince muvakkat olarak ihracedildikten sonra geri gelen eş
ya Gümrük Kanununa göre Gümrük Vergisinden muaf olsa da
hi bu kanunla vergiye tâbi tutulmuş bir hal iktisabettiği .takdir
de ihraçtan evvel dâhilde istihsal Vergisine tâbi tutulmuş ise 
hariçte gördüğü ameliye ile kazandığı değer farkı, aksi takdirde 
yeni değeri üzerinden istihsal Vergisine tâbi tutulur ve her iki 
halde de ithalden sonra dâhildeki teslimlerinde bu eşyadan baş
kaca istihsal Vergisi alınmaz.) (Bu kanunla vergiye tâbi tutulan 
maddelerden imal edilmiş olup bu fıkra hükmü gereğince ithal 
muafiyetinden faydalanan eşyanın ithalini bu kanun hükümlerine 
göre istihsal Vergisine tâbi tutmaya Hükümet salahiyetlidir.) 

(Hükümetin d fıkrası b fıkrası olarak aynen kabul edilmiştir.) 
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Üçüncü Bölüm 

Mükellef ve matrah 

I - Dâhilde alman istihsal Vergisinde 
MADDE 13. — Bu kanunun mevzuuna giren maddelerden 

dâhilde istihsal olunanların vergisini bunların müstahsılları öder. 
Şehir ve kasabaların elektrik enerjisini temin eden belediye 

ve müesseseler başka bir merkezden alıp dağıttıkları veya kendi 
ihtiyaçlarında sarf ettikleri elektrik enerjisi dolayısiyle müstah
sil sayılırlar. Bahis mevzuu merkezin bu maksatla bunlara ver
diği elektrik enerjisi vergiye tâbi tutulmaz. 

MADDE 14. — Verginin matrahı müstahsil tarafından tes
lim edilen 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
a) I nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tâbi tutulmuş akar 

yakıtlarla UT ncü tablodaki glikozun sâf sıkletleri, 
b) İçkilerin litre olarak miktarı, 
c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovat saat olarak miktarı, 
e) Havagazının metreküb olarak miktarı, 
f) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış ̂ bedelleri tâbiri, teslim edilen maddeler karşılığında her 

ne adla olursa olsun müşteriden alman veya müşterinin borçlan
dığı para veya diğer değerlerin toplamını ifade eder. 

Satış bedeli bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa 
göre hesaplanacak emsal satış bedelleri vergiye matrah ittihaz 
olunur. 

(Mütaakıp fıkralar ve maddenin mütebaki kısmı hakkında 
Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 15. — Bir müstahsıJm vücuda getirdiği vergiye tâ
bi bir maddeyi, vergiye tâbi olmıyan maddelerin imalatmda sarf 
ve istihlâk etmesi halinde sarf ve istihlâk olunan bu maddenin 
Vergi Usul Kanununa göre bulunacak emsal değeri verginin 
matrahını teşkil eder. 

ölçü esasına göre vergiye tabi maddelerin bu suretle sarf ve 
istihlâki halinde matrah, bunların 14 ncü maddede belirtilen 
sıklet ve miktarlarıdır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 16. — Aşağıda yazılı meblâğlar kayıt ve faturalar
la tevsik edilmek şartiyle satış bedelinden indirilebilir : 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
a) Teslim edilen maddelerin istihsal Vergisi (Mükellefle

rin tanzim edecekleri faturalarda miktarı ayrıca gösterilmek 
şartiyle), 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Mükellef. 

1. 
Matrah. 
Teslimlerde. 

Sarfiyatta 
matrah. 

Satış bedelinden 
indirilecek 
unsurlar. 



Satış bedelinden 
indirilcmiyecek 

unsurlar. 

Ücretin matrah 
olması. 

Düşük bedelli tes
limlerde matrah. 
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b) Mûtat satış mahallinden müşterinin tâyin edeceği ma

halle kadar müşteri hesabına yapılan taşıma, yükleme ve boşalt
ma giderleri, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
c) Testim edilen madde ile birlikte satılmayıp boşaltıldık

tan sonra iadesi mûtadolan kab bedelleri karşılığında alman 
depozitolar (Bu depozitolardan, kablarm gerçek bedelleri veya 
hesaben bulunacak maliyetlerine nazaran fazla olup mükellef 
lehine kalan kısımlar matraha katılır.) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
d) Peşin satışlarda müşteriye yapılan iskonto (Müteamel 

miktarda olması ve satış bedelinin müessese defterlerine iskon
to çıktıktan sonra kalan miktar olarak geçirilmesi kaydı ile). 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
e) Makara veya onun yerine geçen maddelere sarılı olarak 

teslim edilen dikiş ve ipliklerinde makara ve benzeri maddelerin 
mubayaa veya emsal satış bedelleri. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 17. — Aşağıda yazılı unsurlar satış bedelinden in

dirilemez : 
a) Matrahtan düşülmesine bu kanunla cevaz verilenler dı

şında kalan vergi ve resimler, 
b) Prim, beyiye, ikramiye, reklâm bedeli, komüsyon ve faiz 

gibi paralar, 
c) Ambalaj giderleri, 
d) Mûtat satış mahalline kadar yapılan taşıma, yükleme ve 

boşaltma giderleri. 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 18. — 3 ncü maddenin son bendinin parantez için
deki hükmü mahfuz bulunmak kaydiyle başkaları hesabına ya
pılan bitim işlerinde vergi matrahı bu işler karşılığında alman 
ücrettir. 

Ücretin kısmen veya tamamen aynı olarak ödenmesi halin
de, ayınlar Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde değerle
nir. 

Kısmen veya tamamen belli edilmemiş olan ücretler yerine 
emsal ücretleri esas alınır. Emsal ücreti, matrahın ücret olaca
ğı göz önünde bulundurularak Vergi Usul Kanununun 251 nci 
maddesindeki esaslar dairesinde tâyin olunur. 

MADDE 19. — Belli bir müşteriye yapılan satışlarda satış 
bedelleri Vergi Usul Kanununun 251 nci maddesine göre hesap
lanacak ortalama fiyatlar veya maliyet esasına müstenit emsal 
bedellerine.nazaran bariz bir şekilde düşük olduğu ve bu düşük
lük mükellef tarafından muhik bir sebeple izah edilemediği tak
dirde bu bedeller yerine emsal bedelleri matrah ittihaz olunur. 
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MADDE 20. — Mükellefler, satılmak üzere komüsyoncula- Satılmak üzere gön-

ra, konsinyasyon suretiyle iş yapanlara veya kendi toptancı fil- dertten mallar. 
yal, şube ve satış mağazalarına gönderdikleri malların satış fa
turalarının kopyesini getirerek saklarlar. 

Kesin satış kıymetleri ile evvelce vergiye matrah tutulmuş 
olan emsal satış bedelleri arasında fazlalık veya eksiklik olursa 
bu fark, üzerinde fiilî satışa ait vergi de gösterilmiş bulunan 
fatura kopyesinin alındığı vergilendirme dönemine ait beyan
namede yazılı matraha eklenir, veya ondan indirilir. 

Bu beyannamede bu fazlalık veya eksikliğin evvelce hangi 
dönemin beyannamesinde gösterilen mala ait olduğuna da işa
ret olunur. İndirilen miktarın fatura ve kayıtlar ile tevsiki 
şarttır. 

Mükellef işini bırakmış ise fazlaya ait vergi farkı ayrıca 
beyanname ile bildirilir ve eksiğe ait vergi farkı kendisine geri-
verilir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 21. — Teslim olunan mallara ait vergiler, bu mal- tade olunan mal
lar, teslim tarihinden itibaren en çok iki ay içinde mükelleflere tenn vergisi. 
iade edildiği takdirde, iadenin vâki olduğu ayın beyaynamesin-
de yazılı vergi miktarından indirilebilir. 

Şu kadar ki; iade olunan malların fiilen müesseseye ithal 
edihniş olması ve beyannamede, giriş kaydedildiği tarih ile mu
amelenin sıra numarasının ve evvelce hangi ayın beyannamesine 
geçirilmiş olduğunun gösterilmesi şarttır. 

Mükellef işini bırakmış ise bu mala isabet eden vergi mükel
lefe ret ve iade olunur. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

II - İthalde alman İstihsal Vergisinde 
MADDE 22. — Bu kanunla vergiye tâbi tutulmuş olan mad

delerden ithal edilenlerin vergisini bunları Türkiye'ye ithal 
edenler öder. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 23. — İstihsal Vergisi kıymet esasına göre alınan 
maddelerin ithalinde vergi matrahı bunların gümrüklü değeri
dir. 

Bu kanuna göre gümrüklü değer aşağıda gösterilen unsur
ların toplanmasından teşekkül eder : 

a) İthal edilecek eşyanın Gümrük Vergisine esas olan kıy
meti, 

b) Gümrük Vergisi ve bu vergi ile birlikte hesaplanan be
lediye payı, 

c) Gümrük idaresine ödenen başkaca vergi ve resimler 
(İstihsal Vergisi hariç) ile mal gümrükten geçirilinceye kadar 
ödenen sair giderler (Mal bedeli üzerinden alman para primi 
veya fiyat farkı dâhil). 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Mükellef. 

a) 
Matrah. 

Kıymet esası. 



b) ölçü esası. 

Matrah unsurla^ 
rmın tevsiki. 

Sahipsiz eşyada 
matrahın tâyini. 

tik madde indi
rimi esası. 
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MADDE 24. — İthal edüen : 
a) I nci tabloda sıklet esasına göre vergiye tâbi tutulan 

akar yakıtlarla I I I ncü tablodaki glikozun saf sıkletleri (akar 
yakıtların zarfları bu kanuna bağlı IV işaretli ithal mamulleri 
tablosundaki pozisyonuna göre vergilenir-) 

b) Kahvenin vergi matrahı bunun gayrisâf sıkleti, 
c) Irkilerin vergi matrahı, litre olarak miktarları, 
(Hükümetin b fıkrası c olarak aynen kabul edilmiştir.) 
d) Kibritten vergi matrahı, çöp adedi olarak miktarı, 
(Hükümetin c fıkrası d olarak aynen kabul edilmiştir.) 
e) Elektrik vergi matrahı, kilovat saat olarak miktarı, 
(Hükümetin d fıkrası e olarak aynen kabul edilmiştir.) 
f) Havagazmm vergi matrahı, metre küb olarak mikta-

ııdır. 
(Hükümetin e fıkrası f olarak aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 25. — Gümrüklü değerin tesbitinde mal bedeli üze

rinden alman para primi veya fiyat farkları ilgili mercilerin 
belgeleri ile, 23 ncü maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı diğer 
Ödemeler de gümrük idaresinin belgeleri ile tevsik olunur. 

MADDE 26. — Gümrük Kanunu hükümlerine göre sahipsiz 
sayılarak satılan maddelerin istihsal Vergisine bu eşyanın sa
tış bedeli veya 24 ncü maddede gösterilen sıklet veya miktarla
rı matrah olur. 

I I I - İstihsal Vergisinde mükerrerliğin önlenmesi 
MADDE 27. — Bu kanunla vergiye tâbi tutulan maddeler 

(elektrik, havagazı ve akar yakıtlar hariç) istihsal Vergisi öden
mek suretiyle tedarik edilerek yine bu kanunla vergiye tâbi tu
tulmuş maddelerin imalinde ilk madde, yardımcı madde veya am
balaj maddesi olarak kullanıldığı takdirde, vergi mükerrerliği 
önlenmek üzere, vergiye tâbi nihai mamulün satış veya emsal sa
tış bedelinden, vergili ilk madde veya maddelerin vergili satış 
bedeline tekabül eden bir indirim yapıldıktan sonra nihai ma
mule ait İstihsal Vergisi hesabedilir. 

istihsal Vergisine tâbi tutulmuş maddelerle imal edilen is
tihsal Vergisine tâbi maddelerin her biri için bu maksatla uygu
lanacak ilk madde indirim nispetleri. Maliye ve iktisat ve Tica
ret Vekâletlerince müştereken tesbit ve ilân olunur. Bu nispet
ler en geç iki yılda bir gözden geçirilir ve mamulün maliyet ve 
satış bedellerine giren unsurların kıymetlerindeki azalış ve ar
tışlar dolayısiyle bozulan nispetler yeniden tesbit ve ilân olunur. 
Ancak vücude getirdiği mamul için uygulanan indirim nispeti
nin fiilî duruma uymadığını beyan eden imalâtçıların yazılı mü-
raeaatleri, yukarda zikrolunan müddete bakılmaksızın nazara 
alınır ve tetkik neticesinde o nevi mamuller için bu beyanın doğ
ruluğu anlaşılırsa indirim nispeti değiştirilebilir. 

Her nispet ilânını takibeden aydan itibaren yapılan teslimler 
için uygulanır. 
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İKÎNCl KISIM 

Hizmet vergileri 

Birinci Bölüm 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

I - Mevzu, vergiyi doğuran olay 
MADDE 28. — Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde 

olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dölayısiyle ken
di lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben al
dıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tâbidir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muameleleri dölayısiyle 
bu suretle aldıkları paralar da banka muameleleri vergisine tâ
bidir. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla banka 
muamele ve hizmetlerinden bir veya birkaçı ile iştigal edenler 
bu kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın mün
hasıran altın alım ve satımı ile iştigali banker sayılmasını icabet-
tirmez. 

I I - İstisnalar 

MADDE 29. — Aşağıda yazık muameleler dölayısiyle alınan İstisnalar. 
paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır : 

a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların kendi şube ve 
ajansları ile veya bu şube ve ajansların birbirleriyle yaptıkları 
muameleler dölayısiyle tahakkuk eden paralar, 

b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türki
ye'de mevcut şube ve ajanslarının birbirleriyle yaptıkları mua
meleler dölayısiyle tahakkuk eden paralar, 

c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan 
esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri, 

d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve 
müesseselere yaptırdıkları hizmetler mukabili olarak aldıkları 
ve aynen mezkur şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar, 

e) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin serma
yelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai 
işletmelerin bu kanunla istihsal Vergisine tâbi bulunan mamul 
ve mahsullerinden sağladıkları kârlar, 

f) Bankaların ve sigorta şirketlerinin diğer banka ve sigor
ta şirketlerindeki iştiraklerinden mütevellit kârlar, 

g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri ile 12 nci maddesi
nin (b) ve (c) fıkralarında zikrolunan işler dölayısiyle Denizci
lik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek pa
ralarla aynı kanunun 2 nci ve 13 ncü maddeleri gereğince, ban
kanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin görül-
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meşine veya tesislerin işletilmesine dair hakiki veya hükmi şa
hıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle elde edecekleri paralar 
ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları 
hakiki ve hükmi şahıslar lehine aynı işler dolayısiyle tahakkuk 
edecek paralar, 

h) 6266 sayılı Kanuna göre kurulan kan bankalarınm mez
kûr kanunda yazılı işler dolayısiyle elde edecekleri paralar, 

i) Hayat sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında 
poliçe üzerinden alman paralar, 

j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muamele
leri dolayısiyle alınan prim, komüsyon ve sair paralar. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

III - Mükellef, matrah, nispet 

Mükellef. MADDE 30. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini ban
ka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
Matrah. MADDE 31. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin 

matrahı 28 nci maddede yazılı paraların tutarıdır. 
Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarıma 

» tutarı vergiye matrah olur. 
Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapıla

maz. Bu kanunla alman Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
matraha dâhil edilmez. 

Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta 
muamelelerine ait meblâğları o dönemin vergi matrahından in
direbilirler. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 32. — Yabancı para üzerinden yapılmış olan mua

melelere mütaallik vergi matrahlarının tâyin edilmesinde Mali
ye Vekâletince her altı ayda bir tesbit edilecek kurlar nazara 
alınır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
Nispet MADDE 33. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nis

peti °/o 15 tir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın on bin
de dört buçuğudur. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Yabancı para üe 
olan muameleler. 

Mevzu, vergiyi 
doğuran olay. 

İkinci Bölüm 
Nakliyat Vergisi 

I - Mevzu, vergiyi doğuran olay 
MADDE 34. — Türkiye sınırları içinde aşağıda yazılı umu

ma mahsus vasıtalarla yapılan taşımalardan yük taşımaları ile 
belli bir tarifeye dayanılarak yapılan yolcu taşımaları Nakliyat 
Vergisine tâbidir, 
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a) Demiryolu üzerinde işliyen vasıtalar, 
b) Tramvay, tünc%!, troleybüs, otobüs Ve yolcu taşımaya 

mahsus sair motorlu kara nakil vasıtaları (binek otomobilleri, 
motosiklet, motorlu bisiklet hariç), 

c) Makine ile müteharrik gemiler, 
d) Uçaklar. 

I I - İstisnalar 
MADDE 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük taşımaları Nak- İstisnalar. 

liyat Vergisinden müstesnadır : 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
a) Ücretsiz taşımalar, 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
b) Okullar ve üniversiteler öğrencileri, 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
c) Erler, 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
d) Gümrükçe transit muamelesine tâbi tutulan eşyanm 

Türkiye sınırları içinde yapılacak taşımaları, 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
e) Türkiye sınırları içinde her hangi bir yerde aktarma ya

pılmadan doğrudan doğruya yabancı memleketlere yapılacak 
eşya taşımaları, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
f) Aynı bir liman içmde yapılan yük taşımaları ile şehir 

içi seferlerindeki yük taşımaları ve gemilerden yolcu indirmek 
ve gemilere yolcu bindirmek maksadiyle yapılan taşımalar (Ara
ba vapurları ile vâki taşımalar bu fıkra hükmü dışındadır). 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
g) Her türlü hububat, bakliyat ve bunların unları, kepek, 

bulgur, tuz, ekmek, ot, saman, şeker pancarı, şeker, canlı hay
vanlar, ispirto ve Devlet inhisarı altındaki ispirtolu içkiler, tü
tün. 

h) Yabancı memleketlere deniz ve hava yoliyle yapılan yol
cu taşımaları, 

i) 300 ve daha aşağı rusüm tonilâtosu hacmmdaki makine 
ile müteharrik gemilerle yapılan eşya taşımaları, 

j.) Tren, tramvay, tünel ve troleybüs haricinde kalan mo
torlu kara nakil vasıtaları ile şehir içi seferi sayılmıyaeak şekil
de yapılan yolcu taşımaları, 

III - Mükellef, matrah, nispet 
MADDE 36. — Nakliyat vergisini 34 ncü maddede yazılı na- Mükellef. 

kil vasıtalarını işletenler öder. 
MADDE 37. — Nakliyat Vergisinin matrahı yolcu ve yük Matrah. 

taşımaları karşılığında nakden veya hesaben alman ücrettir. 
(Yataklı vagonlarla vâki seyahatlerde ödenen yatak ücretinin 
Türkiye sınırları içine isabet eden kısmı .matraha dâhil edilir.) 

.(Gider vergileri) 



Belli bir iş için kiralanan nakil vasıtaları ile kiralıyana ait eş
ya ve şahısların taşınmasında vergi matrahı nakil vasıtası sahi
bine ödenen kira bedelidir. 

Yolcu taşımalarında, yemek bedelleri, taşıma belgelerinde 
ayrıca gösterilmek suretiyle vergi matrahından indirilebilir. 
Matrahtan gider ve vergi adı altında başkaca bir indirme yapı
lamaz. 

Taşımaları vergiye tâbi vasıtalarda kullanılacak biletlerin 
şekil ve münderecatlannı Münakalât ve Maliye Vekâletleri müş
tereken tâyine yetkilidirler. 

Hususi mevzuatta biletlerin şekil ve münderecatına dair 
hükümler mahfuzdur. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Nispet MADDE 38. — Nakliyat Vergisinin nispetleri aşağıda gös
terilmiştir : 

I - Yolcu taşımalarında : > 
A) Şehir içi taşımalarında 
B) Şehir dışı taşımalarında: 
a) Üçüncü mevki, güverte ve tek mevkili taşıtlarda 
b) İkinci mevkide ve motorlu trende (Matrahın 

kira olması halinde de bu nispet uygulanır.) 
c) Birinci ve lüks mevkilerde 
I I - Yük taşımalarında 
Şehiriçi taşımaları, belediye sınırlar içinde yapılan taşıma

larla bunların temadisi mahiyetinde olup bu şehirlere iktisaden 
ba£lı bulunan meskûn mahaller arasındaki günlük irtibatı mu
hafaza maksadiyle ve tarifeye müsteniden günün belli saatlerin
de gidiş ve geliş olarak müteaddit seferleri ifade eder. Bu se
ferlerin belediye sınırlarını aşanlarının hareket ve varış nokta
ları Maliye ve Münakalât Vekâletleri tarafından birlikte tesbit 
ve ilân olunur. 

% 

% 

% 
% 

6 

10 

20 
25 
10 

Mevzu, vergiyi 
doğuran olay, 

İstisnalar. 

Üçüncü Bölüm 
PTT Hizmetleri Vergisi 

I - Mevzu, vergiyi doğuran olay 
MADDE 39. — Posta, telgraf ve telefon hizmetleri PTT Hiz

metleri Vergisine tâbidir. 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

II - İstisnalar 

; MADDE 40. — Aşağıda yazılı hizmetler PTT Hizmetleri 
Vergisinden müstesnadır : 

a) Yabancı memleketlerle olan telgraf ve telefon muhabe
releri, 

b) Koli ve havale hizmetleri. 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
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III . Mükellef, matrah, nispet 

MADDE 41. — PTT Hizmetleri Vergisini PTT İşletme Ge
nel Müdürlüğü öder. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 42. — PTT Hizmetleri Vergisinin matrahı, posta, 

telgraf ve telefon hizmetleri karşılığında muayyen tarifelere 
göre alınan ücrettir. 

PTT Hizmetleri Vergisi matraha ayrıca katılmaz ve hizmet
ten istifade edenlere, tarifedeki ücret haricinde aksettirilmez. 

Matrahtan gider ve vergi adı ile başka her hangi bir indirim 
3'apılamaz. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 43. — PTT Hizmetleri Vergisinin nispeti % 10 dur. #**><>*. 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kısımlar arasında müşterek hükümler 

Birinci Bölüm 
Dahilde alman Gider vergilenilin tarhı 

Teklif yeri 
MADDE 44. — ithal sırasında alman İstihsal Vergisi hari

cindeki Gider vergileri, vergiye tâbi olayların vukubulduğu ym-
vergi dairesince tarh olunur. 

Bu kanunun, beyannamenin bir merkezden verilmesini tec
viz ettiği hallerde vergi, beyannamenin verildiği yer vergi da
iresince tarh olunur. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 45. — Dâhilde alman Gider vergileri, mükellefle- Beyan esası. 

rin yazılı beyanı üzerine tarh olunur-
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 46. — Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki Beyanname, 

bilgiler bulunur : 
A) Genel olarak : 
a) Mükellefin adı, soyadı veya unvanı, 
b) İkametgâh adresi veya iş merkezi 
e) İşi, 1 ' 
d) İş yerinin adresi, 
e) Gider vergüerine ait hesap numarası, 
f) Gelir ve Kurumlar vergileri bakımından bağlı bulun

duğu vergi dairesi ve hasep numarası, 
g) Vergi matrahı (tablo numaralarına, tablolardaki pozis

yon sırasına ve hizmet nevilerine muvazi olarak), 
h) Matrahlar üzerinden hesabolunan vergiler ve-tutarı 

(madde veya hizmet nevilerine göre) 

MükeUef. 

Matrah, 
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B) İstihsal Vergisine tâbi mükelleflerde ayrıca : 
a) Satış veya emsal satış bedeli ile değerlendirilen teslim 

ve sarfların ayrı ayrı miktarları ile satışın peşin mi, veresiye mi 
olduğu, 

b) Satış ve emsal satış bedellerine uygulanacak ilk madde 
indirimi, 

c) Komüsy oncular, konsinyasyon üzerine iş yapanlar, müs
tahsil veya imalâtçı müessesesinin toptancı filyal, şube ve satış 
mağazaları eli ile yapılan satışlarla bunlara vâki irsallere ait 
emsal satış bedelleri arasında husule gelen farklar. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
Beyanname veril- MADDE 47. — a) Aşağıdaki (c) fıkrası hükmü mahfuz kai

me zamam ve mak kaydı ile her mükellef, bir ay içindeki vergiye tâbi muamele
leri. lerini bir beyanname ile ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar 

İstihsal Yergisinde (Aşağıdaki (b) fıkrasında yazılı olanlar ha
riç) istihsalin yapıldığı yer vergi, Nakliyat Vergisinde taşıyanın 
iş yeri veya merkezinin bulunduğu mahal, PTT Hizmetleri Ver
gisinde PTT Genel Müdürlüğünün bulunduğu yer, Banka ve Si
gorta Hizmetleri Vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi 
dairesine bildirmek mecburiyetindedir. 

b) Elektrik ve havagazı istihsal müesseseleri vergi dönemi 
içindeki elektrik ve havagazı satış miktarlarını (kilovat saat ve 
metre küb olarak) satışlarına ait teslimat karşılığında tahakkuk 
ettirdikler^ bedelleri ve Elektrik ve Havagazı İstihsal Vergilerini 
tahakkukun yapıldığı ayın sonundan itibaren 45 gün içinde be
yan ederler. (Elektrik ve havagazı tevzi müesseseleri bedellerle 
vergilerin tahakkukunu üç aydan fazla geciktiremezler. Gecik
tirdikleri takdirde bedeller bu sürenin sonunda tahakkuk etmiş 
sayılır.) 

c) Taşıma müesseseleri ile PTT Genel Müdürlüğü bir ay 
içinde nakden veya hesaben aldıkları ücretlerin beyannamesini o 
ayın sonundan itibaren 45 gün içinde verirler. Devlet Demiryol
ları, Devlet Havayolları, ve Denizcilik Bankası için bu müddet 
75 gündür. 

d) Takvim yılı sonunda hesabı cari muamelelerini beyanna
me verme müddeti içinde kapatamıyan bankalar bu muamelele
rini takvim yılı sonundan itibaren en geç üç ay içinde ayrı bir 
beyanname ile bildirebilirler. 

e) Her hangi bir vergi döneminde, vergiye tâbi muameleleri 
bulunmıyan mükellefler de, keyfiyeti aynı müddetler içinde, ver
gi beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

İkinci Bölüm 
Dâhilde alman Gider vergilerinin ödenmesi 

ödeme süresi MADDE 48. — Mükellefler, beyanname üzerinden tarh ve ta
hakkuk ettirilen vergileri, beyanname verme süresi içinde öde
meye mecburdurlar. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
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MADDE 49. — Veresiye yapılan satışlara ait vergi, bedelin 

tahsil olunduğu ayı takibeden aym on beşinci günü akşamına 
kadar ödenir. Ancak bu müddet inalın teslimini takibeden aym 
15 nci gününden itibaren üç ayı geçemez. 

Bu kanunun tatbikinde veresiye addolunacak satışlar en az 
bir ay vâde ile yapılmış olanlardır. Veresiye satışların müessese 
tarafından tevsiki şarttır. 

Elektrik ve havagazı satışlarında bu madde hükmü uygu
lanmaz. 

3 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı şekilde vâki olacak 
teslimıere mütâallik vergi bunlara ait beyannamenin verildiği 
ayı takibeden üçüncü ayın 15 nci günü akşamına kadar ödenir. 

Müddeti içinde ihracından vazgeçilen teslim edilmiş madde
lerin vergisi vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği ta
rihten itibaren bir ay içinde ödenir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 50. — îşin devri, devreden için işin terkini, devra

lan için işe başlamayı ifade eder. İstihsal Vergisine tâbi müesse
selerin devri halinde bu muamele zımnında vergiye tâbi mamul 
ve mahsuller de devredilmiş ise devir dolayısiyle bunlar için ver
gi ödenmez. Bunların vergisi devralan tarafından teslim edil
dikçe bu kanundaki umumi esaslar dairesinde ödenir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 51. — Mükelleflerin fabrika, imalâthane, ticaret
hane veya filyal, şube, satış mağazası ve depolarında mevcut 
iptidai ve mamul madde stokları üçüncü şahıslara satılmış ve
ya rehnedilmiş olsa dahi Gider vergileri ile cezalarının temi
natı hükmünde olup bedellerinden ilk Önce mezkûr mükellefiyet
lerin tekabül ettiği hazine alacağı tahsil olunur. 

(Hükümetüı teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Veresiye satışlarla 
dahilî sarflarda 
ve ihracından 

vazgeçilen emtia
da ödeme süresi. 

îşin devri. 

Vergi teminatı. 

Üçüncü Bölüm 
İthalde alınan İstihsal Vergisinin tarhı 

MADDE 52. — Gider vergilerine tâbi maddeleri Türkiye'ye 
sokanlar, vergi matrahı unsurlarını, giriş beyannamelerinde 
göstermek ve bu unsurların doğruluğunu tevsik edecek belge
leri de bu beyannamelere eklemek mecburiyetindedirler. 

Zatî istihlâk için yolcu beraberinde getirilen- ve vergilendi
rilmesi gereken maddeler hakkında, Gümrük Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 53. — Gümrük tahakkuk memurları, aynı zaman

da istihsal Vergisini de tahakkuk ettirmek için yukarıki mad
deye göre beyan edilmiş olan matrah unsurlarını ve bunlara 
ilişkin belgeleri inceliyerek uygun görürlerse aynen kabul eder
ler. Eksik gördükleri unsurları, kendileri tarafından belirtilen 
miktarlara çıkarırılar ve vergi matrahına girmesi lâzımgeldiği 

Giriş beyanname
lerinde gösterile

cek hususlar. 

Matrah unsurla
rının incelenmesi. 



halde beyan edilmediği tesbit olunan kıymet ve masraflar ise 
re'sen matraha katarlar. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 54. — Mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar ta
hakkuk veya tetkik yapanların veyahut teftişe yetkili kılınanla
rın buldukları matrah arasındaki vergi farkları hakkında Güm
rük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisi hakkındaki esaslara gö
re ceza hükmedilir. 

Ancak, mükelleflerin kendi ambar veya antrepolarına ko
nulmasından veya kendi vasıtaları ile taşınmasından dolayı be
yan edilmemiş olup da, tahakkuk memurları tarafmdan vergî 
matrahına katılan unsurlar için yukarıki fıkradaki ceza hükmü 
uygulanmaz. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
İtiraz hailen. MADDE 55. — Tarhedilen İstihsal Yergisi tarh sırasında 

hazır bulunan mal sahibine veya kanuni temsilcisine veya güm
rük komüsyoncusuna tebliğ edilir. 

Bu tebliğ üzerine ithalde alman vergiye mükellefçe muaflık, 
vergi nispeti veya vergi unsuıiarınm çoğaltılması bakımından 
veya tahakkuka ilişkin başka işlemler dolayısiyle tebliğ tari
hinden itibaren on beş gün içinde Gümrük Vergisine karşı yapı
lan itirazlar gibi, Gümrük Kanununda yazılı itiraz mercilerine 
müracaat edilebilir. Hakem ücreti itiraz süresi içinde yatırılma
dığı takdirde itiraz yapılmamış sayılır. Düzeltme hükümleri 
saklı kalmak üzere, eşya gümrükten geçirilmiş bulunduğu veya 
ödevlinin beyanına göre tahakkuk yapıldığı takdirde İstihsal 
Vergisine itiraz olunamaz. 

İtiraz istekleri, bu kanun hükümleri de göz önünde bulundu
rularak Gümrük Kanunundaki mercilerce aynı kanundaki esas-
ler dairesinde incelenerek karara bağlanır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Dördüncü Bölüm 
İthalde alınan istihsal Vergisinin ödenmesi ve iadesi 

Ödeme es<m. MADDE 56. — İthalde alınan Gider Vergisi Gümrük Resmi 
ile birlikte ve aynı zamanda ödenir. Tahakkuk ettirilen vergiye 
itiraz edildiği takdirde vergi farklarım teminata bağlıyarak, eş
yasının teslimini istiyen mükellefin bu isteği, Gümrük Vergisin
de olduğu gibi kabul edilir. 

İtiraz reddedildiği takdirde ihtilaflı matraha ilişkin vergi 
tahsil olunur. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 57. — Gümrük Kanunu ile sair kanunlar mucibince 
Gümrük Resmi teminata bağlanarak muamele gören maddelere 
ait İstihsal Vergisi de aynı usule tâbi tutulur. Bu kanunda aksi
ne. sarahat buhmmıyan ahvalde Gümrük Kanununun ambalajlar 

Matrah farklarına 
tatbik olunacak 

muameleler. 

Teminatlı mu
ameleler. 



hakkındaki esasları istihsal Vergisine tâbi veya bu vergiden 
muaf maddeler hakkında da aynen caridir. 

Gümrük Kanununun «ödeme mükellefiyetinin başlangıcı» 
ve «vasfı ve tahsis yeri değişen eşya» ya ait hükümleri, istihsal 
Vergisi hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 58. — Bu kanuna göre alınması gereken istihsal 
Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek memlekete sokulan eş
yanın hiç ödenmemiş veya noksan tahsil edilmiş istihsal Vergisi 
ile fazla alındığı anlaşılan ithalâta ait istihsal Vergisi hakkında 
da Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bu vergilerin tebliğ ve tahsil işlemleri Gümrük Elanunundaki 
esaslar dâhilinde cereyan eder. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 59. — ithalde, istihsal Vergisinden muaf olduğu 

halde, yanlışlıkla alındığı anlaşılan istihsal vergileriyle, Gümrük 
Vergisi iade olunan maddelerin istihsal vergileri de, mükellefle
rine geriverilir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Düzeltme işlerit 

tada. 

Beşinci Bölüm 
İstihsal Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

MADDE 60. — Dahilî İstihsal Vergisine tâbi mükellefler ver
giye tâbi maddeleri teslim ettiklerinde, bu teslimler için (kanu
nun 3 ncü maddesindeki hususi teslim halleri hariç) fatura tan
zim etmeye ve bu faturalarda istihsal Vergisini ayrıca gösterme
ye mecburdurlar. 

61 nci maddede zikredilen hal dışında kalan hususi teslim hal
leri için bir özel teslim vesikası kullanılması mecburidir. Bunda 
vesikanın müteselsil sıra numarası, mükellefin adı, soyadı, iş 
adresi, maddenin nev'i ve miktarı, teslimin tarihi ve mahiyeti ve 
nereye vâki olduğu, mükellefin veya yetkilinin imzası bulunur. 

ithal sırasında ödenen istihsal Vergisi de gümrük makbuzla
rında ayrıca gösterilir. 

MADDE 61. — istihsal ettikleri vergiye tâbi maddeleri ken
di imallerinde sarf eden mükellefler, fatura yerine geçmek üze
re «Dahilî sarf. puslası» kullanırlar, bu belgede en az şu bilgi
ler bulunur : 

a) Müteselsil sıra numarası, 
b) Mükellefin adı ve soyadı (unvanı), iş adresi, 
c) Sarf edilen maddenin nev'i ve miktarı, 
d) Sarf edilmek üzere ambardan alındığı veya imale veril

diği tarih, 
e) Sarf edilen maddeyi teslim ve tesellüm edenlerin imza

ları, 
f) Vergiye tâbi maddenin sarf edüdiği mamul. 
Ambardan bir günde cüzi miktarlar veya ufak partiler }^-

Fatura, özel tes
lim vesikası ve 

makbuzlar. 

Dahilî sarf 
puslast* 
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Randıman ince
lemesi. 

Normal randıman 
nispetleri. 

Vergi Usul Kanu
nunun uygulan

ması. 

linde mütaadçlit defalar, çeşitli maddeler alınıp sarf edilmesi 
halinde, günlük bir sarf puslası veya cetveli kullanılması caizdir. 

Vergi Usul Kanununun 194 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası 
gereğince sınai muhasebe tutan müesseselerin kullanacakları 
fiş ve sair belgeler, yukarıki hükümlere uygun bulunmak şar-
tiyle, sarf puslası yerine geçer. 

Bu maddeye göre sarf puslasmı, teslim eden sıfatiyle mü
kellef veyahut muhasebeci ^eya ambar memuru gibi yetkili bir 
memur, tesellüm eden sıfatiyle de imalât mühendisi, şefi, usta
başı veyahut imalden sorumlu diğer biri imza eder. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 62. — İstihsal Vergisi incelemelerinde istihsal 
miktarlarının doğruluğu, ilk madde ve gerekirse elektrik sarfiya
tına göre bulunacak randıman nispeti ile de tahkik olunabilir. 

Mükellefin kayıtlarına göre tesbit edilen randıman nispet
leri normal randıman nispetlerinden esaslı ayrılmalar gösterir 
ve fark mükellefçe, ilk maddenin kalitesi, işçilik, teknik özel
likler ve arızalar gibi haklı ve maddi sebeplerle izah edilemezse, 
normal randımana göre bulunacak istihsal miktarı ile mükel
leflerin gösterdikleri istihsal miktarı arasındaki noksanlık em
sal değeri üzerinden vergilendirilir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 63. — 62 nci maddede yazılı randıman inceleme
lerine esas teşkil edecek normal randıman nispetleri lüzum gö
rülen sanayi kolları için sarf edilen ilk maddelerin nevileri, te
sisler ve istihsal makinelerinin özellikleri, işletmelerin teknik 
organizasyonu gibi hususlar göz önünde tutularak, tip müesse
selerde yapılacak incelemelere müsteniden Maliye, iktisat ve 
Ticaret ve İşletmeler vekâletleri ile Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince müştereken tesbit ve 
ilân olunabilir. 

Maliye, İktisat ve Ticaret ve İşletmeler vekâletlerince görü
lecek lüzum veyahut ilgililerin müracaatı üzerine normal ran
dıman nispetleri gözden geçirilerek yeni nispetler tesbit edile
bilir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 64. — Vergi Usul Kanunu Gider Yergileri hakkın
da da (aksine hüküm bulunmadıkça ithalde almanlar hariç) 
uygulanmakla beraber Vergi Usul Kanununun : 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
a) Muamele Vergisine ilişkin hükümleri bu kanunla dahilî 

imalât ve istihsalâtm tesliminde alınacak İstihsal Vergisi ile 
banka, banker ve sigorta hizmetlerinden alınacak vergiler, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
b) Nakliyat Resmine ilişkin hükümleri bu kanımla alınacak 

Nakliyat Vergisi, 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
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c) Elektrik ve havagazı İstihlâk Yergisine ait hükümleri 

bu kanunla dâhilde bunlardan alınacak İstihsal Vergisi, 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
d) Akar yakıtlardan dâhilde alınan İstihlâk ve Yol vergileri 

hakkındaki hükümleri bu kanunla bu maddelerden alınacak İs
tihsal Yergisi, 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
e) İçkilerden alman İstihlâk vergilerine ait hükümleri bu 

kanunla bunlardan alınacak İstihsal Vergisi hakkında da aynen 
uygulanır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
f) Bu kanunla İstihsal Vergisine tâbi tutulan maddelerin 

bitim işlerini yapanlar, birinci sınıf tüccar olmasalar dahi, bu 
işlerin kâffesini kaydetmek üzere Vergi Usul Kanununun 191 
nci maddesinde yazılı bitim işleri defterini tutmak mecburiyetin
dedirler. 

MADDE 65. — Şaraba ait İstihsal Vergisi 4250 sayılı Kanu- Şaraba ait İstihsal 
nun 14 ncü maddesi ile bu maddenin tatbikatına .mütaallik tali- vergisinin tarh, 
matlar gereğince İnhisarlar İdaresi tarafmdan tarh, tahakkuk tahakkuk ve 
ve tahsil olunarak usulü dairesinde Hazineye verilir. tahsili. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 66. — Bu kanunla akar yakıtlardan alınacak Istih- Akar Yakıt Istih-

»sal Yergisi gelir bütçesine irat kaydolunur. Karşılığında her yıl . sal Yergisinin 
bu vergiye ait tahminlerin % 40 ı nispetinde Karayolları Genel Tevzii. 
Müdürlüğüne, % 22 si nispetinde il özel idarelerine ve % 8 i nis
petinde belediyelere verilmek üzere Maliye bütçesine ödenek ko
nur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan ödeneklerden 
fazla veya eksik olduğu takdirde ertesi yıl ödeneklerinin hesa
bında nazara alınır. 

İl özel idareleriyle belediyelere ait ödenekler her ay sonunda 
müsavi taksitler halinde ve bir evvelki yılın hasılat fazlası ise 
mütaakıp yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakanlığı em
rine, ayrı ayrı iki hesaba kaydolunmak üzere, İller Bankasma 
tevdi olunur. İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde her 
ay toplanan bu paralar bankaca en geç ertesi ayın 15 ine kadar, 
illerin ve belediyelerin son nüfus sayımındaki nüfus miktarına 
göre, illere ve 5237 sayılı Kanunun 40 ve 42 nci maddeleri hü
kümleri mahfuz kalmak üzere belediyelere dağıtılır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Muvakkat ve son hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanuna bağlı birinci tablo
nun akar yakıtlara ait (2. D) pozisyonu bu kanunun 4 ncü mad
desinin (K) fıkrası gözönünde bulundurularak dâhilde istihsal 
olunacak akar yakıtlar hakkında aşağıdaki şümul ve hadlere 
göre uygulanır. 

Dahilde istihsal 
olunan akar ya

kıtların vergi 
hadleri. 

(Gider vergileri) 
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Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), esas unsur olarak 

% 10 ve daha fazla petrol ve şist yağını ihtiva eden : 
i — Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat dereceden 

aşağı olan hafif yağlar (İ. Kg. K. S. den 21.50 Kr.) 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
ii — Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece ve 

daha yukarı olup 55 santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 
santigrat derece ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka
dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden orta yağlar 
( l .Kg.K.S.den7Kr . ) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
iii — Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat derece 

ve daha yukarı olan ağır yağlar : 
1) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattur edenler 

( l .Kg.K.S.den5Kr . ) 
2) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı % 80 den az 

olanlar (L Kg. K. S.den5Kr.) 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Vtok beyam. MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girme
si üzerine, Muamele Vergisi ve bu kanunla kaldırılan İstihlâk 
vergileri ile İstihsal Vergisinin prensiplerindeki farklılık do-
layısiyle meydana gelecek vergi yükü l'arklılığğım bertaraf et
mek maksadiyle gerekli tarhiyatı yapmak üzere İstihsal Ver
gisi ile ilgili maddeleri imalât ve ticaret maksadijle ellerinde 
bulunduran hakiki ve hükmi şahısları, bu maddeleri miktar, 
kıymet ve bulundukları yerler itibariyle bir defaya, mahsus ola
rak beyana davete Maliye Vekâleti salahiyetlidir. 

Stoklara mütaallik İstihsal Vergi sinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline mütaallik usuller Maliye Vekâletince tesbit ve ilân 
olunur. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenlerin vergileri üç kat ola
rak tahsil olunur. Vergi Usul Kanununun hileli vergi suçlarına 
ait hükümleri mahfuzdur. 

Kaldırılan MADDE 67, — Aşağıda yazılı kanun ve hükümler kaldırıl-
hükümler. mistir : 

1. 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nunu ile bu kanunla ilgili 6 . 1 . 1941 tarih ve 3973; 2 . V I I I . 
1944 tarih ve 4641; 17 . I . 1945 tarih ve 4700; 6 . VI . 1945 
tarih ve 4750; 13 . VI . 1946 tarih ve 4939; 3 . IX . 1947 ta
rih ve 5124; 6 . V I I . 1948 tarih ve 5240; 31 . V . 1949 tarih 
ve 5410; 5 . VI I . 1950 tarih ve 5668; 31 . I . 1952 tarih ve 
5867; 21 . VI I . 1953 tarih ve 6184; 3 . I I I . 1954 tarih ve 
6314 ve 6315; 9 . V . 1955 tarih ve 6554 ve 20 . V . 1955 tarih 
ve 6592 sayılı kanunlar ile sair kanunların imalât ve ithalât 
Muamele Vergisine mütaallik hükümleri, (3843 sayılı Kanun 
ile ek ve tadilleri dışında kalan kanunların banka ve sigorta 
Muamele Vergisine mütaallik muaflık hükümleri bu kanunun 
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Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hakkında da uygulanır.) 

2. Elektrik ve hava gazı ile ham petrol ve müştaklarından 
alman İstihlâk Vergisine mütaallik 12 . VI . 1930 tarih ve 
1718; 22 . VII . 1931 tarih ve 1871; 24 . V . 1934 tarih ve 
2442; 26 . V . 1934 tarih ve 2448; 19 . IV . 1934 tarih ve 2414; 
14 . VI . 1937 tarih ve 3260; 14 . VI . 1937 tarih ve 3263; 
27 „ VI . 1938 tarih ve 3509; 16 . I I I . 1954 tarih ve 6328 sayılı 
kanunlar ve sair kanunların bu vergilere mütaallik hükümleri, 

3. 10 Nisan 1340 tarihli ve 472 sayılı Nakliyat Resmi hakkın
daki kanun ile 25. V I . 1932 tarih ve 2030; 24. V . 1940 tarih ve 
3842; 5 . V I . 1944 tarih ve 4581; 24. I V . 1946 tarih ve 4875 sayılı 
kanunlar ile 10. V I I I . 1951 tarih ve 5842 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesi ve sair kanunlardaki bu resimle ilgili hükümler, 

4. Kahvenin tekel konusundan çıkarılmasına ve Dahilî İs
tihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 11. I X . 1946 tarih ve 4950 
sayılı Kanun, 

5. 8 . V I . 1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içki
ler inhisarı Kanununun 14 ncü maddesinin vergi nev'ine ve mik
tarına mütaallik hükümleri (hu maddenin tarh, tahakkuk ve tah
sile mütaallik hükümleri İstihsal Vergisi hakkında da aynen uy
gulanır) ile tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 28. V . 1934 tarih ve 2460 sayılı Kanunun, Şaraptan 
£lillî Müdafaa Vergisi alınması hakkındaki 5823 sayılı Kanımla 
muaddel hükümleri, 

6. Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam 
icrasına ve bâzı maddelerin mükellefivet mevzuuna alınmasına 
dair olan 17 . V . 1940 tarih ve 3828; 29 . V . 1941 tarih ve 4040; 
27. V . 1942 tarih ve 4226 sayılı kanunlarda mevcut Muamele, 
Elektrik, Havagazı, Petrol ve Müştakları, Dahilî İstihlâk vergi
leri ile Nakliyat Vergisi ve posta müraseleleri ile telgraflar
dan ve telefon abone bedellerinden alman Savunma Vergisine 
mütaallik hükümleri, 

7. Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Vergisine 
tâbi tutulması hakkındaki 11. V . 1955 tarih ve 6556 sayılı Ka
nun, 

8. 30.1.1952 tarihli ve 5865 sayılı kibritten alınacak İs
tihlâk Vergisi hakkındaki Kanun, 

9. 25. I I . 1952 tarihli ve 5889 sayılı Akar yakıtlardan Yol 
Vergisi alınması hakkındaki Kanun, 

10. Glikozdan alman İstihlâk Vergisi ile ilgili 25 .1.1937 
tarihli ve 3101 say ıh Kanunun 3 ncü maddesi, 15.1.1943 tarihli 
ve 4385 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü maddesi, 22. X I I . 
1948 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 15 . I . 
1943 tarihli ve 4385 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin, 21 . VI . 
1944 tarihli ve 4597 sayılı Kanunun, 6 . I I . 1946 tarihli ve 
4855 sayılı Kanunun, 16 . VI . 1947 tarihli ve 5086 sayılı Ka
nunun glikoza mütaallik hükümleri ilga edilmiştir. 
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Yürürlük tarihi. MADDE 68. — Aşağıdaki hususlar müstesna olmak üzere bu 

kanun 1 . I I I . 1957 tarihinde meriyete girer. 
I - Pirinç imalâtı bu kanunun neşri tarihinden itibaren 

Muamele Vergisinden müstesnadır. 
I I - Bu kanunun 33 ncü maddesi ile banka ve sigorta mua

meleleri için kabul edilen nispetler, bu kanunun neşr edildiği ayı 
takibeden ay başından itibaren banka, banker ve sigorta şirket
lerinin 3843 sayılı Kanuna göre ödedikleri Muamele Vergisi 
nispetleri yerine kaim olmak üzere aynen tatbik olunur. 

I I I - Bu kanuna bağlı I I I işaretli cetvelin 1 nçi pozisyonun
da yazılı maddelere ait vergi haddi kahveden alman istihlâk 
Vergisine mütaallik 4950 sayılı Kanun hükümlerine göre bu ka
nunun neşri târihinden itibaren uygulanır. 

Bu tarihte henüz gümrükten çekilmemiş kahveler için de bu 
hüküm tatbik olunur. 

Ura salâhiyeti. MADDE 69. — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
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I - tik istihsal maddeleri tablosu 

1. Çimento ve ateşe mukavim eşya : 

Her nevi çimento, ateş tuğlası, ateşe mukavim döşeme tuğlası ve inşaatta kulla
nılan topraktan mamul ateşe mukavim veya harereti tecrideden benzeri sair eşya 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

2. Madenler : 

Her nevi maden cevherlerinden ve demir hurdalarından izabe, flotasyon ve ben
zeri sanayi ameliyeleri ile elde edilen ilk istihsal maddelerinden ve bunların hali
talarından: . ^ ; A i 

A) Demir sanayii grupu : 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
a) Ray, travers, boru, her nevi tel, çubuk halinde veya profilli demirler 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) ' 
b) Sair demirler (Dökme demir, demir, çelik) kütük ve yukarda zikredilmemiş 

sair hadde mamulleri ile bunlara benzer sanayi ilk istihsal maddeleri 
B) Bakır sanayii grupu : 
Ham bakır (külçe halinde) veya elektrolitik bakır (istihsal müessesesinde imal edi

len saf veya mahlut külçe, çubuk, levha, profil, pul, şerit, tel, toz ve yaprak şeklin
deki bilûmum mamuller dâhil) 

C) Sair madenler sanayii grupu : 
Sair madenlerin istihsal müessesesinde imal edilen saf veya mahlut külçe, çu

buk, levha, profil, pul, şerit, tel, toz ve yaprak şeklindeki bilûmum mamulleri (Kü
kürt, barut ve nevileri Maliye, İktisat ve Ticaret ve İşletmeler Vekâletlerince tesbit 
olunacak kıymetli madenler hariç) 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), esas unsur olarak % 70 ve daha fazla 

petrol veya şist yağını ihtiva eden : 
i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar 

(1 Kg. K. S. den 5.- Kr.) 
ii) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece ve daha yukarı olup 55 

santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece ve daha yukarı olup 250 
santigrat dereceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür eden orta yağlar 
(1 Kg. K. S. den 10.- Kr.) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha yukarı olan 
ağır yağlar : 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattür edenler (1 Kg. K. S. den 

8,50.- Kr.) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı % 80 den az olanlar (1 Kg. K. 

S. den 8.- Kr.) 
c) Makine yağları, petrol bitümeni (petrol asfaltı), tortular ve katranlar 
d) 270 hararet derecesinden evvel takattür eden hafif yağlar nispeti % 50 den 

yukarı olan ham, tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş mayi madenî mahrukat ve ma
denî yağlar (petrol ve şist yağları, linyit ve diğer madenî yağlar) (1 Kg. K. S. 
den 5.- Kr.) • 
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3. Kauçuk: 
Her türlü ve her şekilde tabiî veya sentetik kauçuk ( kütaperka, hamur, mayi, ba

lata gibi ve benzerleri dâhil) 

4. Plâstik maddeler: 
Selüloz, albüminoit veya tabiî reçinelerin müştakları olarak veya sentez yolu üe 

veya sair suretler ile elde edilen levha,, yaprak, pelikül, şerit ve sair şekillerde suni 
plâstik ilk istihsal maddeleri 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edümiştir.) 

5 Kürkler: 
Vizon, marmut, mırnıır, zibolin, kakum, misk faresi skons, opozom, kastor, Kana

da kunduzu, mutondore, Hint kuzusu, astragan, lutr gibi kürk imaline mahsus kıy
metli hayvan postları (ham veya aprelenmiş halde) ve taklit kürkler 

6. Kemik, boynuz ve saire: 
Kuş ve süs tüyleri (ham, temizlenmiş ve aprelenmiş), gergedan, fil, deniz aygı

rı, baline ile mercan nevinden hayvanların kemik, boynuz, tırnak, diş ve kabuklan 
(ham, temizlenmiş, muamele görmüş, kesilmiş, yarılmış, düzeltilmiş şekilleri, tozları, 
kırpıntıları ve döküntüleri dâhil) 

7. Kıymetli taşlar: 

Kıymetli taşlar (pırlanta, felemenk,, yakut, zümrüt gibi), yarı kıymetli taşlar 
(akik, kehlibar, karakehlibar gibi), sentetik ve aglomere taşlar ve bn taşların tozları, 
tabiî, suni inciler (ham, yontulmuş, işlenmiş hallerde) 

8. Kâğıt ve mukavva : 

a) % 70 ve daha fazla odun hamuru ihtiva eden, metre karesi ağırlığı 50 - 55 
gram arasında olan (50 - 55 dâhil) kâğıtlar. 

b) Diğer her türlü kâğıt ve mukavvalar 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

9. Camlar : 
Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü her tür

lü cam ve cam eşya 

10. Tekstil maddeleri : 

A) Dokumaya elverişli hayvani maddelerden imal edilen iplikler (satınalınıp 
bitim ameliyesine tâbi tutulan iplikler dâhil) : 

a) Strayhgran iplikleri 
b) Diğerleri 
B) Nebati lifî maddelerden imal edilen iplikler ve ipler (satınalınıp bitim ame

liyesine tâbi tutulan iplikler dâhil, üstüpü hariç) : 
a) îp, kınnap, halat, urgan gibi kendirden mamul olanlar 
b) Diğerleri 
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C) Sentez yolu ile elde edilen suni elyaftan ve döküntülerden mamul iplikler 
D) Başkaları hesabına yapılan büküm, katlama, kasarlama, boyama gibi bitim 

işleri (bu ameliyeler yukarda yazılı iplik nevilerinden hangisi için yapılmış ise o ip
liğe aidolarak yukanki bentlerde gösterilen nispetlerle vergilenir, mahlut iplikler 
hakkında E bendindeki hüküm uygulanır.) 

E) A, B ve C bentlerinde yazılı lif nevilerinin iki veya daha fazlası ile mahlut 
olarak imal edilen iplikler, mahlutun bünyesine kıymet itibariyle en fazla giren lif 
nevinden yapılmış sayılarak o cins ipliklerin nispeti ile vergilenir. Kıymet itiba
riyle galip liften yapılan iplik vergiye tâbi bulunmadığı takdirde mahlutun bünye
sine kıymet itibariyle ikinci derecede girmiş olan life ait ipliklerin nispeti uygula
nır. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

11. Elektrik ve havagazı : 

a) İmal ve istihsal, taşıma, yüklenme, boşaltma, soğutma telli ve telsiz telgraf 
ve telefon müraselesi işlerinde istihlâk olunan elektrik (ev, apartman, otel, resmî 
daire ve hususi iş ve teşebbüs, idarehane binalarındaki asansör ve soğutma cihazla
rında istihlâk olunanlar hariç, bu maksatla elektrik istihlâk eden müesseselerin iş 
yerlerinde ve bu yerlerin sınırları içindeki ambarlarında, bürolarında istihlâk v olu
nan elektrik dâhil) (bu hükmün tatbikinde tamir ve montaj da dâhil olmak üzere 
bir maddenin şeklinin, vasfının terkibinin ve hassasının değiştirilmesi suretiyle iş
lenmesi imal ve istihsali ifade eder) (daha hangi işlerde sarf olunan elektriğin bu 
had üzerinden vergilendirileceği İktisat ve Ticaret Vekâleti ile Maliye Vekâleti ta
rafından müştereken tesbit ve ilân olunur.) (Kilovat saatten 1 Kr.) 

b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için istihlâk olunan elektrik (Kilovat 
saatinden 3 Kr.) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
e) Dağıtılan veya sarf olunan* havagazı (beher metre kübünden 1,5) 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
d) Elektrik ve havagazı sayacı konulmamış olan yerlerde bu aletler konulun

caya kadar veya gayet ufak mikyasta götürü satışlarda kıymet esasına göre 
(Sarfiyat bedelinin % 15) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

12. Tababet ve ıtrıyaçtılıkta kullanılan hayvani ham müstahsallar ,maden ve kim
ya sanayii ve buna bağlı sanayide kullanılan müstahsallar: 

Gümrük tarife cetvelinin 05.14 pozisyonu ve 27, 28, 29 ve 33 neü fasıllarında yer 
alan tababette, eczacılıkta, veterinerlikte, sanayide ilk ve yardımcı madde olarak kul
lanılan anorganik ve organik tıbbi ve kimyevi müstahzarlarla her çeşit bileşikleri, 
millileri, müştakları (alkolidler dâhil), organik ve anorganik asitler, bazlar, nadir ma
den ve izotopları, uçan yağlar (tabiî, suni, basit, mürekkep, mahlut, sulp veya ma
yi halinde olsun olmasın), katran ve petrollerin taktir ve tasfiyesinden elde edilen 
benzol, vazelin, parafin, amonyak, naftalin ve diğer müştakları ile tarifenin 38 nci 
faslındaki grafit, her türlü isler ve karalar, trebantin esansı, kolofanlar, reçineler, 
lâboratuvarlarda kullanılan hususi kültürler (afyon müştakları, mürekkepleri, koka
in ve emlâhı, alkol ve devlet inhisarında bulunan tuz hariç) (Sarfiyat bedelin
den % 18) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
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II • Mamul maddeler tablosu 

1. Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve malzemesi : 

6551 sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı maddelerle si
lâh ve teferruatı ve av malzmesi (kâğıt ve mukavvadan olan aksam ve teferruat ha
riç) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

2. Kibrit: 

Her nevi kibritler (iki başlı kibrit iki çöp kibrit sayılır.) (Bin çöpten 60 ku
ruş) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

3. Taşıtlar : 

a) Bisikletler (oyuncak olanlar hariç) ve b, c ve d bentlerinde yazılı olanlar dı
şında kalan her türlü motorlu kara taşıtları 

b) Motosiklet ve yan arabası, sandalların arka tarafına takılan benzinli mütehar
rik motorlar 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
c) Kamyonet (yük taşımaya mahsus olanlar hariç) 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
d) Binek otomobilleri 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasileri 
f) Motorlu kara taşıtlarının motorsuz şasileri 

4. Saatler : 

a) Zarfları tamamen altından veya platinden olanlarla kıymetli taşlarla süslü 
olanlar 

b) Zarfları gümüşten veya altın veya platin kaplamalı olanlar 
c) Diğer saatler 

5. Ses cihazları ve levazımı : 

a) Pikap, pikaplı radyolar, ses kaydeden cihazlar 
b) Münhasıran pilli radyolar 
c) Sair her türlü radyo alıcı cihazları 
d) Her nevi gramofon, gramofon plâğı ve iğneleri, ses şeritleri 
(Hükümetin c bendi aynen kabul edilmiştir.) 

6. Fotoğraf ve sinema makine ve malzemesi : 

Fotoğraf ve sinema makineleri, projeksiyonlar, her türlü fotoğraf ve sinema filim-
leri 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
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Nispet % 

7. Seramik mamulleri : 

a) Seramik (çini, porselen, fayans ve gre) mamulâtı (suni dişler hariç) 20 
b) Çini, porselen, fayans ve greden mamul vazo, biblo ve heykeller 40 

8. Ziynet ve süs eşyası : 

I nci tablonun, 5, 6 ve 7 nci pozisyonlarında yazılı maddelerden mamul veya .bun
larla mürettep eşya (meskukât hariç) 50 

III - Kahve, kakao, glikoz ve bâzı içkiler tablosu 

1. Kahve 

ithal olunan çiğ, kavrulmuş, öğütülmüş, kafeini alınmış veya alınmamış kahveler 
{döküntü ve kabuklar dâhil) (kilosundan 500 kr.) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

2. Kakao ve kakao yağı : 

Çiğ ve kavrulmuş kakao (tane, kırık, kabuk ve bunların zar ve döküntüleri) katı 
veya mayi halde kakao yağı 30 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

Litrede Kr. 

3. İnhisar dışındaki içkiler : 

a) Her çeşit bira 40 
b) Tabiî köpürür şarap 1 500 
e) Sair şaraplar 20 
d ) Viski * 3 000 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

4. Glikoz (1 kg. K. S. den 30 kr.) 

IV - İthal maddeleri tablosu 
Nispet % 

1. Çimentodan veya ateşe mukavim maddelerden mamul her türlü eşya (başka 
maddelerle mürettep veya gayrimürettep) 10 

2. Madenî eşya : 

a) Sanayi, maden ve ulaştırma işlerine ve ziraate mahsus makine, alet ve mal
zeme (nevileri Maliye, İktisat ve Ticaret, Ziraat, Ulaştırma, Gümrük ve İnhisarlar 
vekâletleri ile Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince 
müştereken tâyin ve ilân olunur.) 10 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
(Gider vergileri); 
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Nispet % 

b) Demirden mamul olup (a) fıkrası ile birinci tabloda yazılı olanlar dışında ka
lan eşya ikinci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı vasıta, makine, cihaz 
ve aletlere mahsus olup bunların kurulup işletilmesine yarıyan esas ve yedek parçalar 
dâhil) (başka maddelerle mürettebolsun olmasın) 18 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
c) Çocuk bisikletleri 15 
d) Sair madenî eşya (kıymetli madenlerden olanlar hariç) (başka maddelerle 

mürettep veya gayrimürettep) 25 
(Hükümetin C bendi aynen kabul edilmiştir.) 

3. Kauçuktan mamul eşya (başka maddelerle mürettep veya gayrimürettep) 25-
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

4. Plâstik maddelerden mamul eşya (başka maddelerle mürettep veya gayrimü
rettep) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 25» 

5. Kâğıt ve mukavvadan mamul eşya (başka maddelerle mürettep veya gayrimü
rettep olsun, olmasın) (kitap, gazete, mecmua ve risalelerle nevileri Maliye ve Maa
rif Vekâletlerinee birlikte tesbit ve ilân olunacak talim ve terbiyeye mütaallik eşya 
hariç) 15-

6. Camla mürettep eşya : 18 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

7. Tekstil maddeleri mamulâtı : 

a) 1 nci tablonun «10/B - a» pozisyonunda yazılı maddelerden mamul olanlar 12,5-
b) 1 nci tablonun 10 ncu pozisyonunda yazılı diğer ipliklerden mamul olanlar 18 
(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

8. Kürk mamulâtı : 

1 nci tablonun 5 nci pozisyonunda yazılı kürklerden mamul eşya (başka madde
lerle mürettep veya gayrimürettep) 60! 

9. Hayvani maddelerden mamul süs eşyası : 

1 nci tablonun 6 ncı pozisyonunda yazılı kemik, boynuz, kabuk, tırnak, diş ve tüy
lerden mamul eşya (başka maddelerle mürettebolsun, olmasın) 60* 

10. Taş, inci ve kıymetli madenlerden süs eşyası : 

1 nci tablonun 7 nci pozisyonunda yazılı taşlar ve incilerle kıymetli madenlerden 
mamul veya bunlarla mürettep veya (başka maddelerle mürettebolsun olmasın) 60* 

11. Kahveden mamul maddeler : 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 
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12. Kakaodan mamul maddeler : 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

13. Kimyevi maddeler : 

Ruhsatnameli ve ruhsatnamesiz her nevi tıbbi, ispençiyari ve veterinerlikte kul
lanılan ilâçlar, diş macun, su ve tozları ve gümrük giriş tarife cetvelinin 13 ncü, 30 
ncu ve 38 nci fasıllarında kayıtlı diğer bilcümle müstahsallarla her nevi hulâsalar, 
ziraatte haşarat ve parazitlerin itlafında ve sanayide kullanılan diğer her nevi sınai, 
kimyevi mamul ve müstahsallar, asit tannik müştakları, tabiî suni ve organik boya
lar, vernikler ve mürekkepler, lâklar, ayakkabı boya ve cilaları, albüminoit madde
lerden elde edilen yapıştırıcı maddeler, her nevi sabun, kremler, şampuanlar ve di
ğer ıtriyatçılık *ve tuvalet müstahzarları, suni mumlarla Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 25 nci faslında yer alan madenî menşeli veya suni müstahsallar (kükürt, çi
mento ve tuz hariç) 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

İhtar : 

1. I nci tabloda yazılı ilk istihsal maddelerinden birkaçı ile mahlut ve müret-
tep eşyanın (IV ncü tabloda ismen yazılı olanlarla vekâletler tarafından tâyin ve 
ilân edilecekler hariç) IV ncü tablodaki pozisyonu eşyanın bünyesinde kıymet iti
bariyle en yüksek olan maddeye göre tâyin edilerek eşya o pozisyonun nispeti üze
rinden vergilenir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

2. IV ncü tabloda yazılı olup bünyesine giren maddeler arasında I nci tabloda 
yazılı olanlar kıymet itibariyle % 50 den az olan eşya, bunlardan kıymet itibariyle 
en yüksek olanından imal edilmiş sayılarak IV ncü tablodaki pozisyonu tâyin olu
nur, ve o pzisyonun yarı nispeti ile vergilenir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

3. Bu ihtarın 1 ve 2 işaretli bentlerindeki kıymet eşyanın gümrük kıymetini ifa
de eder. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 

4. Kesilmiş, bölünmüş, hazırlanmış veyahut dâhilde istimal veya imal edilmek 
üzere esas mahiyeti değiştirilmeksizin bâzı fer'î ameliyelere tâbi tutulmuş olan ilk 
istihsal maddeleri I nci tabloda yazılı nispetler üzerinden vergilenir. 

(Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.) 





Derrt : X 
îfitima: 2 S. S A Y I S I : 

Yüz elli milyon liralık madenî ufaklık para basılması hakkında 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1 /493) 

T. C. 
Başvekâlet i l . VI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-381/1990 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüz elli milyon liralık madenî ufaklık para basılması hakkında Maliye Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 5 V I . 1956 tarihinde kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Bilindiği gibi 25 . I I . 1947 tarihinde neşrolunan 5015 sayılı Kanunla Maliye Vekâletine 60 
milyon liralık ufaklık para bastırılması hususunda salâhiyet verilmiş ve bu salâhiyet 6548 sayılı 
Kanunla 10 milyon lira tezyidolunarak 70 milyon liraya iblâğ edilmiş bulunmaktadır. 

Bu salâhiyete istinaden Maliye Vekâletince şimdiye kadar 67 milyon liralık ufaklık para 
basılmış ve bunun 65 milyon liraya yakın bir kısmı tedavüle çıkarılmıştır. 

Ancak, son senelerde memleketimizde iktisadi ve malî hayatın her safhasında müşahade olunan 
pek geniş ve şümullü inkişafa muvazi olarak 'tedavül hacminin da süratle artması neticesinde, 
tedavüldeki ufaklık para miktarının ihtiyaca kifayet etmediği, hattâ bâzı vilâyetlerimizde zaman 
zaman ufaklık para sıkıntısının başgösterdiği gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, halen tedavülde bulunan ufaklık paraların vaziyeti, gerek şekil ve gerekse 
halita bakımından tatminkâr bulunmadığı cihetle bunların tedavülden kaldırılarak matluba mu
vafık ufaklık paraların darbı ve tedavüle çıkarılması zaruri görülmektedir. 

îşte bu ihtiyaç ve zaruretten mülhem olarak basılacak ufaklık paraların lâyihanın birinci mad
desinde tebarüz ettirildiği üzere 150 milyon lira olarak tesbiti uygun görülmektedir. 

Lâyihanın 2 nci maddesi mucibince, 2,5 liralık, 1 liralık, 25, 10, 5 ve 1 kuruşluk olmak üzerej 
altı kupürde basılacak olan yeni ufaklık paraların süratle tedavüle çıkarılmasını temin maksadı; 
ile halitalarının imtizacına göre kutur, ayar, sıklet ve toleranslarının tâyini hususunun Maliye; 
Vekâletine bırakılması zaruri görülmektedir. v f̂  

Bugünkü piyasa ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni paraların kabul hadlerinin tesbiti 
maksadı ile lâyihanın 3 ncü maddesi sevk olunuştur. 

Basılacak paraların tedavül mecburiyeti, zaman aşımı ve kabul vasıfları ile bunları taklidedenler 
veya eski paraları belirli müddetler sonunda kullananlar hakkındaki cezai hükümlerde ve diğer 
hususlarda esaslı bir değişiklik yapılmamış olup 5015 sayılı Kanunun 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerin
den bir kısmı aynen diğer kısmı ise ufak tadillerle, lâyihada 4 ilâ 8 nci madde olarak yer almıştır. 
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Diğer taraftan Darphane ve Damga Matbaasına mevdu işlerin mahiyeti icabı olarak mesai saat

leri haricinde ayrıca fazla mesai yapılması zaruri görüldüğünden bu idarenin memur ve müstahdem
lerine fazla mesailerine mukabil ücret verilmesi ve muvakkat bir zamana inhisar etmek üzere bu 
işlerde fevkalâde hizmet ve gayreti görülenlere yıl sonunda iki maaşı geçmemek kaydiyle Maliye Ve
kâletince tesbit edilecek miktarda ikramiye itası ve randıman ve maliyet üzerine mühim ölçüde 
müessir olacak şekilde yeni buluş ve hamleleri görülen memur ve müstahdemlere âzami 2 500 liraya 
kadar mükâfat verilmesi uygun bulunmuş ve lâyihanın 9 ncu maddesi bu maksatla hazırlanmıştır. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 6 . VII. 1956 

Esas No. î/493 
Karar No. 3 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Meclisi Âlinin 27. VI . 1956 tarihli 82 nci Ini-
kadmdaki kararma tevfikan müzakeresi encüme
nimize havale buyurulan (yüz elli milyon liralık 
madenî ufaklık para basılması hakkındaki kanun 
lâyihası) Maliye Vekilinin ve vekâlet temsilcile
rinin huzuriyle tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Esbabı mucibe lâyihasında arz ve izah' edil
diği veçhile, halen tedavülde bulunan ufaklık 
paralar, 25 »II. 1947 tarihinde neşrolunan -5015 
sayılı Kanunla Maliye Vekâletine verilmiş olan 
salâhiyete müsteniden 60 milyon lira miktarında 
bastırılmış ve 6548 sayılı Kanunla bu salâhiyet 
70 milyon liraya iblâğ edilmiştir. Bu suretle 
bastırılmış olan ufaklık paralar 67 milyon ve fi
ilen tedavülde olanlar 65 milyon liradır. 

Bu ufaklık paraların şekil ve mamul bulun
dukları halitalar bakımından tatminkâr bulun
maması bunların yerine matluba muvfık yenile
rinin bastırılması ve tebdilen tedavüle çıkarıl
ması zaruretini hissettirmiş bulunuyordu. Diğer 
taraftan, memleektimizde iktisadi ve malî faali
yetlerin ve muamele hacımlarmın son senelerde 
külliyetli olarak artması ve bir taraftan da nü
fus tezayüdü muvacehesinde tedavüldeki 65 mil
yon miktarının ihtiyacı karşılamadığı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının ve diğer ban
kaların her hafta büyük yekûnlara baliğ olan ta
lepleriyle sabit olmuş bulunmaktadır. Bu itibar
la, ufaklık para ihtiyacının esaslı bir şekilde kar
şılanmasına intizaren muvakkat bir tedbir mahi
yeti arz eden on milyon liralık artışın bugün ta-
mamiyle kifayetsiz kaldığı bir hakikattir. 

Encümenimizce de cereyan eden müzakereler 
neticesinde, bu kanun lâyihasiyle teklif edilen 
150 milyon liralık ufaklık para yekûnunun kar
şılıksız bir emisyon mahiyetinde olmadığı ve ol
mayacağı aşağıdaki sebeplere müsteniden tesbit 
edilmiştir : 

A) Ufaklık paraların tedavülü evrakı nak
diye gibi, nakdi muamelelerin tamamına değil, 
ancak her muamelede evrakı nakdiye ile öden
mesi mümkün olmıyan ecza ve küsuratına şâmil 
ve her halükârda miktar bakımından kanunen 
mahdudolması hasebiyle bu tedavülün galip vas
fı küsurata veya pek küçük tediyelere münhasır 
bir vasıta olmaktan ibarettir. Dolayısiyle teda
vül hacmi ve piyasanın ihtiyacı ve mas imkân
ları ile mahduttur. 

B) Encümenimizce görülen lüzum üzerine, 
yeni ufaklık paraların tedavüle çıkarılmasını 
takibeden ilk sene zarfında tedavülde bulunacak 
eski ve yeni ufaklık para yekûnunun yüz milyon 
lirayı tecavüz etmiyeceği kanunun birinci mad
desine ilâve edilmiştir. 

Bu suretle yeni ufaklık paraların tedavüle 
çıkmasını takibeden ilk sene zarfında tedavül 
miktarında, ihtiyaç hissedildiği takdirde, ancak 
30 milyon liralık bir tezayüdolacak ve mütebaki 
50 milyon lira da mütaakıp beş sene zarfında, 
her sene âzami on milyon lira olarak ve yine ih
tiyaca göre tedavüle çıkarılabilecektir. 

Tedavüldeki ufaklık para yekûnunun artışın
da paramızın kıymetini ve istikrarını en hafif 
nispette zedeliyebileeek bir unsur görülmedi-

( S. Sayısı : 267 ) 



ğinden kanun teklifinin kabulü encümenimiz-
ce uygun görülmüş ve maddeler bâzı tadilâtla 
aynen kabul edilmiştir. 

150 milyon lira tutarındaki madenî para
nın. bugünkü piyasa ihtiyacının fevkinde oldu
ğu ancak her yıl bu ihtiyacın artmakta bulun
duğu, bu durum karşısında sık sık madenî pa
ra çıkarılmak üzere kanun teklif etmenin pra
tik olmvyacağı düşüncesiyle 150 milyon liraya 
kadar madenî para çıkarmak hedefinin güdül
düğü, Hükümet temsilcileri tarafından açıklan
mış olmasına ve bu salâhiyetin defaten kulla
nılması halinde ihtiyaçtan çok fazla madenî pa
ranın tedavüle çıkarılması mahzuru ile karşı 
karşıya bulunulacağına binaen, artan ihtiyaç
lara muvazi olarak ve ceste ceste madenî para 
çıkarılmasını temin maksadiyle kanunun 1 nci 
maddesine, ilişik metinde görüleceği üzere ikin
ci ve üçüncü fıkralar ilâve edilmiştir. 

Darphane ve Damga Matbaasında çalışan 
memur ve müstahdemlerden verimi artıracak 
ve maliyeti düşürecek şekilde çalışanların ik
ramiye ile taltifini istihdaf eden 9 ncu madde
nin üçüncü fıkrasına seyyaliyet vermek ve bu 
ikramiyeyi hak etmiş olanların durumlarını da
ha vazıh bir surette belirtmek ve bu mevzuda 
Hükümeti katî bir taahhüt altında bulundur-
mıyarak tam bir takdir salâhiyetine sahip kıl
mak maksadiyle, mezkûr fıkra, ilişik metinde 
görüleceği üzere tadil edilmiştir. 

Muvakkat mahiyeti taşıması ve icaplarının 
yerine gelmiş olması dolayısiyle zaten yürür
lükten kalkmış bllunan 5015 sayılı Kanunun 
2, 6, 11 ve 12 nci maddelerinin tekrar yürürlük
ten kaldırılması şeklinde tecelli eden haşvi ber

taraf etmek ve tatbikatta vuzuh ve sarahati te
min eylemek ve mer'i ve gayrimer'i hükümleri ka
tiyetle belirtmek maksadiyle lâyihanın 10 ncu 
maddesi, ilişik metinde görüleceği üzere, kanun 
tekniğine uygun bir şekilde ifadelendirilmiştir. 

İşbu lâyiha, meriyette bulunan kanunların 
ihtiva etmediği 2,5 liralık madenî ufaklık para 
ihracını da derpiş etmektedir. Bu 2,5 liralıkla
rın basılması ve piyasaya arziyle halk elinde bi
ri madenî diğer kâğıt para olmak üzere iki cins 
kupür tedavülünün önlenmesi maksadiyle, ilişik 
metinde yer almış bulunan muvakkat birinci 
maddenin şevkine lüzum görülmüştür. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Muvakkat En. Reisi 
îzmir 

B. Bilgin 
Kâtip 
Sivas 

H. Çitil 
imzada bulunamadı 

Bitlis 
N.Barut 

İmzada bulunamadı 
Bursa 

M. Erdener 
Kocaeli 

E. Alican 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
0. özbüen 

• 

Muş 
G. Emre 

Mazbata M. 
Afyon K. 
0. Talu 

Antalya 
K. Akmantar 

Bolu 
S. Baysal 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Kütahya 
A. G. BuUk 

Manisa 
H. Bayur 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

R. Aksoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüz elli milyon liralık madenî ufalilık para 
basılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maliye Vekâleti yüz elli mil
yon liraya kadar madenî para çıkarmaya yetki
lidir. 

5015 sayılı Kanuna tevfikan basılmış bulu
nan madenî paralar birinci fıkra gereğince çı
karılacak yeni madenî paralarla değiştirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine göre 
basılacak madenî paralar 2,5 liralık, 1 liralık, 25, 
10, 5 ve 1 kuruşluk olacaktır. 

Bunların kuturları, sıkletleri, maden halita
ları ve bu halitaları teşkil eden unsurların âzami 
ve asgari yüzde miktarları ile sıklet toleransları 
Maliye Vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 3. — Madenî paraların kabul had
leri 2,5 liralık, 1 liralık, 25 kuruşluk ve 10 ku
ruşluk için itibari değerlerinin 50 misli, 5 ve 1 
kuruşluklar için de 100 mislidir. Ancak malsan-
dıkları ve Hazinenin veznedarlığını yapan ban
kalar her hangi bir miktarla bağlı kalmaksızın 
bu paraları kabule mecburdurlar. 

MADDE 4. — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
mış, kulp takılmış veya her ne suretle olursa ol
sun asli şekilleri değiştirilmiş paralar kanuni 
vasıflarını ve tedavül kabiliyetlerini kaybeder-
ler. Hiçbir alacaklı bu nevi bir parayı kabule 
zorlanamaz ancak tedavül neticesinde aşınmış, 
yazıları ve şekilleri silinmiş veya yanmış para
lar, sıhhatlerinden şüphe tevlidedecek şekilde 
'bozulmuş olmadıkça malsandıkları ve Maliye 
Vekâletine devredilmek üzere Hazinenin vezne
darlığını yapan bankalar tarafından kalbur edi
lip tekrar tedavüle çıkarılmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince basıla
cak paralardan kâfi miktarı piyasaya çıkarıl
dıktan sonra eski madenî paraların muayyen bir 

4 — 
MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

150 milyon liralık madenî ufaklık para basılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maliye Vekâleti 150 milyon 
liraya kadar madenî para çıkarmaya yetkilidir. 

5015 sayılı Kanuna tevfikan basılmış bulu
nan madenî paralar birinci fıkra gereğince çı
karılacak yeni madenî paralarla değiştirilir. 

Ancak, bunun 100 milyon liralık kısmı te
davüle konulduktan sonra bakiye 50 milyon 
liralığı, senevi 10 ar milyon lira olmak üzere 
5 sene zarfında tedavüle çıkarılabilir. 

Şu kadar ki; bu kanun gereğince tedavüle 
çıkarılacak olan madenî paralar, tedavüle çı
karıldığı tarihten itibaren bir sene zarfında 
tedavüldeki eski ve yeni madenî paraların ye
kûnu, hiçbir suretle 100 milyon lirayı tecavüz 
edemez. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. Murakkat B. 

tarihten başlamak üzere daha bir yıl müddetle 
tedavülde kalacakları Maliye Vekâletince önce
den ilân olunur. 

Bu paralar tâyin ve ilân olunan müddetin hi
tamında tedavül kabiliyetlerini kaybederler. Şu 
kadar ki bu paralar, mezkûr müddetin hitamın
dan itibaren bir yıl içinde malsandıkları ve Ma
liye Vekâletine devredilmek üzere Hazinenin 
veznedarlığını yapan bankalar tarafından ka
bul edilir. 

MADDE 6. — Bu kanunla tedavüle çıkarılan MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
paraların itibari kıymetleri dışında bir fiyatla aynen kabul edilmiştir. 
ve 5 nci maddede yazılı bir yıllık müddetin so
nunda tedavülden kaldırılacak olan paraların 
her hangi fiyatla tedavül vasıtası olarak kulla
nılması yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenlerin kullan
dıkları paralar zaptedilir ve bunlar tanzim olu
nacak zabıtla birlikte mahallî sulh mahkemesine 
sevk olunur. 

Bu kanun gereğince tedavüle çıkarılacak pa
raları itibari kıymetleri dışında bir fiyatla kul
lananlar hakkında mahkemece üç liradan aşağı 
olmamak üzere kullanılan paranın yirmi misli 
para cezası alınmasına hükmolunur. Zaptolunan 
para da hükmolunan cezanın infazında mah-
subedilir. 

Tedavülden kaldırılmış olan paraları tedavül 
vasıtası olarak sürenler hakkında mahkemece 
umumi hükümler tatbik olunur. 

MADDE 7. — Bu kanunun icrası için ge
rekli işlemlerle ilgili mubayaa ve sarfiyat Mu
hasebe! Umumiye ve Artırma, Eksiltme ve İha
le kanunlarına tâbi değildir. 

Bu sarfiyat Darphanenin mütedavil sermaye 
hesabından yapılır. 

Maliye Vekâleti bu kanunun tatbik edilme
sini temin için Darphanenin mütedavil serma
yesine 5 milyon liraya kadar avans verebilir. 

MADDE 8. — Hazinece tedavüle çıkarılacak 
madenî paralar tedavüle çıktığı yılın varidat 
bütçesinde açılacak hususi bir fasla varidat ve 
tedavülden geri çekilecek paraların tutarı ile 
bu kanun gereğince çıkarılacak paraların basıl
ması için Darphane Döner Sermayesinden öde
necek paralar da masrafın yapıldığı yılın Ma-

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Hû. 

liye bütçesinde açılacak bir fasla ayrı ayrı tah
sisat ve masraf kaydedilir. 

MADDE 9. —- Mesai saatleri haricinde çalış
tırılacak maaşlı ve ücretli Darphane ve Damga 
Matbaası memur ve müstahdemlerine fazla me
sailerine mukabil, her fazla saat için bir aylık 
maaş veya ücretlerinin 1,5/180 nispetini geçme
mek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. İstihka
kın hesabında yarım saatten fazla kesirler tam 
saat sayılır. Yarım saatten az kesirler ise naza
ra alınmaz. 

Vazifelerinin icrası sırasında fevkalâde gay
ret ve hizmeti görülenlere ücret ve aylıklarının 
iki mislini geçmemek üzere her yıl sonunda Ma
liye Vekâletince tesbit edilecek miktarda ikra
miye verilir. 

Yeni bir çalışma usulü bulmak ve bu usulü 
muvaffakiyetle tatbik etmek, yeni bir alet ve 
makine bulmak veya mevcut makineler üzerin
de ek ve tadiller yapmak ve bunları muvaffa
kiyetle çalıştırmak şeklindeki fevkalâde hizmet
leri ile randıman ve maliyet üzerinde mühim 
ölçüde müspet tesirleri görülen memur ve müs
tahdemler, müdürün riyaseti altında toplanacak 
fen heyeti kararı ve Maliye Vekâletinin tasvibi 
ile hizmet ve ihtiram ehemmiyet derecesiyle 
mütenasip bir şekilde 50 liradan aşağı ve 2 500 
liradan yukarı olmamak üzere para mükâfatı 
ile taltif olunurlar. Keyfiyet bu gibilerin ayrıca 
sicillerine işaret edilir. 

MADDE 10. — 5015 sayılı Kanunun 2, 6, 
11 ve 12 nci maddeleri meriyetten kaldırılmış
tır. 

5015 sayılı Kanunun 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ve 
13 ncü maddeleri, bu kanunun 5 nci maddesi
nin birinci fıkrasında yazılı bir yıllık müddetin 
hitamında ve 5015 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi de bu kanunun 5 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasında yazılı bir yıllık müddetin hitamından 
sonra meriyetten kalkar. 

Muvakkat E. 

MADDE 9. — Mesai saatleri haricinde çalış
tırılacak maaşlı ve ücretli Darphane ve Damga 
Matbaası memur ve müstahdemlerine fazla me
sailerine mukabil, her fazla saat için bir aylık 
maaş veya ücretlerinin 1, 5/180 nispetini geç
memek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. İs
tihkakın hesabında yarım saatten fazla kesirler 
tam saat sayılır. Yarım saatten az kesirler ise 
nazara alınmaz. 

Vazifelerinin icrası sırasında fevkalâde gay
ret ve hizmeti görülenlere ücret ve aylıklarının 
iki mislini geçmemek üzere her yıl sonunda Ma
liye Vekâletince tesbit edilecek miktarda ikra
miye verilir. 

Bundan başka, olağanüstü hizmetleriyle ran
dıman ve maliyet üzerinde mühim ölçüde müs
pet tesirleri görülen memur ve müstahdemler, 
hizmetin ehemmiyet derecesiyle mütenasib olmak 
ve 2 500 lirayı geçmemek üzere Maliye Ve
kâletince tesbit edilecek miktarda para mükâ
fatı ile taltif olunabilirler. 

MADDE 10. — 5015 sayılı Kanun hükümle
ri, işbu kanunun 5 nci maddesine göre yapıla
cak tebdil muamelelerinin hitamında meriyet
ten kalkar. 

MUVAKKAT MADDE 1. — işbu kanun mu
cibince kâfi miktarda 2,5 liralık madenî para 
basıldıktan sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından evvelce tedavüle çıkarılan 
2,5 liralık bankmotlar, 1715 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde tedavülden çekilir. 
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MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

5 . VI . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

8. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili ve 
Maarif V. V. 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

İktisat ve Ti. Vekili 
Z. Mandalina 

Güm. ve İn. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahüiye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. Ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mu. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Ma?akkat S. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

)>&<* 
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Devre * X 
İçtimai 2 S. S A Y I S I : 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa ek kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /506) 

T. G. 
Başvekâlet ' 2 .VII . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi ' "" 

Sayı: 71 - 387/2325 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine) 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kianununa ek olarak hazırlanan ve Yüksek Mec* 
lise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 18 . VI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MÜCÎBE 

Gelirleri müsait olmıyan b^zı mülhak vakıfların hayratından bulunan cami ve mescitlerin ha
demelerine ayda üç beş lira gibi cüzi bir ücret verilmekte olmasına binaen bunlara da karşılığı 
Hazineden yardım şeklinde Vakıflar Umum Müdürlüğüne verilmek suretiyle; mazbut vakıflara 
ait cami ve mescitlerde aynı hizmeti görenlerin asgari ücretleri nispetinde bir para verilmeye baş
lanmış ve bu miktar 1956 yılı bütçe lâyihasiyle (75) lira olarak teklif edilmiştir. 

Mazbut hayrat hademesinin asgari ücretleri (100) liraya iblâğ edilmiş olduğundan; Maliye 
Vekâleti bütçesinin umumi heyette müzakeresi sırasında verilen takrir üzerine işbu ücret fark
larının da (100) liraya göre verilmesi kabul edilerek tahsisatı Maliye Vekâleti ve Vakıflar Umum 
Müdürlüğü bütçelerine ilâve edildiği halde (R) cetvelinin; bu ücret farklarının kaç liraya göre verile
ceğini gösteren 604 ncü faslında yazılı rakamın her nasılsa (75) lira olarak kaldığı anlaşındığm-
dan bunun da tashihi için ilişik kanun lâyihası teklif edilmiştir. 

Mesele bir tashihten ibaret olup Bütçe Kanunu ile birlikte 1 Mart 1956 tarihinden itibaren me
riyete girmesi gerektiği cihetle ikinci madde buna göre kaleme alınmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 6 . VII . 1956 

Esas No. 1/506 -
Karar No. 129 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt- ve 71-387/2325 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka-
çe Kanununa ek olarak hazırlanan ve Yüksek nun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmak-
Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince ka- la tetkik ve müzakere edildi. 
rarlaştırılıp Başvekâletin 2 . VII . 1956 tarihli Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de belir-
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tildiği üzere 1956 malî yılı bütçesinin Meclisi 
Âlide müzakeresi sırasında hademei hayratın 
asgari ücretinin yüz lira olarak tesbit edilmiş 
ve buna ait tahsisat Maliye Vekâleti bütçesine 
de vaz'edilmiş olmasına rağmen mülhak vakıf
ların hayratından bulunan cami ve mescitlerin 
hademelerinin ücret farklarının sureti tediyesi
ne dair olan 604 ncü fasla ait (R) formülünün 
tashih edilmemiş olduğu cihetle bu tashihin ya
pılması maksadiyle sevk edilmiş bulunmakta
dır. 

Meclisi Âlice kabul edilen tahsisatın tediyesi
ni mümkün kılmak maksadiyle (R) cetvelinde 
tashihat yapılmasını derpiş eden lâyiha encüme-
nimizce de yerinde görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve kanun lâyihası hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis. V. B. M. M. 

Kırklareli 
§. Bahay 

Çankırı 
T. Uygur 

Elâzığ \ 
ö. F. Sanaç 
Konya 

R. Birand 
Ordu 

S. îşbakan 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Trabzon 
/ . Şener 

Ordu 
R. Aksoy 

Çorum 
Y. Gürsel 

İstanbul 
İV. Â. Sav 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Rize 

H. Agun 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
S. Duralı 

Antalya 
K. Akmantar 

Diyarbakır 
E. Turgut 
Konya 

M. Bağnaçik 
Muğla 

İV. Poyrazoğlu 
Seyhan 
S. Ban 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Zonguldak 
S. Ataman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yık Bütçe 
Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinin 
604 ncü (Mülhak vakıflara ait cami ve mescit 
hademe ücretleri farkları ile tahsisatları) faslı
na ait formülde yazılı 75 rakamı 100 olarak tas
hih edilmiştir. 

MADDE 2. —. Bu kanun 1 Mart 1956 tari-
, hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

18 . V I . 1956 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes M. C. Bengü 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. Devlet Vekili 
§. Ergin E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
• F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. Özel 
İktisat ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinci 
Güm. ve İnh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

İV. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budaköğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 268 ) 



S. SAYISI : 270 
Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
ek kanun teklifi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (2/342) 

21 . VI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası bağlıdır. 
îşin ehemmiyetine binaen gereğinin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi saygı ile ar?, 

ederim; 
Zonguldak Milletvekili 

S. Başol 

ESBABI MUCİBE 

1111 sayılı Askerlik Kanunıana ek kanun olarak çıkarılan ve 3 - 4 yıldan beri meriyette bulu
nan 5969 sayılı Kanun için o zaman ileri sürülen iktisadi, içtimai ve teknik esbabı mucibe ne ise 
aynı esbabı mucibe bugün daha da üeri bir safha arz etmekte, buna mukabil kanun bu esbabı mu-
cibeye lâyıkiyle cevap verememektedir. Şöyle ki: 

Mevcut ek kanun sadece Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesiyle Devlet Linyit İşletmelerini 
içine almakta, buna mukabil yine Devlete aidolan ve her gün yeni tesisler ilâvesiyle terakkiler kay
deden ve aynı zamanda işçi sıkıntısı çeken Keçiborlu Kükürt, Divriği Demir, Şark Kromları, Mur-
gul ve Ergani Bakır madenlerini içine almamaktadır. Yeni tasarıda Devlete ait bu madenler de 
nazarı dikkate alınmıştır. 

İkinci nokta : Mer'i ek kanunda işçinin askere gidişi ve 6 aylık hizmeti mütaakıp maden oca
ğına'sevk edilişinde namütenahi aksaklıklar olmakta, Millî Müdafaa Vekâleti askerlik şubeleri bilhas
sa kıtalar birçok ahvalde zor duruma düşmektedirler. Bu arada bâzı idare âmirlerinin sudan bahaneler
le kıtadan gelen erleri tekrar kıtalarına sevk etmeleri parasız pulsuz bu erlerin şubelerde gün
lerce sürünmesi ve bu perişan halin her gün devamı askerlik gibi kutsi bir mesleke yakışmıyacak 
hallerden olduğu nazarı dikkate alınarak bu sakat gidiş bir kayıt altına alınmıştır. Bilhassa bu 
mevzuda en hassas hareket noktası olarak askerliğin bir ceza çekilen ocak değil mukaddes bir va^ 
zife ocağı olduğu kabul edilmiş ve bu hal bir nizama bağlanmıştır. 

üçüncü ve en mühim addettiğimiz noktalardan biri de şudur. Kıtadan ocağa gelen er iş yerin
de bir kazaya mâruz kalır sakatlanırsa veya heyeti sıhhiye raporiyle ocak içinde çalışamaz diye 
bir rapor alırsa her türlü imkâna sahip bu işletmeler, bu gibi işçileri hemen kıtalarına yollamakta 
ve bu suretle onları sefil, perişan etmektedirler. Bu husus da bir kayıt altına alınmış yüzlerce, bin
lerce işçiden nihayet pek mahdut sayıda çıkabilecek bu işçiler ocak dışında hafif işlerde çalıştırıla
cak ve kıtalarına gönderilmiyecektir. 

Dördüncü nokta olarak, bilhassa Zonguldak'tan başka hiçbir işletmede bulunmıyan ve kanun
larla da kabul edilmiş olan münavebeli işçilerin daimî işçi gibi çalıştırılmalarına mâni olunmuş ve 
askere gitmeden evvel bu işçiler nasıl bir çalışma sistemine tâbi iseler er olarak ocağa dönüşünde 

Devre : X 
İçtima : 2 
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de aynı sistem dâhilinde çalışması sağlanmıştır. Bunlara da emsali münavebeli işçi muamelesi tat
bik edilecektir. 

Beşinci nokta : Ereğli Kömürleri İşletmesiyle Devlet Linyit İşletmeleri işçileri 6 aylık hizmeti 
mütaakıp ellerindeki belgelere istinaden otomatikman mıntakalarınea maden ocaklarına sevk oluna
cak, devlete ait diğer madenlerin işçilerinden ocağa geleceklerin miktarını İşletmeler Vekâleti tes-
bit ve tâyin ederek Millî Müdafaa Vekâletinden talebedecektir. 

İşte bu gibi esbabı mucibe ve zaruretler dolayısiyle bu kanun tasarısı ihzar edilerek Umumi 
Heyetin yüksek tasviplerine arz edilmiştir. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No: 2/342 
Karar No: 30 

7. VII. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa ek kanun teklifi, hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, teklif sahibinin esbabı 
mucibesi yerinde görülerek, teklif esas itibariyle 
kabule şayan bulunmuş olup, ancak: 

1 nci maddenin D bendinin 3 ncü satırında
ki «çıkarılanlar» kelimesi yerine «çıkarılması iea-
bedenler» ibaresi ikame edilerek; 

2 nci maddenin sonuna, ocaklarda çalışacak 
erlerini tesbit etmek maksadiyle «b— Bu du
rumda bulunan erlerden her yıl (3 000) kişiyi 
geçmiyecek miktarda lüzumu kadar işçi İşletmeler 
Bakanlığının talebi üzerine Millî Müdafaa Vekâ
letince verilebilir. 

Bu miktardan fazla işçiye lüzum hâsıl oldu
ğu takdirde Bakanlar Kurulundan karar alınır.» 
şeklinde bir (b) fıkrası ilâve edilerek ve ilk fık
rayı da (a) bendi olarak adlandırarak; 

3 ncü maddede ise «harb ve seferberlikte» ifa
desi «seferberlikte ve harbde» şekline ifrağ edile
rek, 

Kabul edilmiştir. 
Heyeti Umumiyenin yüce tasviplerine arz 

olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Beisi 
Trabzon 

8. Orberk 
Ankara 

S. Kurtbek 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. F. Cebesoy 

İmzada bulunamadı 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
Seyhan 

8. Tehelioğlu 

Bu Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

K. Meriç 
mâzığ 

ff. Göhtuğ 

İstanbul 
T. Yazıcı 

Niğde 
A. TJ. Arikan 

ürfa 
8. örihon 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN TADİLİ ZONGULDAK MEBUSU SUAT BAŞOL'UN 
TEKLÎFÎ 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — A) Asker olmazdan önce 
Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesi Müesse
sesi ile Devlet Linyit işletmelerinde ve Devlete 
ait diğer maden ocaklarında münhasıran maden 
istihsali ile alâkalı ve bu istihsale yardımcı işler
de çalıştıkları müesseselerince tasdikli belge
lerle tevsik olunan mütehassıs ve kalifiye daimî 
ve münavebeli işçiler kıtalardaki 6 aylık eğitimi 
mütaakıp muvafakat ettikleri takdirde eskiden 
çalıştıkları maden ocaklarında vazife görmek 
kayıt ve sartiyle mütebaki muvazzaflık hizmet 
müddetleri için mezun sayılırlar. 

Ocaklarda geçirilen bu hizmet müddeti asker
lik hizmetlerinden mahsubedilir. 

B) Ocaklarda çalışan bu erler hakkında iş 
ve işçilere mütaallik bilcümle mevzuat hüküm
leri tatbik edilir. Bunların kazaya uğramaları 
ve ölümleri halinde de yine bu mevzuat hüküm
leri uygulanır. Ücretleri de kıdemleri de emsal
leri nazara alınarak bu hükümler dairesinde mü
essesece verilir. Ayrıca, er gibi iaşe ve ilbas edil
mezler. 

C) Oeaklardaki hizmeti terk ederek ordu
daki hizmetine avdet etmek istiyenlerin bu is
tekleri kabul edilir ve ocaktaki geçmiş olan hiz
metleri askerlikteki hizmetinden sayılır. 

D) Oeaklarda çalışan bu erlerden hizmeti 
terkedip ayrılanlar, münavebeye tâbi olup da 
grupunda iş yerine gelmiyenler, izin ve hava de
ğişimi müddetini geçirenler veyahut îş Kanunu
na göre işinden çıkarılanlar İşletmeler Vekâleti
nin tasdikini mütaakıp geri kalan hizmetleri 
için tekrar kıt'alarma iade edilirler. Bu gibilerin 
yollukları da müesseselerce ödenir. 

E) Maden ocaklarında çalışan bu erlerden 
iş yerinde vâki bir kazadan dolayı sakat olanlar 
veya heyeti sıhhiye raporu ile ocak içinde vazi
fe göremez diye raporlu bulunanlar kıt'alarına 
sevk olunamazlar. Bunlar ocak dışında ve hafif 
hizmetlerde istihdam olunurlar. 

MADDE 2. — Ereğli Kömürleri İşletmesiy
le Devlet Linyit İşletmeleri ocaklarında çalışan 
ve müesseselerince tasdikli belgeleri bulunan 
daimî ve münavebeli maden işçileri 6 aylık eği-

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek kanun 

MADDE 1. — A) Asker olmazdan önce Zon
guldak Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 
ile Devlet Linyit işletmelerinde ve devlete ait 
diğer maden ocaklarında münhasıran maden is
tihsali ile alâkalı ve bu istihsale yardımcı işler
de çalıştıkları müesseselerince tasdikli belgeler
le tevsik olunan mütehassıs ve kalifiye daimî ve 
münavebeli işçiler kıtalardaki altı aylık eğitimi 
mütaakıp muvafakat ettikleri takdirde eskiden 
çalıştıkları maden ocaklarında vazife görmek 
kayıt ve sartiyle mütebaki muvazzaflık hizmet 
müddetleri için mezun sayılırlar. 

Ocaklarda geçirilen bu hizmet müddeti asker
lik hizmetlerinden mahsubedilir. 

B) Ocaklarda çalışan bu erler hakkında iş 
ve işçilere mütaallik bilcümle mevzuat hükümle
ri tatbik edilir. Bunların kazaya uğramaları ve 
ölümleri halinde de yine bu mevzuat hükümleri 
uygulanır. Ücretleri de, kıdemleri de emsalleri 
nazara alınarak bu hükümler dairesinde mües
sesece verilir. Ayrıca, er gibi iaşe ve ilbas edil
mezler. 

C) Oeaklardaki hizmeti terk ederek ordu
daki hizmetine avdet etmek istiyenlerin bu is
tekleri kabul edilir ve ocaktaki geçmiş olan hiz
metleri askerlikteki hizmetinden sayılır. 

D) Ocaklarda çalışan bu erlerden hizmeti 
terk edip ayrılanlar, münavebeye tâbi olup da 
grupunda iş yerine gelmiyenler, izin ve hava 
değişimi müddetini geçirenler veyahut İş Ka
nununa göre işinden çıkarılması icabedenler 
İşletmeler* Vekâletinin tasdikini mütaakıp geri 
kalan hizmetleri için tekrar kıtalarına iade 
edilirler. Bu gibilerin yollukları da müessese
lerince ödenir. 

E) Maden ocaklarında çalışan bu erlerden 
iş yerindo vâki bir kazadan dolayı sakat olan
lar veya Heyeti Sıhhiye raporiyle ocak içinde 
vadfe göremez diye raporlu bulunanlar kıta
larına sevk olunamazlar. Bunlar ocak dışında 
ve hafif hizmetlerde istihdam olunurlar. 

MADDE 2. — A) Ereğli Kömürleri İşlet
mesi ile Devlet Linyit İşletmeleri ocaklarında 
çalışan ve müesseselerince tasdikli belgeleri bu
lunan daimî ve münavebeli maden işçileri altı 
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Teklif 

timi mütaakıp birinci madde gereğince hemen 
kıtalarınca iş yerlerine sevk olunurlar. Bu iki 
müessese haricinde kalan ve yine devlete ait 
diğer maden ocaklarında çalışıp da mütehassıs 
ve kalifiye işçi oldukları tasdikli belgelerle tev
sik olunan erlerden 6 aylık eğitimi mütaakip 
ocaklara sevk olunacak işçilerin miktarını İş
letmeler Vekâleti tesbit eder ve bu talep Millî 
Müdafaa Vekâletince kabul edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri seferber
likte ve harbde uygulanmaz. 

MADDE 4 .— 5968 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

M. M. E. 

aylık eğitimi mütaakıp birinci madde gereğin
ce hemen kıtalarınca iş yerlerine sevk olunurlar. 
Bu iki müessese haricinde kalan ve yine Dev
lete ait diğer maden ocaklarında çalışıp da mü
tehassıs ve kalifiye M-şçi oldukları tasdikli belge
lerle tevsik (olunan erlerden altı aylık eğitimi 
mütaakip ocaklara sevk olunacak işçilerin mik
tarını İşletmeler Vekâleti tesbit eder ve bu ta
lep Millî Müdafaa Vekâletince kalral edilir. 

B) Bu durumda ibulunan erlerden her yıl 
üç 13111 kimiyi g'eçmiyeeek miktarda lüzumlu ka
dar işçi İşletmeler Vekâletinin talebi üzerine 
Millî Müdafaa Vekâletince verilebilir. 

Bu miktardan fazla işçiye lüzum hâsıl oldu
ğu takdirde İcra Vekilleri Heyetinden karar alı
nır. 

MADDE 3. — B u kanun -hükümleri seferber
likte ve harbde uygulanmaz. 

MADDE 4. — Teklif sahibinin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklif sahibinin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklif sahibinin 6 neı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

\>m<* 
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