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Resmî Gazete 

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1 3 8 6 - 1 9 2 0 

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

Sayı: 10703 

K A N U N L A R 
Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki mü
nasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 212 Kabul tarihi : 4/1/1961 

Madde 1 — Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı kanunun 1, 4, 6, 9, 10, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30 ve bu kanuna 6253 sayılı ka
nunla eklenen 1 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kanunun şümulü 

Madde 1 — Bu kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve 
mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat iş
lerinde çalışan ve İş Kanunundaki «işçi» tarifi şümulü haricinde kalan 
kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır. 

Bu kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı 
çalışanlara gazeteci denir. 

Yazılı mukavele ve terfi esası 

Madde 4 — Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş 
akdinin yazılı şekilde yapılması mecburidir. 

Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır : 
a) işin nev'l, 
b) Ücret miktarı, 
c) Gazetecinin kıdemi, 
îş nev'inin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir. 
İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır. Terfi mu

kavelede tesbit edilen yüzde nispetinde yapılır. 

Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı 

Madde 6 — Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem 
hakkı tanınır. 

Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe İlk giriş tarihinden İtibaren he
saplanır. 

Akdin feshi halinde gazeteci, bu süreye göre hesaplanacak tazmi
natı almaya hak kazanır. 

Birinci maddemn şümulüne giren bir işyerinde işverenle arasın
daki hizmet münasebeti bir veya müteaddit mukaveleye istinaden fası
lasız olarak en az beş yıl sürmüş olan gazetecinin işine son verilmesi, 
yapılacak yazılı ihbardan itibaren üç ay geçtikten sonra muteber olur. 
rfaş seneden az hizmeti olanlar için bu ihbar müddeti bir aydır. 

İhbar müddetinin son günü olan tarih tazminata esas tutulur ve 
yıllık izinden sayılmaz. 

Gazeteci yıllık iznini kullanmamışsa, işine son verilmesi halinde, 
izin müddetine ait ücreti kendisine peşin olarak verilir. 

Hizmetine bu madde hükümlerine göre son verilen gazeteciye feshi 
İhbar edilen mukavelenin taallûk ettiği her hizmet yılı veya küsuru için, 
son aylığı esas ittihaz olunmak suretiyle her yıl İçin bir aylık ücreti 
miktarında tazminat verilir. Ancak, yıllık hizmetin altı aydan az kısmı 
nazara alınmaz. İlk mukavele yılında bu miktar hesaplanmaz. 

Bir defa kıdem tazminatı alan gazetecinin kıdemi, yeni işine giri
şinden itibaren hesaplanır. Ancak, buna aykırı olarak işverenle gazeteci 
arasında yapılacak mukavele muteberdir. 

işverenin maddî imkânsızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir 
defada ödeyememesi halinde, tediye en çok dört taksitte yapılır ve bu 
taks'tlerin tamamının süresi bir yılı geçemez Ancak bu bdUinme o iş 
yerinin malî vergisini tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin 
«arar etmekte olduğu kararı üzerine yapılabilir. 

Mülkiye Amirine bildirilecek hususlar 

Madde 9 — Mukavelenin yapılışı işveren tarafından; feshi, feshe
den tarafından Bö'ge Çalışma Müdürlüğüne, mülkiye âmirlığ'ne ve eğer 
gazeteci uye ise sendikasma değilse en fazla üyesi bulunan meslekî te
şekküle on beş gün içinde beyanname ile bildirilir Mu'kiye âmirleri bu 
beyannamelerin birer örneğini, gazetecinin kıdeminin tesbitine esas ol
mak sezere hemen Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığına gönderirler. 

Tecrübe müddeti 

Madde 10 — Mesleğe İlk intisap eden gazeteciler için tecrübe müd
deti en çok üç aydır. Bu müddet içinde taraflar iş akdini ihbar müdde
tine ve tazminat mükellefiyetine tabi olmaksızın fesh edebilirler. 

Bu müddetin sonunda mukavelenin yazılı olarak yapılması mec
buridir. 

Stajyer adedi, mukaveleli yazı işleri kadrosunun yüzde onunu 
geçemez. 

Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih 

Madde 12 — Gazetecinin uğradığı hastalık sebebiyle iş akdi işve
ren tarafından feshedılemez Ancak, bu hastalığın altı aydan fazla uza
ması halinde tazminat verilmek suretiyle akdin feshi cihetine gidıleb'lır. 

Bu maddemn b.rmci fıkrasında yazılı haller do^ayısiyle vazife göre-
miyecek duruma düşüp de işveren tarafından işinden çıkarılan gazeteci, 
azami bir yıl İçinde iyileştiği takdirde tekrar eski işine tercıhan alınır. 
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Ücret 

Madde 14 — Kararlaştırılan ücret her ay peşin olarak ödenir. 
İlâve ücretlerin sigorta priminin cdenmesı mecburidir. 

Gazetecilere ücretlerim vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücret
leri , geçecek her gun içm yüzde beş fazlasiyle ödemeye mecburdurlar 

Mukavele müddeti sona ermeden evvel kend sine atfedilebilecek 
bir kusuru olmaksızın ışme son verilen gazeteci, peşin almış olduğu üc
retin henüz islememiş bulunan kısmını iade etmeye mecbur tutulamaz. 

Gazeteciler her hizmet yılı sonunda işverenin sağladığı kârın emek
lerine düşen nispî karşılığı olarak asgari birer aylık ücret tutarında 
ikramiye alınır. 

Mıkavele dışı yazılar 

Madde 15 — Gazeteci, mukavele hükümleri dışında olarak işveren 
tarafından verilen işler veya sipariş edilen veya yayınlanması kabul 
edilen yazılar için ayrıca ücrete hak kazanır. 

B u işlerle i lg i l i ilâve ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mec
buridir. 

Askerlikte ve gebelikte ücret 

Madde 16 — Ta l im veya manevra dolayısiyle silâh altına alman 
gazeteci bu müddet zarfında ücret hakkını muhafaza eder Ancak, ye-
deksubay olarak veya sair suretlerle askerî hizmet karşılığı aylık alan 
gazetecinin a lmakta bulunduğu bu aylık kendi işinden aldığı ücretten 
az ise, işveren, gazeteciye yalnız aradaki farkı ödemekle mükelleftir. 

Kısmı veya umumi seferberlik dolayısiyle silâh altına alınan gaze
teci hakkında uç ay için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır 

İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silâh altına alman gazeteciye 
normal askerlik muddetmce son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir. 

İşverenle gazeteci arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet içm 
akdedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın gazetecinin bu maddenin 
bir inci fıkrasında gösterilen haller dolayısiyle silâh altında bulunduğu 
müddetçe İş akdi, işveren tarafından feshedılemez Gazeteci bu madde
nin ikinci veya uçuncu fıkrasında gösterilen haller dolaysıyle silâh altına 
alındığı takdirde, gazetecinin durumu bu fıkralardan hangisine temas 
etmekte ise, işveren iş akdini ancak o fıkrada gösterilmiş bulunan sure 
geçtikten sonra feshedilir B u gibi hallerde de gazeteci ile işveren arasın
daki iş akdinin muayyen bir müddet içm akdedilmiş olup olmadığına 
bakılmaz. A k d m feshi bu kanunda yazılı hükümlere tabıdır. 

Gazeteci ile işveren arasındaki mukavele esasen muayyen bir sureyi 
ihtiva edip de bu sure gazetecinin silâh altmda bulunduğu sırada kendi
liğinden bitiyorsa işveren mukavelenin bu suretle sona ermesinden it iba
ren bu maddede yazılı olan ücretleri gazeteciye ödemekle mükellef tu 
tulamaz. 

B u maddede yazılı bulunan hükümler işveren tarafından gazeteciye 
askerlik halinde ücret verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfa
atler sağlayan mukavele, teamül veya örfu adetten doğan haklara halel 
getirmez. 

Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 7 nci ayından 
itibaren doğumun ik inc i ayının sonuna kadar ızmlı sayılır B u müddet 
zarfında müessese gazeteciye son aldığı ücretin yarısını oder Doğum vu
k u bulmaz veya çcuk olü dünyaya gelirse, bu halın vukuundan itibaren 
bir ay müddetle bu ücret ödenir Gazetecinin sigortadan veya hağâ Bu
lunduğu teşekküllerden alacağı yardım, bu ödemeye tesir etmez. 

Mahkûmiyet veya yayının tatili halinde ücret 
Madde 17 — Mensup olduğu mevkutedeki bir yayın dolayısiyle hür

riyeti tahdide uğrayan gazeteci ücretim işverenden almakta devam eder 
Ancak, hürriyetin tahdidim mucip olan yayın, mezkûr gazeteci tara
fından mevkute sorumlu müdürünün veya sahibinin haberi olmadan ya 
pıldığı veya yaptırıldığı yahut sorumlu mudurun tetkıkmdan geçirilerek 
neşri tekarrur eden şekil üzerinde tahrifat, tadilât, tay veyahut ilâveler 
yapmak veya yaptırılmak suretiyle vuku bulduğu takdirde mezkûr gaze
teci bu hükümden faydalanamaz. 

Hürriyeti tahdide uğrayan gazeteci bağlı bulunduğu kadroya yapı
lacak toplu zamlardan emsah gibi istifade eder. 

B i r inc i fıkradaki hürriyet tahdidi gazetecinin o mevkuteden ayrıl
masından sonra vukua gelmişse, gazetecinin bahsi geçen mevkuteden &on 
aldığı ücreti miktarındaki tazminat, hürriyeti tahdit edildiği müddetçe 
her ay, yayının yapılmış olduğu mevkute sahibi tarafından ödenir. 

Her ne sebeple okusa oısun, neşriyat, tati l edilen mevkutede çalı
şanlar tat i l tarihinden itibaren ıkı ay müddetle ucretleımı alırlar. B u 
gazetecilerin kanuni tazminatı da tercJıan ödenir. 

ölüm tazminatı 

Madde 18 — Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi 
halinde, eşi ve çocuklaıina ve bunlar bulunmad-ğı takdirde geçimi ken
disine terettüp eden ailesi efradına müteveffanın aylık ucretınm üç mis
imden az olmamak üzere, kıdem haküi tutarında olum tazminatı venlıı 

Haftalık isin 

Madde 19 — Her altı gunluk fıılı çalışmayı mütaakıp gazeteciye 
bir gunluk ücretli dinlenme izm verilmesi mecburidir Gazetecinin vaz i 
fesi devamlı geçe çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tat i l i ıkı gündür. 

B i r inc i fıkra hııkmu dışuıda gazeteci, çocuğu dünyaya geldiği zaman 
üç; eşi veya çocuğu, anası ve;, a babası olduğu zaman dört; çocuğu ev
lendiği, kardeşi, buyuk anne veya buyuk babası veya torunu öldüğü za 
manlar ıkı gun olağanüstü ücreti, izine hak kazanır. B u izinler senelik 
izinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli isin 

Madde 21 — Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az 
bir yıl çalışmış olmak şartiyle, yılda dort hafta tam ücretli izm veril ir . 
Gazetecilik mesleğindekı hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, 
altı hafta ücretli iz in veril ir Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizme
tine gore değil, meslekteki hizmet suresine gore hesaplanır. 

Gunluk olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık 
çalışma devresi içm Ikı hafta ücretli i zm veril ir Yıllık ücretli izinlerin 
hesabında bu kanunun 1 ıncı maddesindeki «Gazeteci» tabirine girenlerin 
kıdemleri, ış akdinin devam etmiş veya fasılalarla yemden inikat etmiş 
olmasına bakılmaks'zın, gazetecilik mes'eğinde geçirdikleri hizmet su
resi nazara alınmak suretiyle tesbıt edilir. 

İzin hakkından feragat edilemez. 

Sendika 

Madde 22 — İşverenler ve gazeteciler kendi aralarında 5018 sayılı 
kanun hükümleri dahilinde sendikalar kurabil ir ler . 

Ceza hükümleri 

Madde 26 — a) Çalıştırdığı gazeteci ile dördüncü maddede gös
terilen şekilde yazılı ış akdi yapmıyan işveren, beher mukavele için (200) 
liradan aşağı olmamak üzere, 

b) Altıncı maddenin 2 nci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gaze
teciye odemıyen işveren, (2000) liradan aşağı olmamak üzere, 

c) 18 mcı maddede yazılı olum tazminatını hak sahiplerine ode
mıyen işveren, (2000) liradan aşağı olmamak üzere, 

Ağır para cezasına mahkûm edilmekle beraber ayrıca yukarıdaki 
(b) veya (c) bentlerinde yazılı tazminatlar da hukum altına alınır. 

Madde 27 — a) 14 uncu maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret 
olmaksızın vaktinde odemıyen, 

b) 16 nci maddenin birinci veya ikinci yahut da üçüncü fıkrala
rında yazılı bulunan hallerde gazeteciye verilmesi ıcabeden ücreti ode
mıyen, 

c) 17 nci maddenin birinci veya üçuncu fıkralarında yazılı ha l 
lerde gazeteciye verilmesi lâzımgelen ücreti yahut da maddenin ik inc i 
fıkrasında bahsi geçen tazminatı odemıyen, 

ç) 20 nci maddede yazılı bulunan günlerde gazetecilerin bu gün
lere ait ücretlerini zaruret olmaksızın odemıyen, 

İşveren hakkında (500) l iradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası hukmolunur. 

Madde 28 — B u kanunun 20 nci maddesi ile konulan neşir mem-
nuıyetı mevcut günlerde memnuıyete tabı gazetelerin veya mezkûr mad
dede yazılı meslekî teşekküllerden gayrı şahıslar tarafından o günlere 
mahsus gazete neşri halinde neşr edenler ve basanlar hakkında her baskı 
içm (10 000) liradan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı ağır para cezası 
hukmolunur. 

Mukerrırler hakkında verilecek ceza ıkı katı olarak hukmolunur. 
Madde 29 — Gazeteciye bu kanunun 21 mcı maddesinde yazılı yıllık 

i zm vermıyen veya i zm vermiş olup da iz in müddetine ait ücreti ode
mıyen işveren, yıllık i z in vermediği veya i z in suresine ait ücretleri ode-
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mediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekûnunun iki ka
tını ilgili gazeteciye ödemiye ve ayrıca bu miktarda ağır para cezasına 
mahkûm edilir. 

Madde 30 — Bu kanunun 25 İnci maddesi hükmüne aykırı hare
ket eden işveren hakkında, (1 000) liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasına hükmolunur. 

Çalışma müddeti ve fasla mesai 

Ek madde 1 — 5953 sayılı kanunun birinci maddesindeki gazeteci 
tâbirinin şümulü içinde bulunan kimselerden müessese, matbaa, idare
hane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle müstemirren 
çalışanlar için günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerinde sekiz 
saattir. 

Yukarıki fıkra hükmünün dışında kalarak, gündüz veya gece dev
resindeki çalışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal 
bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması bu kanuna göre 
(Fazla saatlerde çalışma) sayılır. 

Pazar gününden başka bir gün hafta tatili yapan gazeteci, pazar 
günü fazla mesai yapmış sayılmaz. 

Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma 
saati ücretinin % 50 fazlasıdır. 

Ancak, günlük normal çalışma müddetine ilâveten bu madde gere
ğince tatbik edilecek fazla çalışmaların saat 24 den sonraya tesadüf 
eden saatlerinde ücret bir misli fazlasiyle ödenir. 

Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan müddetler yarım 
saat, fazlası ise bir saat sayılır. 

Fazla saatlerde çalışma, ücretlerini parça başına veya yapılan iş 
miktarına göre alan gazetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kimsele
rin fazla saatlere tekabül eden ücretleri bu maddedeki esaslara göre 
ödenir. 

Fazla çalışmalara ait ücretin, mütaakıp ücret tediyesiyle birlikte 
ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi 
halinde, her geçen gün için % 5 fazlasiyle ödenir. 

Fazla mesai günde üç saati geçemez. 
Madde 2 — 5953 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 
Ek madde — Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasında 

5953 sayılı kanun ile bunun ek ve tadillerine dayanan her türlü hak iddi
alarından doğan hukuk uyuşmazlıkları, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Ka
nunu hükümlerine tevfikan bu mahkemeler tarafından rüyet edilir. 

Ancak iş mahkemesine iştirak edecek asil ve yedek üyeler, o yerde 
en fazla üyesi bulunan, basın mesleğinde çalışan ve çalıştırılanların sen
dikalarından, bunlar yoksa teşekküllerinden 5521 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yazılı usul dairesinde seçilir. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte beş yıl veya 
daha fazla kıdemi olan gazetecilerin, tabi oldukları iş akdini, bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl İçinde feshetmeleri halinde, 
6 ncı madde hükmü uygulanmaz 

Madde 3 — Bu kanun yayınlanması tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Resmi 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahıfe Sayı 

ilgili Kanun : 
5953 Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki mü

nasebetlerin tanzimi hakkında Kanun 20/6/1952 3 33 1511 8140 

Vergi Usul Kanunu 

(V. U . K.) 

Kanun No : 213 Kabul tarihi: 4/1/1961 

G I R î Ş 
Kanunun şümulü 

Madde 1 — Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dı
şında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile i l özel idarelerine 
ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. 

Sahife: 3011 

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve 
zamlar da bu kanuna tabıdır. 

Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında 
da uygulanır. 

Gümrük ve tekel vergileri 

Madde 2 — Gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve 
resimler bu kanuna tabi değildir. 

Vergi Kanunu tâbiri 
Madde 3 — Bu kanunda kullanılan «Vergi Kanunu» tâbiri, ışbu 

kanun ile bu kanun hükümlerine tabı vergi, resim ve harç kanunlarını 
ifade eder. 

BİRİNCİ KİTAP 
Vergilendirme 

BİRİNCİ KISIM 
Genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Vergi uygulanmasında yetki 

Vergi dairesi 

Madde 4 — Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, vergi tarh eden, 
tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. 

Mükelleflerin, vergi uygulanması bakımından hangi vergi dairele
rine bağlı oldukları vergi kanunlarıyle, bu kanunlarda açıkça yazılı ol-
mıyan hallerde, Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

Vergi mahremiyeti 
Madde 5 — Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin 

ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumla
rına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallık ol
mak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lâzımgelen diğer husus
ları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kulla
namazlar; 

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; 
2. îtiraz ve temyiz komisyonlarında görevli olanlar 
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi 

devam eder. 

Yasaklar 

Madde 6 — Beşinci maddede yazılı olanlar : 

1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; 
2. Kan veya sihri usul ve füruuna, evlâtlığına veya kendisini evlât 

edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dâhil), sihri hısım
lıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, 
üçüncü (Bu derece dâhil) dereceye kadar olan civar hısımlarına; 

3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere; 

Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. itiraz ve tem
yiz komisyonlarına intikal eden olaylar hakkında karar veremezler ve
ya bu kararlara iştirak edemezler. 

Vergi muameleleri, incelemeleri ve ihtilâfları ile görevli memur
lar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanmasıyle ilgili hesap, yazı 
ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. 

İdarenin yardımı 

Madde 7 — Bilûmum mülkiye âmirleri, emniyet âmir ve memur
ları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi ka-
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Dunlarının uygulanmasında uygulama ile i l g i l i memurlara ve komisyon
lara ellerindeki butun imkânlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bu
lunmaya mecburdurlar. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Vergi sorumluluğu 

Mükellef ve vergi sorumlusu 

Madde 8 — Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu 
terettubeden gerçek veya tüzel kışıdır. 

Vergi sorumlusu, vergımn ödenmesi bakımından, alacaklı vergi da
iresine karşı muhatap olan kişidir. 

Verg i kanunlarıyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mü
kellefiyete veya vergi sorumluluğuna mutaallık özel mukaveleler vergi 
dairelerini bağlamaz. 

B u kanunun mütaakıp maddelerinde geçen «mükellef» tâbiri vergi 
sorumlularına da şâmildir. 

Vergi ehliyeti 

Madde 9 — Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet 
şart değildir. 

Vergiy i doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mü
kellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz. 

Kanuni temsilcilerin ödevi 

Madde 10 — Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve 
cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi 
sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, 
tüzel kişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların tem
silcileri tarafından yerine getiri l ir . 

Yukarıda yazılı olanlarm bu ödevleri kasıt ve ıhmalleriyle yerine 
getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlı
ğından tamamen veya kısmen ahnamıyan vergi alacakları kanuni ödev
leri yerine getırmlyenlerın varlıklarından alınır. B u hüküm Türkiye'de 
bulunmıyan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygu
lanır. 

Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri ver
giler için asıl mükelleflere rucu edebilirler. 

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, 
kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait so
rumluluklarını da kaldırmaz. 

Vergi kesenlerin sorumluluğu 

Madde 11 — Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kes
meye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bu
nunla i lg i l i diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. 

B u sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükel
leflere rucu etmek hakkını kaldırmaz. 

Mirasçıların sorumluluğu 

Madde 12 — ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetme
miş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer Ancak, mirasçılardan herblri 
ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar. 

Mücbir sebepler 

Madde 13 — Mücbir sebepler : 
1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel 

olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer 

sars ntısı ve su basması gibi afet.er; 
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 
4. Sahlbınm iradesi dışındaki sebepler dolayısıyle defter ve vesi

kalarının elinden çıkmış bulunması; 
g ib i hallerdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Süreler 

Kanuni ve idari süreler 

Madde 14 — Verg i muamelelerinde ve vergi ihtilâflarında süreleı 
Vergi Kanunu ile belli edilir. 

Kanunda açıkça yazılı olmıyan hallerde 15 günden aşağı o lmamal 
şartıyle bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belli ve i lgi l iye tebliğ eder 

Mücbir sebeplerle gecikme 

Madde 15 — 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden her hang 
birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar gürel*' 
işlemez. B u takdirde tarh zamanaşımı ışlemiyen süreler kadar uzar. 

B u hükmün uygulanması için mücbir sebebin malûm olması vey. 
ilgili ler tarafından ispat veya tevsik edilmesi lâzımdır. 

Ölüm halinde sürenin uzaması 

Madde 16 — Verg i kanunlarında hüküm bulunmıyan hallerde 
ölüm dolayısiyle mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde b i l 
dırme, beyanname verme ve i t i raz ve temyiz surelerine üç ay eklenir. 

Mühlet verme 

Madde 17 — Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelele 
rine mutaallık ödevleri suresi içinde yerine getıremıyecek olanlara, k a 
nuni sürenin bir katını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca munasiı 
bir mühlet verilebilir. 

B u mühletin verilebilmesi İçin : 
1. Mühlet istlyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bu 

lunmalıdır. 
2. istemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafmdaı 

kabule lâyık görülmelidir. 
3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girme 

melldir. 
Mal iye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısme> 

mahallî maliye teşkilâtına devredebilir. 

Sürelerin hesaplanması 

Madde 18 — Verg i kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekild 
hesaplanır ; 

1. Sure gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılma 
ve son günün ta t i l saatinde biter; 

2. Sure hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne soı 
hafta veya ayda tekabül eden gunun tati l saatinde biter. Sürenin bittiğ 
ayda, başladığı güne tekabül eden bir gun yoksa süre o ayın son günü 
nün tati l saatinde biter; 

3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen sürelerde, süre o günün tat i 
saatinde biter; 

4. Resmî tat i l günleri sureye dâhildir. Şu kadar k i , sürenin S O J 
günü resmî tatile rastlarsa ta t i l i takibeden i lk iş gününün ta t i l saatind 
biter. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verg i alacağının tâyini 

Vergiyi doğuran olay 

Madde 19 — Verg i alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıklar 
olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. 

V e r g i alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder. 

Tarh 

# Madde 20 — Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında göst^ 
rılen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplan» 
rak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idar i muameledir. 
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Tebliğ 
Madde 21 — Tebliğ vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade 

eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorum
lusuna yazı ile bildırilmesidir. 

Tahakkuk 
Madde 22 — Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir yergi

nin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. 

Tahsil 
Madde 23 — Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. 

Tahakkuku tahsile bağlı vergiler 
Madde 24 — Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergi

lerde, verginin tahsili tahakkuku da içine alır. 

İKİNCi KISIM 
Tarh ve tahakkuk usulü 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Beyannameye dayanan tarh 

Tahakkuk fişi esası 
Madde 25 — Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan ver

giler «Tahakkuk fişi» ile tarh ve tahakuk ettirilir. 
Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir 

tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut be
yannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle 
verg. tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası 
aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer. 

Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine 
ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekâlif cet
velinin ilâniyle yapılır. 

Tahakkuk fişinin muhteviyatı 
Madde 26 — Tahakkuk fişi aşağıda yazılı malûmatı ihtiva eder : 
1. Fişin sıra numarası; 
2. Tanzim tarihi; 
3. Verginin nevi; 
4. Vergi beyannamesinin tarihi; 
5. Beyannamenin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi; 
6. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
7. Mükellefin açık adresi; 
8. Verginin matrahı; 
9. Verginin hesabı; 
10. Verginin miktarı; 
11. Vergiye itiraz ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bilgi. 

Tahakkuk fişinin kesinliği 

Madde 27 — Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden 
kimsenin kendisine verilen tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı 
matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu 
takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası 28 nci maddede 
yazılı olduğu şekilde posta ile mükellefe gönderilir. 

Vergi beyannamesinin posta ile gönderilmesi 

Madde 28 — Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde de ta
hakkuk fişi kesilir. Bu takdirde, tahakkuk fişinin mükellefe verilecek 
nüshası, kapalı bir zarf içinde, mükellefin beyannamede gösterdiği ad
rese gönderilir ve fişin dairede kalan nüshasına posta zimmet defterinin 
tarih ve numarası işaret olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İkmalen ve re'sen tarh 

İkmalen vergi tarhi 
Madde 29 — İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun, bir 

vergi tarh edildikten sonra bu vergiye mütaallik olarak meydana çıkan 
ve maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tesbit olu

nan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh 
edilmesidir. 

Re'sen vergi tarhi 
Madde 30 — Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya 

kısmen maddi delillere dayanılarak tesbitine imkân bulunmıyan hallerde, 
takdir komisyonları tarafından takdir edilecek matrah veya matrah kıs
mı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. 

Aşağıdaki hallerin her hangi birinin bulunması halinde, maddi de
lillerin mevcut olmadığı kabul edilir : 

1. Vergi beyannamesi kanuni sürenin sonundan başlıyarak 15 gün 
geçtiği halde verilmemiş olursa, 

2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle 
beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bu
lunursa, 

3. Bu kanuna gör -tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya 
bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi ince
lenmesi yapmaya yetkili olanlara her hangi bir sebeple ibraz edilmezse, 

4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının 
doğru ve kesin olarak tesbitine İmkân vermiyecek derecede noksan, usul
süz ve karışık olması dolayısiyle ihticaca salih bulunmazsa. 

Yukardaki 2 nci bentde yazılı halın vukuunda mükellefe, takdir ko
misyonu tarafından 15 günden az olmamak üzere bir mühlet verilerek 
vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz 
etmeye davet olunur. Bu davet üzerine mükellef istenilen bilgileri verir 
ve kanuni defterlerini ibraz ederse, defter ve vesikalar ihticaca salih 
bulunmak şartiyle, mükellefe takdir olunacak matrah defter ve vesika
ları kayıtlarına göre tesbit olunacak miktardan fazla olamaz. 

Takdir kararı 

Madde 31 — Takdir komisyonunca belli edilen matrah veya mat
rah kısmı takdir kararma bağlanır. 

Takdir kararlan komisyonun başkan ve üyeleri tarafından imza
lanır. 

Takdir kararlarında aşağıda yazılı malûmat bulunur : 
1. Vergi beyannamesi kanuni sürenin sonundan başlıyarak 15 gün 
2. Kararın tarihi; 
3. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
4. Mükellefin açık adresi; 
5. Takdirin ilgili bulunduğu vergi; 
6. Takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi; 
7. Takdir edilen matrah; 
8. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat. 

Takdir kararlarının tevdii 

Madde 32 — Takdir kararları komisyonca imza karşılığında vergi 
dairesine tevdi olunur. 

Re'sen tarhta mahsup 
Madde 33 — Re'sen takdir olunan matrah, mükellef tarafından bil

dirilen matrahtan fazla değilse, re'sen vergi tarh edilmez; fazla ise sa
dece aradaki fark üzerinden vergi tarh olunur. 

İhbarname esası 
Madde 34 — İkmalen ve re'sen tarh edilen vergiler «îhbarname> 

ile ilgililere tebliğ olunur. Nev'l ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı 
ihbarname kullanılır. 

İhbarnamenin muhteviyatı 

Madde 35 — ihbarname aşağıda yazılı malûmatı İhtiva eder : 
1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 
3. Verginin nev'i; 
4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
5. Mükellefin açık 'adresi; 
6. Vergilendirme dönemi; 
7. Verginin matrahı; 
8. Verginin hesabı; 
9. Verginin miktarı; 
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10 Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re'sen vergi tarhını 
icabettiren sebepler; 

11 ttiraz süresi; 
12 ttiraz şekli. 
Takdir komisyonunun Varan Özerine tarh edilen vergilerde kararın 

ve re'sen takdiri gerektiren İnceleme raporunun birer sureti İhbarna
meye eklenir, 

Ü Ç Ü N C Ü BÖLÜM 

Tahrire dayanan tarh 

Tahrire göre vergi tarhı 

Madde 36 — Tahrire göre vergi tarhı, verginin tahrir usulü İle tes-
blt edilen matrahlar üzerinden hesaplanmalıdır. 

Tahrir ihbarnamesi 

Madde 37 — Tahrir usulü ile tesbit edilen matrahlar, vergi dairesi 
tarafından «Tahrir ihbarnamesi» ile mükelleflere tebliğ olunur. 

İhbarnameni» muhteviyatı 

Madde 38 — Tahrir ihbarnamesi aşağıda yazdı malûmatı İhtiva 
eder: 

1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2 İhbarnamenin tanzim tarihi; 
3 Verginin nev'i; 
4 Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
5 Mükellefin açık adresi; 
6 Bina veya arazinin mevkii (Mahalle veya köy, sokak ve kapı 

numarası ) : 
7 Bina veya arazinin nev'l. büyüklüğü, genişliği; 
8 Bina veya arazinin tahrir numarası; 
9 Tahmin olunan gayrisâfi irat veya kıymet; 

10. Gayrisâfi irada göre bulunan safi irat; 
11 Verginin nispeti; 
12 Verginin miktarı; 
13 İtiraz süresi; 
14. İtiraz şekil. 

Tekâlif cetveli 

Madde 39 — Tahrire dayanan tarhda yıllık vergiler vergi daire-
since mahalle ve köy itibariyle doldurulan tekalif cetvellerinde gösterilir 

Tekâlif cetvellerinde aşağıdaki malûmat bulunur: 
1 Mükelleflerin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
2 Mükelleflerin adresleri; 
3 Binaların kesinleşen gayrlsâfi iradı: arazinin kesinleşen kıy

meti f Aynı mükellefe ait binaların İradı ve arazinin kıymeti toplam ola
rak gösteri l ir): 

4 Binaların safi iradı; 
5 Tahakkuk eden vergi 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Götürü matrahların tesbitl 

Götürü matrahların tesbiti 

Madde 40 — Götürü ücretler götürü ticaret ve serbest meslek 
kazançları her iI merkezindeki takdir komisyonu tarafından ile ve 
ilçe merkezindeki belediye ticaret ve sanayi odası özel kanunlara göre 
kurulmuş meslek teşekkülleri ile varsa İ ş ve işçi Bulma Kurumu şube
lerinden ve takdir komisyonunca lüzum görülen hallerde diğer daire, 
kurum ve teşekküllerden mütalâa alındıktan sonra aşağıdaki usul dai
resinde o ilin gerek merkez gerek bağlı ilçeleri için ayrı ayrı olmak 
Üzere yıllık olarak tesbit olunur : 

1 Götürü ücretler götürü ticaret ve serbest meslek kazançları 
i ş ve hizmet nevi ve grupları itibarîyle her iş ve hizmet nevi ve grupu 
için üç derece üzerinden takdir edilir. 

2 Takdir komisyonunun bu kararları, uygulanacağı ilk mali 
yıldan en az iki ay önce takdirin ilgili bulunduğu 11 veya ilce merke
zindeki belediyelere Ticaret ve Sanayi Odalarına ve varsa takdir 
olununan götürü matrahların İş ve hizmet nevi İtibariyle taalluk 

ett iği meslek ve sanat teşekkülüne ve ilin en büyük maliye memuruna 
imza karşılığında verilir. 

Götürü matrahlara itiraz 

Madde 41 — 40 ıncı madde gereğince kendilerine takdir komis-
yonu karan verilen daire, kurum ve teşekküller, bu kararı ,nceliyerek 
aykırı gördükleri takdirlere karşı kararın kendilerine verildiği tarihten 
İtibaren on beş gün içinde itiraz edebilirler. 

itiraz komisyonunca verilecek kararlar aleyhine daire, kurum ve 
teşekküllerce on g e ş gün içinde Danıştaya başvurulabilir. 

Danıştay bu müracaat üzerine iş i dosya üzerinde tercihan İnceli
yerek karara bağlar. 

Ortalama kâr hadlerinin tesbiti 

Madde 42 — Ortalama kâr hadleri Maliye Bakanlığınca emtia 
ve iş nevilerine göre hazırlanacak cetveller üzerine il merkezindeki tica
ret odalarınca, bunların bulunmadığı 11 merkezlerinde belediyelerce seçi
lecek dört kişi ile o il defterdarının ve mazereti halinde tevkil edeceği 
bir maliye memurunun başkanlığında kurulan özel bir komisyon tara
fından ilce itibariyle gayrisâfi kazanca göre ayrı ayrı tâyin olunur. 

Ortalama kâr hadlerinin tâyininde nazara alınacak esaslar 
Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilin 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihinden başlıyarak üç ay 
içinde takdir işini tamamlar lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre 
Maliye Bakanlığınca bir yıl kadar uzatılabilir. 

Ortalama kâr hadlerine itiraz 

Madde 43 — Maliye Bakanlığı yaptığı incelemeler sonunda nis-
petsiz veya hatalı gördüğü ortalama kâr hadlerinin 42 nci maddede 
yazılı usule göre yeniden tesbit edilmesini ticaret odalarından veya 
belediyelerden ister ikinci tesbite de kanaat etmediği takdirde son 
karara karşı Danıştaya müracaat edebilir. Danıştay bu müracaatlerl 
tercihan inceleyerek karara bağlar. 

Uygulama süresi 

Madde 44 — Götürü ücretler götürü ticaret ve serbest meslek 
kazançtan ve ortalama kâr hadleri üç yıl uygulanır Şu kadar ki bun
larda önemli değişiklikler vuku bulduğu takdirde Maliye Bakanlığı bu 
süreyi bir yıldan aşağı olmamak şartiyle kısaltabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Zirai kazanç ölçüleri ve tesbiti 

ö lçü ler ve tarifleri 

Madde 45 — Zirai kazanç Ölçüleri, yıllık İstihsal değeri götürü 
gider emsali ortalama randıman miktarı ortalama isçilik tutarı, orta
lama maliyet bedeli ile ortalama sat ış fiyatında terekküp eder. 

1 Yıllık İstihsal değeri • Ortalama randıman ve -ortalama satış 
fiyatı ölçülerine göre her ziraat biriminden bir yılda elde edileceği 
hesaplanan mahsul delerinin İsletmede veya İşletmelerde mevcut ziraat 
blrtml say ı lan ile çarpılması suretiyle bulunacak değerlerin toplamıdır. 

2 Götürü gider emsali • Ziraat birimi başına elde edileceği tahmin 
olunan mahsulün Ortalama randıman miktarının) ortalama maliyet 
bedelinin ortalama sat ış bedeline nispetidir 

Ziraat makina ve aletleriyle başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinin 
yapılmssı karşılığında alınan ücretler için götürü gider emsali bu iş-

beher satış biriminin 46 ncı maddesinin (d) bendi esasları dairesinde tes-
bit olunan satış fiyatıdır. 

3 Ortalama randıman miktarı • Ziraat birimlerinin her bir çe-
şidinden elde edileceği tahmin olunan ortalama mahsul muttandır. 

4 Ortalama işçilik tutarı • Ziraat birimlerinin her bir çeşidine 
isabet eden ortalama işçilik gideri tutandır. 

5 Ortalama maliyet bedeli • Ziraat birimi başına elde edilecek 
mahsul için yapılması gereken ortalama giderlerin toplamıdır. 

6 Ortalama satış fiyatı • Zirai mahsullerin ticari teamüle göre 
beher satış biriminin 46 ncı maddenin O bendi esasları dairesinde tesbit 
beher sat ış biriminin 46 ncı maddenin (d) nendi esasları dairesinde tesbit 
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Zirai kazanç ölçülerinin tesbıtı 
Madde 46 — Z ira i kazanç ölçüleri. Z ira i Kazanç Merkez Komis 

yonu tarafından hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde z i ra i 
kazanç ıl komisyonlarınca takdir ve tesbıt olunur. 

Z i r a i kazanç ölçülerinin takdir ve tesbıtındo : 

a) Z i ra i faaliyetlere tesir eden tabiî ve ikt isadi şartlar bakım
larından önemli farklar gösteren bölgeler ayrılır. 

b) Çeşitli ziraat nevileri ile çeşitli ziraat. roakma ve aletleri avıı 
ayıı, vasıf ve şartlar bakımından birbirine uygunluk ve yakınlık gös
terenler belli gruplar içinde birleştirilmek suretiyle nazarı itibara 
alınır. 

c) Z i ra i işletmelerin bölgeleri itibariyle özellikleri ve ortalama 
ver im kabil iyetleri göz önünde tutulur. 

d) Ortalama satış fyatının tesbıtinde Hükümetçe tâyin olunan 
ve takdir sırasında yürürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat tâyin 
olunmıyan mahsuller icln takdirin yapıldığı yıldan dnce gelen son tak
v i m yıh içindeki mahallî toptan piyasa fiyatı esas tutulur. Fiyatın 
temevvuç ettiği ha'lerde ortalamasına itibar olunur. 

özellik gösteren ziraat npvPermde Maliye ve Tarım Bakanlıkla
rınca bu ziraat çeşitlerinin mahiyetlerine uygun olarak müştereken tâyin 
olunacak diğer esaslar nazarı i t ibara alınır 

Ziraat birimleri 

Madde 47 — Ziraat bir imleri : 
a) Tar la , bağ ve sebze ziraatı ile ormancılıkta dönüm; 
b) ölçü olarak ağaç kabul edilenlerde urun verecek hale gelmiş 

ağaç sayısı; 
c) Hayvancılıkta hayvan sayısı; 

dır. 
Özellik gösteren ziraat nevilennde Maliye ve Tarım Bakanlıkla

rınca bu ziraat çeşitlerinin mahiyetlerine uygun olarak müştereken belli 
edilecek diğer birimler kullanılır. 

B u kanunun uygulanmasında donum bin metre karel ik toprak 
parçasıdır. 

Tasdik ve ilân 

Madde 48 — Z i ra i kazanç ölçüleri Bakanlar Kurulunun onayı ile 
yürürlüğe girer. 

Onaylanan ölçüler Resmî Gazete ile yayınlanır. 
Her bölgeye ait ölçüler, i lg i l i valiliklere gönderilir Va l i l ik ler bun

ları en kısa zamanda köy ve mahalle iht iyar kurullarına ve maliye teş
kilâtına tebliğ eder. 

Uygulama süresi 
Madde 49 — Zirai kazanç ölçüleri üç yıl için tesbit olunur Şu k a 

dar k i ölçülerin tesbıtme esas olan unsurlarda önemli değişiklikler vu 
k u bulduğu Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken kararlaştırıl
dığı takdirde uygulama süresi b ir yıldan aşağı olmamak üzere kıs a l -
tılabılir. 

Zirai kazançlar Merkez Komisyonu her yıl, Mal iye Bakanlığının 
daveti üzerine toplanarak ölçülerde değişiklik yapılmasına lüzum olup 
olmadığını kararlaştırır. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 

T a h r i r usulü 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel esaslar 

Tarif 

Madde 50 — Tahr ir usulü, gayrlmenkullerden alınan vergilere ait 
matrahların bu kanuna göre kurulan komisyonlarca tahmin ve tesbıt 
edilmesidir. 

Tahr ir usulü, b ir l ik itibariyle yapılan «genel tahrir» ile «tadilât» ı 
iht iva eder. 

B u tahrirlere dayanılarak tasarruf iddia olunamaz. 

Genel tahrir 
Madde 51 — Genel tahrir , bir ilce dahilindeki butun binaların veya 

butun arazının yazılarak binalarda gayrısâfı iratların, arazide kıymet
lerin yemden tahmin edilmesidir. 

Tadilât 
Madde 52 — Tadilât, i k i genel tahnr arasında, bu kanunda yazılı 

sebeplerden dolayı binaların gayrısâfı iratlarında ve arazının kıymetle
rinde vukua gelen devamlı ve tabu değişiklikler tesbıt edilerek, yeni 
i rat veya kıymetin tahmin edilmesidir. 

Tahrir varakası 
Madde 53 — Tahr i r muameleleri «tahnr varakası» üzerinde tesbit 

edilir. 
Tahr ir varakası, bina ve arazı için tahmin olunan irat ve kıymetlerin 

zaptına mahsus vesikadır. 
Tahr ir varakası, genel tahrir veya tadilâtı yapan komisyon t a r a 

fından tanzim edilerek «imzalanır. 

Tahr ir varakasının muhteviyatı 

Madde 54 — Tahrir varakasına ne gibi bilgiler yazılacağı Mal iye 
Bakanlığınca tâym olunur. 

Maliye Bakanlığı, arazı tahrir ve tadilât işlemlerinde tahrir vara 
kası kullanılmasına veya tahrir varakasının tahrir cetvelıyle b i r 
leştirilerek birleşik tahrir varaka ve cetveli kullanılmasına karar ve
rebilir. B u cetvellere yazılacak bilgiler de Mal iye Bakanlığınca tâyin 
olunur. 

Verg i dairesine verilmesi 

Madde 55 — Tahrir varaka'arı tahrir veya tadilât komisyonları 
tarafından aşağıdaki süreler içinde ve imza karşılığında vergi dairesine 
verilir. 

1. Genel tahrirlerde ve mevzii tadilâtta bir mahalle veva köye ait 
tahrir varakaları, bunların tahrir veya tadilât işlemlerinin bittiği tar ih i 
takıbeden beş gün ıçmde, 

2 D-ğer tadilâtta, her gayrımenkule ait tahrir varakası tadilât 
işleminin bittiği günü takıp eden beş gün içinde. 

Genel tahrirler ılc mevzii tadilâtta tahrir veya tadilât komisyonları 
tarafından mahalle veya köy itibariyle düzenlenen tahnr cetvelleri de 
tahnr varakalarına bağlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Gene! tahrir 

Genel tahrir şamam, ve ilânı 

Madde 56 — B u kanuna göre yapılacak genel tahrirler, her on 
yılda bir tekrar edılebrlır Ancak ik i genel tahrir arasındaki süre on 
beş yıldan fazla uzatılamaz. Her hangi bir ilçede genel tahrir yapıl
masına Maliye Bakanlığı karar verir . 

Tahr ir kararı, ilce merkezinde çıkan gazetelerle, gazete çıkmıyan 
yerlerde mûtat vasıtalarla ilân edilir. 

Tahrir muamelelerine kararın ilânından en az on beş gün geçtikten 
sonra başlanır. 

Çalışma plânı 
Madde 57 — Tahr ir komısyonlan kurulur kurulmaz, mahall in en 

büyük mülkiye memuru ile en büyük mal memuru müştereken bir ça
lışma plânı tanzim ederler ve bu plânda «tahrir mmtakalannı» ve «tah
rir sırasını» gösterirler. 

Her tahrir mıntakasında bir komisyon tarafından bir yıl içinde 
tahrir i mümkün olacak mahalle ve köy ayrılır. 

Tahrire başlama 
Madde 58 — Her tahrir mıntakasında tahrire başlanmazdan en az 

beş gun evvel, tahrir komisyonu başkanı tahrir in hangi gün başlıyacağuu 
sehlr ve kasabalarda belediye başkanına, köylerde iht iyar meclisine yazı 
ile bildirir . 

B u ihbar belediye başkam veya iht iyar meclisi tarafından gazete 
çıkan yellerde gazetelerle neşredilmek, lâzımgelen yerlere İlânlar asıl-
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mak sut etiyle ve ayrıca mutat vasıtalarla, duyurulacak şekilde köy. 
çarşı ve mahallelerde halka derhal ilân edilir. 

Birlik 

Madde 59 — Genel tahrirde ne» İlce b i r b i r l ik t i r . 

Tahrir cetveli 

Madde 60 — Genel tahrir veya mevzii tad'lât İşlemi bittikten sonra 
tahrir varakaları esas tutularak mahalle veya köyün tahrir cetveli tan
z im ve komisyonu teşkil edenler tarafından imza olunur. 

Tahr ir cetveline ne gibi bilgilerin yazılacağı Maliye Bakanlığınca 
tâyin edilir. 

Genel tahrir neticelerinin uygulanması 

Madde 61 — B i r bır'ığin genel tahrir neticeleri, it iraz inceleme
lerinin bitmesini takibeden malî yıldan başlıyarak uygulan-r. 

62 nci madde gereğince yapılan genel tahrir neticeleri, tahrir kayıt
larının yand'ğı veya sair sebepler'e mahvolduğu tarihin rastladığı malı 
yıla ait ödenmemiş taksitlere ve it iraz incelemelerinin bittiği malî y i ' 
sonuna kadar geçen yılların vergilerine de şâmil olmak üzere it iraz ince
lemelerinin bittiği yılı takıp eden malî yıldan başlıyarak uygulanır. 

Tahririn yenilenmesi 

Madde 62 — Tahr ir kayıtları yanan veya sair sebeplerle mahvolan 
yerlerde on yıl beklenmeksizin yemden tahrir yapılır. 

Tadilât sebepleri 
Madde 63 — Aşağıdaki hallerde binaların gayrlsâfi İratları ve 

arazinin kıymetleri tadilât yoliyle tahmin ve yeniden takdir olunur. 
1. Her hangi bir sebep yüzünden devamlı o'arak bina gayrısâf' 

i r a t l a n ile arazi kıymetlerinin en az % 20 nispetinde artması veya ek
silmesi; 

2. B ina veya arazinin genel tahrirde unutularak mektum kalmış 
olması; 

3 Y e m b 'na inşaa edilmesi (Mevcut b 'nalara ilâveler yapılması 
veya sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat 
hükmündedir ) ; 

(Bu hallerde yalnız ilâve inşaat veya sabit istihsal, asansör ve k a 
lorifer tes'slerın'n gayrlsâfi iratları takdir olunarak binanın mevcut gay-
risâfl iradına ilâve edilir Sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesislerinin 
gayrlsâfi iratları 307 ncl maddedeki esasa göre takdir olunur.) ; 

4. B i r binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle 
tamamen veya kısmen harap olması veya binada mevcut sabit istihsal 
asansör veya kalorifer tesis'erinin kısmen veya tamamen kaldırılması; 

5. B i r binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir 
binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkân, mağaza 
depo gibi ticaret ve sanat İcrasına mahsus mahaller haline veya bu ha l 
lerde bulunan yerlerin ikamete mahsus mahaller haline kalbedilmesi (Bu 
hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi ayrı bir bina sayılır 
ve yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen dairenin iradı 
yeniden takdir olunur ); 

6. Araz in in hal ve heyetinde değişiklik olması; 
7. Daimi müstesnahktan faydalanan ve irat veya kıymeti bulun

mayan bir bina veya arazinin müstesnahktan çıkması; 
8. B i r binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik 

durumundan çıkması veya bir a r a z i ve arsanın bina mütemmimi duru
muna girmesi; 

9. B i r bina veya arazinin taksim ve i fraz edilmesi (Araziden bir 
kısmının istimlâk edilmesi de i fraz hükmündedir.); 

10 Mutaaddit arazi ve arsaların tek b i r arazı ve arsa haline geti
ri lmesi veva mütaaddıt hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisse
lerinin birleştirilmesi. 

Araz in in hal ve heyetinde değişiklik 
Madde 64 — Aşağıdaki haller arazının hal ve heyetinde değişiklik 

olduğunu ifade eder : 
1. Araz in in fıdanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ (haline 

getirilmesi; 
2. Fıdanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin t a r l a haline get ir i l 

mesi veya gelmesi; 

3 Tarım yapılan bir arazının tabu bir afet veya arıza ^ebebryle 
veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi; 

4. Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi; 
5. Araz in in üzerine veya altına inşaat yapılması; 
6. Araz in in parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi. 

Meveii ve ferdi tadilât 

Madde 65 — Binaların gayrlsâfi i r a t l a r n d a ve arazi ve arsa'arm 
kıymetlerinde 63 üncü maddenin 1 inci bendinde yazılı nispette vuku bu
lan artma veya eksiltme sebebiyle yapılacak tadilât mevziî veya ferdî 
olur. 

B i r şehir, kasaba veya köyün tamamında mevcut bina ve arazi İçin 
yapılacak tadilât mevziîdir. Münferit mükelleflerin arazisi veya binaları 
için yapılan tadilât ferdidir. 

Mevziî tadilât kararı 

Madde 66 — Mevziî tadilât yapılabilmesi için : 
1. t lg i l i b ir veya birkaç mükellefin veya vergi dairesinin mevziî 

tadilât isteğinde bulunması, 

2. Şehir ve kasabalardaki tadilât için belediye encümen'n'n, köy
lerdeki tadilât için köy ihtiyar meclisinin, mevziî tadilâtı gerektiren se
bepleri muhtevi olarak tanzim edeceği mazbata üzerine i l idare k u r u 
lunca tadilâtın lüzumuna karar verilmesi, 

3. Mal iye Bakanlığınca mevziî tadilâtın yapılmasına izm verilmesi 
şarttır. 

Ferdî tadilât isteği 

Madde 67 — Ferdî tadilât yapılabilmesi için i l g i l i mükellefin binası 
veya arazisi için tadilât isteğinde bulunması gerekli ve kâfidir. 

Verg i daireleri ferdî tadilât isteğinde bulunamazlar. 

Diğer tadilâtın yapılması 

Madde 68 — 63 üncü maddenin 2 - 1 0 uncu benlerinde yazalı ha l 
lerde tadilât her hangi bir isteğe lüzum olmaksızın ya i'gilı mükelleflerin 
bu halleri bildirmeleri veya vergi dairesinin yoklama İle tesbit etmesi 
neticesinde yapılır. 

îfras ve birleştirme 

Madde 69 — B i r bina veya arazının taksim veya İfraz edilmesi 
(Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi hariç,) dola-
yısıyle yapılacak tadilâtta binanın gayrısâfi iradı ve arazının kıymeti 
veniden takdir edilmeyip vergide kayıtlı gayrısâfi irat veya kıymet müf-
rez parçalar veya hisseler arasında her parça veya hissenin yüz ölçü
müne ve mevki ve şerefine göre taksim olunur. 

63 üncü maddenin 10 uncu bendinde yazılı halde yapılacak tadilâtta 
birleştirilen bina ve araziye yeniden gayrısâfi irat veya kıymet takdir 
edilmeyip her bir inin vergide kayıtlı gayrısâfi irat veya kıymetlen top
lanır ve bu toplam birleştirilen bina ve arazinin gayrısâfi irat veya kıy
meti olur. 

Birleştirilen parçalardan bir kısmının vergide kayıtlı gayrısâfi i rat 
veya kıymeti bulunmadığı hallerde yalnız bu parça veya hısse'ere gayrı
sâfi irat veya kıymet takdir olunarak yukarıki fıkra gereğince işlem 
yapılır. 

Yüz ölçümü fazla veya noksan tesbit edilen arazi 

Madde 70 — Genel tahrir veya mevzii tadilâtta arazinin yüz ö 7 çü-
mü noksan veya fazla tahrir edilmiş olduğu sonradan meydana çıkarsa 
noksan yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı yüz ölçümüne İlâve, faz 'a yazıl
dığı anlaşılan miktar kayıtlı yüz ölçümünden tenzil edilir ve arazinin 
kayıtlı kıymetinden beher metre kareye isabet eden kıymet esas tutularak 
noksan veya fazlaya ait kıymetler tesbit ve kayıtlı kıymete ilâve veya 
mezkûr kıymetten tenzil olunur. 

B u ilâve ve tenziller dolayıslyle noksan veya fazla alındığı anlaşı
lan vergiler mükelleften tahsil veya kendisine iade edilir. 

Tadilât neticelerinin uygulanması 

Madde 71 — F e r d i tadilât neticelen tadilât taleplerinin yapıldığı, 
mevzii tadilât neticeleri de, i t i raz incelemelerinin bittiği yxl\ takip eden 
ınall yıldan başlıyarak uygulanır. 
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Ferdî tadilât, talebin yapıldığı mail yıl içinde bitirilemezse, ilerde 
belli olacak matrahlara göre düzeltmeler yapılmak üzere, bina ve arazi
nin mevcut irat ve kıymetleri tarha esas tutulur. 

Bunlar dışındaki tadilâtta tadil neticeleri : 
1. Genel tahrirlerde mektum kalan bina ve arazi için genel tah

ribin yürürlüğe girdiği malî yıldan, 
Ve aşağıdaki hallerde : 
2. Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu veya inşaatın hitamın

dan evvel kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmasına 
başlandığı; binaya sonradan sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesisleri 
konulmuşsa bu tesislerin konulmasının tamamlandığı; 

3. 63 üncü maddenin 5 inci bendinde yazılı şekilde kullanış tarzı 
değişen binalar için bu değişikliğin vuku bulduğu; 

4. Muafiyeti sukut eden bina ve arazide muafiyetin sukut ettiği; 
5. Yanan, yıkılan ve sair sebeplerle tamamen veya kısmen ha

rap olan binalarda ve ifraz ve taksim edilen veya birleştirilen bina ve 
arazide bu olayların vuku bulduğu; 

6. Hal ve heyeti değişen arazide değişikliğin rastladığı; 
7. Binanın mütemmimi durumunda olan arazının mütemmimlik 

durumundan çıkması, bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna 
girmesi hallerinde bu değişikliğin vuku bulduğu; 

tarihi takip eden malî yıldan başlıyarak yürürlüğe konulur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Takdir, tahrir ve zirai kazançlar komisyonları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Takdir Komisyonu 

Kuruluş 
Madde 72 — Takdir komisyonu, mahallin en büyük malmemuru-

nun veyahut tevkil edeceği memurun başkanlığı altında ilgili vergi dai
resinin yetkili bir memurundan ve seçilmiş iki üyeden kurulur. 

Takdir komisyonları daimî veyageçici olurlar. Daimî komisyonla
rın nerelerde kurulacağını Maliye Bakanlığı belli eder. 

Daimî komisyon bulunmıyan yerlerde takdir işleri geçici komis
yonlar tarafından görülür. 

Üyelerin seçilmesi 
Madde 73 — Üyeler, tüccarlar için ticaret odasınca diğer sanat ve 

meslek erbabı için bunların mensup oldukları meslekî teşekküllerce kendi 
üyeleri arasından veya hariçten seçilir. Bu teşekküller, takdir komis
yonu başkanının yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde iki asıl ve iki 
de yedek- üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet zamanında yerine 
getirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye âmirsi tarafından seçilir. 

Komisyon toplantılarına mükellefin sanat veya meslek bakımından 
bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, servet takdiri işlerinde ise yalnız 
ticaret odasından seçilen üyeler iştirak eder. Ticaret odası ve meslekî 
teşekkül bulunmıyan yerlerde bunlar tarafından seçilecek üyeler, yuka-
rıki esaslara göre belediyeler tarafından seçilir. 

Komisyonlar kendilerine tahsis edilen dairede, yoksa, vergi daire
sinde toplanır ve keyfiyet bir tutanakla tesbıt olunur. 

Komisyonun görevleri 

Madde 74 — Takdir komisyonunun görevleri şunlardır : 
a) Yetkili makamlardan istenilen matrah ve servet takdirlerini 

yapmak; 
b) Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve 

kıymetleri takdir etmek (Bu gibi takdirler de takdir kararına bağlanır). 
Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup 

bulunmadığını incelemez. Yalnız hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili 
vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye mecburdur. 

Komisyonun yetkileri 
Madde 75 — Takdir komisyonu 74 üncü maddedeki görevleri dola-

yısiyle bu kanunda yazılı inceleme yetkisini haizdir. 
Servet takdiri ile görevli komisyonlar bilirkişiye müracaat edebi

lirler. Sınai ve edebi mülkiyet haklarını, imtiyazları, madenleri, mucev-
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heratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkişiye müracaat 
etmek mecburidir. 

Beyana bağlılık 
Madde 76 — Mükellefin evvelce beyan ettiği bir matraha ait olan 

takdir işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin beyanından düşük ola
maz. 

ÎKİNCi BÖLÜM 

Tahrir Komisyonu 

Görev ve kuruluş 
Madde 77 — Binaların ve arazının genel tahriri üçer kişilik «Tah

rir komisyonları» tarafından yapılır. Bu komisyonlar valilerce tâyin 
olunan bir zatın başkanlığı altında iki seçilmiş üyeden kurulur. 

Her ilçede, ilçenin büyüklüğüne göre, lüzumu kadar «Tahrir ko
misyonu» kurulur. 

Valiler, tahrir komisyonlarına sıfat ve yetkilerini gösteren birer 
vesika verirler. Komisyonlar gittikleri yerde bu vesikayı gezilip görüle
cek bina veya arazının mutasarrıflarına veya bunları işgal edenlere gös
termeye mecburdurlar. 

Üyelerin seçilmesi 
Madde 78 — Tahrir komisyonlarının üyeleri aşağıdaki şekilde se

çilir : 
1. Üyelerden biri tahriri yapılacak ilçenin bağlı bulunduğu i l genel 

meclisince genel meclis üyeleri dışından ve ilçe halkından seçilir. 
62 inci maddede yazılı sebeplerle yapılacak tahrirlerde, il genel 

meclisi toplantı halinde değilse, bu üyenin aynı suretle i l daimî encüme
nince seçilmesi caizdir. 

2. Belediye sınırları içindeki yerlerin tahriri için ikinci üyeyi be
lediye meclisleri kendi üyeleri veya diğer hemşehriler arasından seçer. 

3. Köylerde yapılan tahrirlerde köy ihtiyar meclisi tarafından 
kendi üyesi arasından veya köy halkından seçilecek bir zat ikinci üye 
olarak tahrir komisyonuna girer. 

Tahrir komisyonlarına girecek üyeler sayısınca ayrıca ve aynı 
usul dairesinde yedek üye de seçilir. 

il genel meclisleri ile belediye meclisleri asil ve yedek üyeleri ge
nel tahrir kararının ilânından başlıyarak en geç bir ay içinde seçmeye 
ve bunların adlarını en büyük mülkiye memuruna bildirmeye mecbur
durlar. 

Yetki 

Madde 79 — Tahrir komisyonları : 
1. İradı veya kıymeti tahmin edilecek binaları ve araziyi geze

bilirler; 
2. Mükelleflerden ve kiracılardan gayrimenkulün genel durumu, 

kullanış tarzı, kıra veya hasılat miktarı ve tahmine yarıyacak sair 
lüzumlu malûmatı istiyebilirler; 

3. Lüzumlu gördükleri malûmatı, muhtar ve ihtiyar meclisleri, 
ticaret ve tarım odaları, belediyeler ve noterler gibi resmî veya yarı 
resmî teşekküllerle özel teşekküller ve şahıslardan istiyebilirler; 

4. Fabrika, değirmen ve imalâthanelerin iratlarının takdirinde iç
lerinde bulunan sabit istihsal tesislerinin kıymetlerini tesbit için lüzum 
gördükleri takdirde bilirkişiye müracaat edebilirler. 

Çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde, bina ve arazi, bun
ları işgal edenlerin muvafakati olmaksızın gezilemez. Binaların gezil
mesi sırasında, komisyon başkan ve üyeleri, ev halkının rahatsız edil
memesine dikkat etmiye mecburdurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tadilât komisyonları 

Görev ve kuruluş 
Madde 80 — Gerek binalarda, gerek arazide tadilât üçer kişilik 

«tadilât komisyonları» tarafından yapılır. 
Bu komisyonlar, mahallin en büyük mülkiye memurunun vergi da

iresi müdürü olmıyan gelir memurları arasından seçeceği bir başkan 
ile ik i üyeden kurulur. 
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Lüzum görülen yerlerde birden fazla tadilât komisyonu kurulması 
caizdir. 

Üyelerin seçilmesi 

Madde 81 — Tadilât komisyonlarına girecek üyeler : 
1. Belediye sınırı içinde bulunan yerler için, belediye meclislerince 

bir i kendi üyeleri arasından veya dışardan, diğeri tadilât yapılacak bina 
ve arazının bulunduğu şehir ve kasaba halkı arasından; 

2. Belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde köy ihtiyar meclisince bir i 
kendi üyeleri, diğeri köy halkı arasından, 

Seçilir. 

Belediyeler ve belediye teşkilâtı bulunmıyan köy ihtiyar meclisleri 
mahallin en büyük mülkiye memurunun yapacağı tebliğden başlıyarak 
en geç bir ay içinde tadilât komisyonuna girecek üyeleri ve onların bir 
misl i yedek üyeleri seçmeye ve adlarını en büyük mülkiye memuruna 
bildirmeye mecburdurlar. 

Yetki 

Madde 82 — Tahrir komisyonlarının haiz olduğu yetki leri tadilât 
komisyonları da haizdirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Zira i kazançlar ile ve merkez komisyonları 

Zirai kazançlar il komisyonu 

Madde 83 — Z i ra i kazançlar i l komisyonu valinin başkanlığında 
defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, i l merkezin
deki Ziraat Bankası şubesi müdürü ve seçilmiş üç üyeden kuru 'ur . Or 
mancılığa il'şkin konuların görüşülmesinde komisyona veteriner müdürü 
yerine orman işletme müdürü veya tevki l edeceği bir temsilci katılır. 

Ziraat, veteriner ve orman müdürleri toplantı tarihinden önce ge
rekl i incelemeleri yaparak neticelerini komisyona bildirirler. 

Orman ve Ziraat Bankası şube müdürlerinin taaddüt ettiği 11 mer
k e z l i n d e aralarından bir i komisyona katılır. 

Üyelerin seçilmesi 

Madde 84 — Zira i kazançlar i l komisyonunun seçilmiş üyelerinden 
i k i s i i l ziraat odası b i r i i l ticaret odası tarafından kendi üyeleri arasın
dan veya dışardan seçilir. 

B u odalar val inin yazılı tebliği üzerine en geç bir ay içinde konrs -
yon üyelerini ve onların bir misli yedek üyeyi seçerek adlarını valiye 
bildirmeye mecburdurlar. 

Üyeler bu süre içinde seçilip bildiriîmedikleri takdirde val i t a r a 
fından seçilir. 

Ziraat ve ticaret odaları bulunmıyan yerlerde bunların seçeceği üye
ler, aynı esaslar dpiresinde belediyelerce seçilir. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu 

Madde 85 •— Zira i kazançlar merkez komisyonu Maliye Bakanlığı 
Müsteşarının Başkanlığında Gelirler Genel Müdürü, Tarım Bakanlığın
dan üç, Ticaret ve Gümrük ve Teke! Bakanlıklariyle Yüksek Murakabe 
Heyeti , İstatistik, Devlet Üretme Çiftlikleri, Devlet Su işleri, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve E t ve Balık 
K u r u m u Genel Müdürlüklerinden ve Ziraat Odaları Birliğinden birer 
temsilciden ve A n k a r a Üniversitesi Ziraat, Veteriner, Orman, Siyasal 
Bi lg i ler ve H u k u k Fakülteleri Profesörler Kurullarınca seçilen birer 
profesör veya doçentten kurulur . 

Komisyonların yetkileri 

Madde 86 — Zirai kazançlar i l ve merkez komisyonları kamu idare 
ve müesseseleri ile Devlet ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerek
tirdiği sair gerçek ve tüzelkişilerden her türlü bilgileri istiyebilirler. 
Gerekli gördükleri hallerde bilirkişilere inceleme de yaptırabilirler. 

B i l g i istemede 148 inci maddenin ik inc i fıkrası hükümleri uygu
lanır. 

Komisyonlarca bu hükümlere göre istenilen bilgi leri vermiyenler-
ve bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmıyanlar 
hakkında 361 inci madde hükmü uygulanır. 

s BEŞİNCİ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Komisyonlara seçilecek üyelerde aranacak vasıflar 

Madde 87 — Takdir , tahrir , tadilât ve z i ra i kazançlar i l komisyon
larına, memurların dışında, seçilecek kimselerde aşağıdaki vasıflar aranır: 

1. İyi ah'âk sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü muhi 
t in emniyet ve itimadını kazanmış bulunmak; 

2. K a m u hizmetlerinden memnu olmamak ve medeni haklardan 
ıskat edilmiş bulunmamak; 

3. Ağır hapis veya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan dolayı ha 
pis cezasiyle hükümlü olmamak; 

4. Verg i kaçakçılığından dolayı cezalandırılmış olmamak; 

5. Takdir komisyonlarına seçileceklerde ayrıca 30 yaşını bitirmiş 
olmak; 

6. Tahrir , tadilât ve z i ra i kazançlar i l komisyonlarına seçilecek
lerde ayrıca mensup olduğu şehir veya kasabanın i k t i s a d i şartlarına ve 
emlâk ve ziraat işlerine vukufu olmak ve y i r m i beş yaşını bitirmiş bu
lunmak; 

7. A r a z i tahrirlerinde ayrıca çiftçi olmak. 

Yemin 

Madde 88 — B u kısımda yazılı komisyonlara seçilen üyeler ve t a h 
r ir komisyonu başkanları şehir ve kasabalarda idare heyeti, köylerde 
ihtiyar meclisi huzurunda aşağıda yazılı şekilde yemin ederler : 

«Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam mânasiyle vicdan ve 
kanaatim icaplarına tabi kalacağıma; hiçbir sebep ve tesir altında ada
letten ve doğruluktan ayrılmıyacağıma, gerek Devlet gerek mükellef 
haklarını bir tutacağıma, takdir ve tahminlerda her hangi bir tarafa te
mayül suretiyle görevimi kötüye kudanmıyacağıma namusum üzerine 
yemin ederim.» 

Nisap 

| Madde 89 — B u kısımda yazılı komisyonlar tam mürettepleri ile 
top'pn-r ve mutlak ekserij'etle karar verir. Reyler müsavi olursa başka
nın bulunduğu taraf ekseriyet sayılır. 

Devam 

Madde 90 — Komisyon toplantılarında her hangi bir sebeple olursa 
olsun bulunamıyacağı anlaşılan üyenin yerine yedek üye davet olunur. 

seçilmiş üyelerden, mücbir bir sebPbe dayanmaksızın, üç mütaakıp 
toplantıya gelmiyenler ist i fa etmiş sayılarak yerlerine yedek üye asil 
üye olarak getiri l ir . 

Mücbir sebep veya mezuniyetle devam edemiyecek olan asil üyeye 
yedek üye vekâlet eder. 

Tahr ir komisyonunun başkanı hastalık gibi mücbir bir sebeple veya 
mezuniyetle görevine devam edemiyecek olursa yerine valiler tarafından 
bir başkan veki l i tâyin olunur. 

Görev süresi 

i Madde 91 — Tahrir komisyonları başkan ve üyelerinin görevleri 
genol tahrir bitinceye kadar devam eder. 

Takdir , tahilât ve zirai kazançlar i l komisyonlarına seçilen üyele
r i n görev süresi üç yıldır. Bunları seçen daire, meclis ve meslekî teşek
küllerin seçimlerinin yenilenmesi bu üyelerin görev sürelerini kısaltmaz. 

Süreleri dolanların yeniden seçilmesi caizdir. 

Ücretler 

Madde 92 — B u kısımda yazılı komisyonların (Zirai kazançlar 
merkez komisyonu hariç) seçilmiş üyelerine komisyonlardaki görevleri 
dolayısiyle, mahallî defterdarlığın teklifi» üzerine Mal iye Bakanlığınca 
tâyin olunacak miktarda ücret veril ir . 

Z i ra i kazançlar merkez komisyonu üyelerine komisyondaki çalış-
; maları dolayısiyle verilecek ücretin miktarı Mal iye Bakanlığının tekl i f i 
•' üzerine Bakanlar K u r u l u karariyle tâyin olunur. 
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10 O C A K 19a 

BEŞİNCİ K I S I M 

Tebliğler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tebliğ; esasları ve muhataplar 

Tebliğ esasları 

Madde 93 — Tahakkuk fişinden gayri , vergilendirme ile i lg i l i olup, 
hüküm ifade eden bilûmum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek 
ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri 
bilinmiyenlere ilân yolu ile tebliğ edilir. 

Şu kadar k i , i lg i l in in kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya ko
misyonda yapılması caizdir. 

Tebliğ yapılacak kimseler 

Madde 94 — Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, 
umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır. 

Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya k a 
nuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmıyan te
şekküllerde bunları ıdaıe edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzel kişi
lerin mütaadd t müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine 
yapılması kâfidir. 

Yeli, vasi ve kayyımlara tebliğ 

Madde 95 — Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi 
vergi sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ bunlardan yalnız birine ya 
pılabilir. 

Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir vasi veya kayyım bak
makta ise, tebliğ bunlara yapılır. 

Vasıtalı tebliğ 

Madde 96 — K a r a , deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak 
tebliğler kıta komutam veya müessese âmiri gibi en yakın üst vasıta
siyle yapılır. B u evrakı derhal tebliğ olunacak kimseye vermediği tak
dirde üst tazminle mahkûm olur. B u cihetin tebliğ evrakında yazılı o l 
ması şarttır. 

Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ 

Madde 97 — Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin 
yetki l i makamı vasıtasiyle yapılır. Bunun için anlaşma varsa veya o 
memleketin kanunları müsait ise o yerdeki Türk siyasi memuru veya 
konsolosu tebliğin yapılmasını yetki l i makamdan ister. 

Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk 
siyasi memuru veya konsolosu vasıtasiyle de yapılabilir. 

Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, 
tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu Bakanlık vasıtasiyle Dışişleri 
Bakanlığına, oradan da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilir. 

Yabancı memlekette resmî görevle bulunan Türk memurlarına teb
liğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle yapılır. 

Yabancı memlekette bu'unan askerî şahıslara yapılacak tebliğ, bağlı 
bulundukları kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıklar'yle Jandarma 
Genel Komutanlığı vasıtasiyle yapılır. 

Kamu idare ve müesseselerine tebliğ 

Madde 98 — K a m u idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ, bu 
idare ve müesseselerin en büyük âmirlerine veya bunların muavinlerine 
veya en büyük âmirin yetk i l i kılacağı memurlara yapılır. 

Î K Î N C Î BÖLÜM 

Posta ile tebliğ usulü 

Kapalı sarf esası 

Madde 99 — Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir 
zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanl"ğmca tes
bit edilen özel zarflar kullanılır. 

Bilinen adreslere tebliğ 

Madde 100 — Bil inen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince 
muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. 
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Bilinen adresler 

Madde 101 — B u kanuna göre bilmen adresler şunlardır : 
1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler; 
2. Adres değişikliğinde büdirilen adresler; 
3. işi bırakmada bildirilen adresler; 
4. Verg i beyannamelerinde bildirilen adresler; 
5. Yok lama fişinde tesbit edilen adresler; 
6. i t i r a z ve temyiz dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen ad

resler; 
7. Y e t k i l i memurlar tarafından bir tutanakla tesbit edilen adresler 

(Ilgilin'n tutanakta imzası bulunmak şartiyle); 
8. B ina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varaklarında 

tesbit edilen adresler. 
Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat 

yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tesbıt edil
miş olanı nazara alınır. 

Tebliğ evrakının teslimi 

Madde 102 — Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idare
since muhatabına veril ir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tara 
fından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tesbit 
olunur. 

Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bu
lunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve 
mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir. 

Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde 
bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve 
beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana 
imzalatılır, imzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza 
eder ve tebliğ edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur. 

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tâyin olunacak mü
nasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ 
evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemiyerek iade olunursa tebliğ ilân yolu 
ile yapılır. 

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her hangi bir sebeple 
imza edemiyecek durumda bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak 
suretiyle tebliğ olunur. 

Muhatap tebelluğdan imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bı
rakılmak suretiyle tebliğ edilir. 

Y u k a n k i fıkralarda yazılı işlemler' komşularından bir kişi veya 
muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden bir i veyahut bir zabıta memuru, 
huzurunda i cra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza 
vaz'edılmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İlân yoliyle tebliğ usulü 

Tebliğin ilânla yapılacağı haller 

Madde 103 — Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilân yoliyle- yapılır. 
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüz

den gönderilmiş olan mektup geri gelirse; 
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân 

bulunmazsa; 
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân 

bulunmazsa. 

İlânın şekli 

ilân aşağıda yazılı şekilde yapılır : 
belediye sınırlan 
Gazete çıkmıyan 

Madde 104 
1. İlân i lg i l i vergi dairesinin bulunduğu yerin 

içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayınlanır, 
yerlerde mûtat vasıtalarla yapılır. 

2. ilân yazısı tebliğ yapan dairenin ilân koymaya mahsus mahal 
line asılır ve bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu 
muhtarlığa gönderilir. 

3. istanbul belediye sınırları dışındaki yerlerde ilân yoliyle yapı
lan tebliğin konusu on bin lirayı aşan bir vergiye veya vergi cezasına 
taallûk ettiği takdirde ilân ayrıca A n k a r a ve istanbul 'da çıkan birer ga 
zete ile yayınlanır. 



Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan 
mükellefin bilmen adresine ayrıca posta ile gönderilir. 

İlânın muhteviyatı 

Madde 105 — İlânlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler göste
rilmek suretiyle adları (Tüzel kişilerde unvanları) yazılı muhataplara 
aşağıdaki hususlar ihtar olunur 

1. İlân tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilânı yapan makama 
bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya | 
telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 

2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmî tebliğ yapılacağı. 

İlânın neticeleri 

Madde 106 — İlân üzerine bizzat veya bilvekâle müracaat edenlere 
yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır. 

Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 100 üncü madde hükmü 
cari olur. 

İlân tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne vergi dairesine müra
caat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ 
yapılmış sayılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tebliğlere ait türlü hükümler 
Memur vasıtasiyle tebliğ 

Madde 107 — Posta ile tebliğ yapılması müşkül veya faydasız gö
rülen hal ve yerlerde veyahut özel veya acele hallerde, Maliye Bakanlığı 
tebliğleri posta yerine memur vasıtasiyle yaptırmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esas
larına uyulur. 

Hatalı tebliğler 
Madde 108 — Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmıyan şekil 

hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ih
barı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi veya miktarı
nın, itiraz veya temyiz sürelerinin hiç yazılmamış olması veyahut bu ve
sikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması ve
sikayı hükümsüz kılar. 

Tebliğ yerine geçen muameleler 
Madde 109 — Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen 

muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur. 
Ücret ve kazançları götürü usulde tesbit edilen tüccar, hizmet ve 

serbest meslek erbabının vergileri, tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı 
oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri vergi karnelerine 
yazılmak suretiyle tarh ve tebliğ olunur. 

Vergi karneye yazıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır. 
Yukarıdaki hükme riayet etmiyenlerin vergileri (251 inci madde 

hükmüne giren mükellefler hariç) bu kanunun umumi hükümleri daire
sinde yoklama fişine dayanılarak tarh ve tebliğ olunur. 

ALTINCI KISIM 
Vergi alacağının kalkması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ödeme 

Verginin ödeneceği daire 
Madde 110 — Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu 

vergi dairesine ödenir. 
Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin bulunduğu belediye sınır

larının dışındaki vergi dairelerine de yatırabilir. Bu takdirde ödemenin 
hangi vergi dairesi hesabına yapıldığının bildirilmesi şarttır. 

ödeme zamanı 
Madde 111 — Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir, 
ödeme süresinin son günü verginin vâdesi tarihidir. I 
Bu kanunun 15, 17 ve 342 nci maddelerinin uygulanması dolayı-

siyle sürenin uzaması halinde vâde uzayan sürenin bittiği gündür. 

Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde, beyan edilen 
vergi tahakkuk işleminin bitmesi beklenmeksizin vâdesinde ödenir. 

500 den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak bakı
mından mükelleflere, vâdenin bitmesini takip eden tarihten başlıyarak 
15. gün içinde gün belli etmiye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu suretle belli edilen günler verginin vâdesi yerine geçer. 

özel ödeme zamanları 
Madde 112 — 1. İkmalen veya re'sen tarh olunan vergiler taksit 

zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit sü
releri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş 
taksitler, tahakkuk tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödenir. 

2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip 
haller dolayısiyle beyan üzerine tarholunan vergiler, beyanname verme 
süreleri içinde ödenir. 

Mükellefin, vâdeleri mezkûr süreden sonra gelen vergileri de aynı 
süre içinde alınır. 

Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısiyle 
mükellefiyetleri kalkanların ikmalen veya re'sen tarh olunan vergileri 
tahakkuk tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödenir. 

Bu fıkrada yazılı tahsil sureleri Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanun mucibince teminat gösterildiği takdirde, Vergi Kanu
niyle belli taksit zamanına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise uç ay 
uzatılır. 

3. İtiraz dolayısiyle 389 uncu madde mucibince tahsili durdurulan 
vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, İtiraz Komisyonu kararına 
göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içinde ödenir. 

4. Sermayelerini tezyid eden şirketler, sermayenin artırılan mik
tarına ait Damga Resmini, tezyit kararının tescil ve ilânı tarihinden it i
baren üç ay içinde öderler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Zamanaşımı ve terkin 

Zamanaşımının mahiyeti 
Madde 113 — Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının 

kalkmasıdır. 
Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına 

bakılmaksızın hüküm ifade eder. 

Zamanaşımı süreleri 
Madde 114 — Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden 

yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmi-
yen vergiler zamanaşımına uğrar. 

Şu kadar k i , vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyo-
nuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr 
komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren 
işlemeye devam eder. 

Damga Resmine tabi olup resim ve cezası zamanaşımına uğrıyan 
evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydala-
nıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi alacağı yeniden doğar. 

Verginin terkini 
Madde 115 — Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, ku

raklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilâsı ve bunlara benzer âfetler 
yüzünden : 

1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu, âfet
lerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve 
vergi cezaları; 

2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, âfete 
mâruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına 
tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları 
ve vergi cezaları; 

Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya 
tamamen terkin olunur. 

Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare 
heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine tesbit'eder. gündür 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Verg i hatalarım düzeltme 

Vergi hatası 

Madde 116 — Verg i hatası, vergiye miıtaallık hesaplarda veya 
vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya*eksik 
vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

Hesap hataları 

Madde 117 — Hesap hataları şunlardır : 
1. Matrah hataları : Vergilendirme ile i lg i l i beyanname, tahakkuk 

fişi, ihbarname, tekâlif cetveli ve karar larda matraha ait rakamların 
veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olma
sıdır. 

2 Verg i miktarında hatalar : Verg i nispet ve tarifelerinin yanlış 
uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, 
b ir inc i bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya faz la hesaplanmış 
veya gösterilmiş olmasıdır. 

3 Vergmın mükerrer olması : Aynı vergi kanununun uygulanma
sında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzeı inden bir 
defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

Vergilendirme hataları 

Madde 118 — Vergilendirme hataları şunlardır : 
1. Mükellefin şahsında hata • B i r verginin asıl borçlusu yerine 

başka bir kişiden islenmesi veya alınmasıdır; 
2. , Mükellefiyette hata • Açık olarak vergiye tabı olmıyan veya 

vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır; 
3 Mevzuda hata : Açık olarak vergi mevzuuna gırmiyen veya ver

giden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler 
üzer ;nden vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata : Aranan verginin 
i lg i l i bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya sure 
itibariyle eksik veya faz la hesaplanmış olmasıdır. 

Hataların meydana çıkarılması 

Madde 119 — Verg i hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir : 
1. i l g i l i memurun hatayı bulması veya görmesi i le ; 
2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın gö

rülmesi i le ; 
3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması i le ; 
4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile; 
5. Mükellefin müracaatı ile. 

Düzeltme yetkisi ve reddiyat 

Madde 120 — Verg i hatalarının düzeltilmesine, i l g i l i vergi dairesi 
mudüru karar veıir. 

B u hatalar düzeltme fişme dayanılarak düzeltilir Hatanın mükel
lef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak 
terkin ve tahsil olunmuş İse mükellefe reddolunur Düzeltme fişinin bir 
nüshası, reddedilecek miktar la müracaat edeceği muhasebe ve müracaat 
süresi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir Mükellef tebliğ tar i 
hinden başlıyarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat et
mediği takdirde hakkı sakıt olur. 

Re'sen düzeltme 

Madde 121 — idarece teıeddut edilir iyen açık ve mutlak vergi ha
taları re'sen düzeltilir Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin 
düzeltmeye it iraz etmek hakları mahfuzdur. 

Düzeltme talebi 

Madde 122 — Vergi muamelelerındekı hataların düzeltilmesini mü
kellefler yazı ile istiyebilirler. 

Düzeltme talepıerı 381 ıncı maddede yazılı i t iraz dilekçeleri şek
linde tanzim olunur ve vergi dairesine veri l ir . 

B u n l a n n p o o t a ile ta-ahbıitiu olarak gönderilmesi caizdir. 

Düeeltvve talebinin incelenmesi 
Madde 123 — Vergi dairesinin i lg i l i servisi düzeltme talebini, kendi 

mütalâasını da ilâve ederek, düzeltme merciine gönderir. 
Düzeltme mercii talebi yerinde gorduğu takdirde, düzeltmenin y a 

pılmasını emi eder; yerinde görmediği takdirde, keyfiyet düzeltmeyi iste
yene yazı ile tebliğ olunur. 

Düzeltme taleplerinin müracaattan başlıyarak bir ay içinde incele
nip karara bağlanması ve neticenin talepte bulunana bu sure içinde teb
liğ olunması lâzımdır. 

i t i raz süresi içinde düzeltme talebinde bulunanların bu talepleri 
reddolunduğu takdirde düzeltme talebi i t iraz dilekçesi yerine geçer. 

B u takdirde i t iraz hükümleri uygulanır. 

Şikâyet yolu ile müracaat 

Madde 124 — i t i r a z suresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme i s 
tekleri reddolunanlar şikâyet yolu ile Mal iye Bakanlığına müracaat ede
bilirler. 

B u madde gereğince ıl özel idare vergileri hakkında valiliğe ve 
belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat olunur. 

Düzeltmenin şümulü 

Madde 125 — i t i raz veya temyiz komisyonlarından geçmiş olan 
muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, komisyon 
kararları kesinleşmiş olsa bile, evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde 
düzeltilebilir Şu kadar k i ; düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hak
kında sözü geçen komisyonlar tarafından bir karar verilmemiş olması 
şarttır. 

Düzeltmede zamanaşımı 

Madde 126 — 114 üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduk
tan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar kı, 
düzeltme zamanaşımı süresi : 

a) Zamanaşımı suresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen ver
gilerde hatanın yapıldığı; 

b) İlân yolu ile tebbğ edilip itirazsız tahakkuk eden vergilerde 
mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği; 

tarihten başlıyarak bir yıldan aşağı olamaz. 

YEDİNCİ KISIM 

yoklama ve inceleme 

B l R l N C l BÖLÜM 

Yok lama 

Maksat 

Madde 127 — Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle 
i l g i l i maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tesbıt etmek
t ir . 

Yoklamaya yetkililer 

Madde 128 — Yok lama : 
1. Verg i dairesi müdürleri; 
2. Y o k l a m a memurları; 
3. Y e t k i l i makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler; 
4 Verg i incelemesine yetk i l i olanlar; 
tarafından yapılır. 

Hüviyet ibrazı mecburiyeti 

Madde 129 — Y o k l a m a yapanların elinde yoklama yetkilerini gös
teren fotoğraflı resmî bir vesika bulunur. 

Yok lama yapanlar bu vesikayı, kendılerındeıvsorulmasa bile, nez-
dlnde yoklama yapılan kimseye gösterirler. 

Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı ibraz etmesi kâfidir. 

Yoklama zamanı 

Madde 130 — Yok lama her zaman yapılabilir. 
Yoklamanın ne zaman yapılacağı i lgi l iye haber verilmez 



Sahife: 3022 

Yoklama fişi 
Madde 131 — Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan «yok

lama fişine» geçirilir. 
Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihlenir, 

bulunursa nezdinde yoklama yapılana veya yetkili adamına imza ettirilir; 
bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır ve yok
lama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine 
imzalatılır. 

Yoklama neticelerinin bildirilmesi 

Madde 132 — Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapı
lan şahıs veya yetkili adamına bırakılır: Bunlar bulunmazsa bilinen ad
resine 7 gün içinde posta ile gönderilir. 

Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yoklamalar ayrıca bu kar
neye işaret olunur. 

Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine tevdi olunur. 

Toplu yoklama 
Madde 133 — Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde münferit 

fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılması ve neticelerin toplu olarak 
bu cetvellerde gösterilmesi caizdir. 

Yoklama cetvellerinin kullanılacağı halleri Maliye Bakanlığı belli 
eder. 

Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama fişi 
mahiyetinde ayrı bir tutanakla tesbit olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Vergi incelemeleri 

Maksat 

Madde 134 — Vergi incelemesinden maksat; defter, hesap ve ka
yıtlara dayanılarak ödenmesi lâzım gelen vergilerin doğruluğunu araş
tırmak, tesbit etmek ve sağlamaktır. 

İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde 
inceleme, işletmeye dâhil iktisadı kıymetlerin fiilî envanterinin yapıl
masına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkıkına da 
teşmil edilebilir. Fiilî envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi 
yapan tarafından tasdik edilen giderler Hazinece mükellefe ödenir. 

İncelemeye yetkililer 
Madde 135 — Vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman 

muavinleri, ilin en büyük malmemuru, kontrol memurları veya vergi 
dairesi müdürleri tarafından yapılır. 

Maliye müfettişleri, Maliye müfettiş muavinleri ve gelir kontro
lörleri her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir. 

Hüviyet ibrazı 
Madde 136 — Vergi incelemesi yapanlar yanlarında memuriyet sı

fatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmî bir vesika bu
lundururlar ve gittikleri yerde işe başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere 
gösterirler. 

incelemeye tabi olanlar 

Madde 137 — Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve 
hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiye
tinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler. 

İnceleme zamanı 
Madde 138 — Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden 

haber verilmesi mecburi değildir. 
İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dâhil olmak üzere, 

tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. 
Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re'sen takdir edilmiş ol

ması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhıyatın ikmaline 
mani değildir. 

İncelemenin yapılacağı yer 

(Resmî Gazete) 10 OCAK 1561 

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, ışın terk edilmesi gibi zaruri 
sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef 

Madde 139 — Vergi incelemeleri, esas itibariyle 
olanın iş yerinde yapılır. 

incelemeye tabi 

ve vergi sorumluları isterlerse inceleme idairede yapılabilir. 
Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını 

daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. 
İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesi

kaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ib
raz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesi
kalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir. 

İncelemede uyulacak esaslar 
Madde 140 — Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sıra

sında aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar : 
1. İncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan evvel 

açık olarak izah ederler; 
2. Nezdinde inceleme yapılanın muvafakati olmadıkça resmî çalış

ma saatleri dışında inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler 
(Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alın
ması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin yapıl
dığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmıyacak şekilde yapılır); 

3. İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde 
inceleme yapılana verilir. 

İnceleme tutanakları 
Madde 141 — İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergi

lendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca tutanaklar ile tesbit 
ve teşvik olunabilir. İlgililerin itiraz ve mülâhazaları varsa bunlar da 
tutanağa geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanakların birer nüshasının 
mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması mecbu
ridir. 

İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta 
bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya 
vesikalar, nezdinde inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın alınır ve 
inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşin
ceye kadar geri verilmez İlgililer her zaman bu tutanakları imzalıyarak 
defter ve vesikaları geri alabilirler. Ancak bu defterlerin suç delili ol
maması şarttır. 

143 üncü madde hükmü, yukarki şekilde alınan defter ve vesikalar 
hakkında da uygulanır. 

144 üncü maddenin dördüncü ve son fıkraları hükümleri yukarki 
şekilde defter ve vesikaları alınan mükellefler hakkında da carıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arama 

Arama yapılabilecek haller 

Madde 142 — İhbar veya yapılan incelemeler dolayısiyle, bir mü
kellefin vergi kaçırdığına delâlet eden emareler bulunursa, bu mükellef 
veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üze
rinde arama yapılabilir. 

Aramanın yapılabilmesi için : 
1. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göster

mesi ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargı
cından bunu istemesi; 

2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar 
vermesi; 

şarttır. 
İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve mahallerde ya

pılmasına lüzum gösterilen aramalardan birine karar vermeye yetkili 
olan sulh yargıcı bunlardan diğer sulh yargıçlarının salâhiyetine dâhil 
bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir. 

İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama 
yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini ıstiyebilir, bu takdirde, vergi 
dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur. 

Aramada bulunan defter ve vesikalar 

Madde 143 — Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen 
defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir tutanakla tesbit olunur. 

Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı itibariyle tesbit olunması 
müfredatlı tesbit demektir. 

Hüviyet ibraz% 
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Arama yapıldığı sırada zaman musaadesizliği ve sair sebeplerle bu 
tutanağın tanzimi mümkün olmazsa, bulunan ve incelenmesine lüzum 
görülen defter ve vesıkalar, mükellef nezdinde emin bir yere konur veya 
kablar içinde daireye nakledilir. Bu defter ve vesikalar n konulduğu yer
lerin veya kabların aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve müm
kün olan ahvalde mükellefin mühürünün de vaz'ı şarttır. Bilâhara, mü
kellefin huzurıyle kablar ve yerler açılarak müfredatlı tutanaklar tan
zim olunur. Mühürleme ve mühurün fekki halleri de birer tutanakla tes
bit edilir ve müfredatlı tutanağın bir nüshası da defter ve vesikaların 
sahibine veya adamına verilir. 

Bu işler : 
a) Mükellefin, aramada hazır bulunmakta veya mühür vaz'ından 

imtinai hallerinde aramada hazır bulunanlar marifetiyle; 
b) Mükellefin, mühürün fekki veya tutanağın tanzimi sırasında ha

zır bulunmaktan imtinai hallerinde de aramayı yapan tarafından iki me
murla birlikte; 

tamamlanır. 
Aramada bulunup mükellef nezdinde emin bir yere konulmuş veya 

kablar içinde daireye nakledilmiş olan ve incelemesine lüzum görülen 
defter ve vesikalar, arama kararında açıkça yazılmamış olsa bile, ince
leme yapanın çalıştığı yere sevk veya celp edilebilir. 

Yukardaki hükümlere göre alınan defter ve vesikaların iyi saklan
ması şarttır. 

Bunların iyi saklanmamasından doğacak zararı idare tazmine mec
burdur. 

İncelemede usul 

yapılan hallerde inceleme çabukça ve her Madde 144 — Arama 
işten önce yapılır. 

İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmıyan şahsi ve özel mektup ve 
diğer evrak makbuz karşlığında sahiplerine geri verilir. 

Mükellef, ilgili memurun huzuriyle, bu defterler ve vesikalar üze
rinde incelemeler yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya 
yetkilidir. 

Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen 
vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. Mükellef beyanna-
namesini tanzim için gerekli bilgileri defter ve vesikalardan yukarıdaki 
fıkra hükmü daresinde çıkarabilir. Mükellefin bu husustaki yazılı isteği 
yetkililerce derhal yerine getirilir. 

Şu kadar ki, defter ve vesikaların muhafaza altına alındığı tarihten 
vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise 
beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu müd
detin sonundan başlar. (13 üncü maddenin 1-3 üncü fıkralariyle 17 inci 
madde hükümleri saklıdır.) 

İncelemenin bitmesi 

Madde 145 — Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerin
deki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilerek sahibine bir tutanakla 
geri verilir. 

İncelemelerin haklı sebeplere binaen üç ay içinde bitirilmesine im
kân olmıyan hallerde sulh yargıcının vereceği karar üzerine bu süre 
uzatılabilir. 

Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında kanuna aykırı görülen 
olaylar ve hesap durumları tutanakla tesbit olunur. Mükellef bu tuta
nakları imzadan çekindiği takdirde, bahis mevzu olayları ve hesap du
rumların ihtiva eden defter veya vesikalar aramanın mevzuu ile ilgili 
vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar kendisine geri verilmez. 

İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz ve mülâhazaları kaydedebi
lirler. 

İlgililer bu tutanakları her zaman imzalıyarak defter ve vesikala
rını geri alabilirler. Ancak, bu defter ve vesikaların suç delili teşkil et
memesi şarttır. 

Kayıtların yeniden işlenmesi 
Madde 146 — Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların mu

hafaza altına alınması sebebiyle 219 uncu madde gereğince yapılamıyan 
kayıtlar defterlerin geri verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında 
kararlaştırılan münasip bir süre içinde ikmal edilir. Bu süre bir aydan 
az olamaz. 

Mükellef dilerse defterlerinin muhafaza altına alındığında işlemle
rini yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde iade edi
len defterlere intikal ettirebilir. 

Genel hükümlerin uygulanması 
Madde 147 — Bu bölümde açıkça yazılı olmıyan hallerde Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun arama ile ilgili bulunan hükümleri uy
gulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bilgi toplama 

Bilgi verme 
Madde 148 — Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mü

kelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler. Maliye Ba
kanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların istiyecekleri 
bilgileri vermeye mecburdurlar. 

Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyen
lere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip 
bir mühlet tâyin olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine 
zorla getirilemez. 

Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memur
ları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar. 

Devamlı bilgi verme 
Madde 149 — Kamu idare ve müesseseleri vergi dairesince kendi-

lerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak 
yazı ile vermeye mecburdurlar. 

ölüm vakalarını ve intikalleri bildirme 
Madde 150 — Aşağıda yazılı resmî makamlarla gerçek ve tüzel 

kişiler, her ay muttali oldukları ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 
15 inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı İle bildirmeye mec
burdurlar. 

1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 
2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk 

görevini yapanlar (Memur oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyadı, 
adı ve sıfatları ile Türkiye'deki ikametgâhlarını Maliye Bakanlığına bil
dirirler); 

3. Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde 
ölenleri bildirirler); 

4. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek 
ve tüzel kişiler (Mevduat, şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair 
suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü halinde, ölenin soyadını, adını, 
alacağının nev'ini ve miktarını bildirirler). 

Bilgi vermekten imtina edememek 
Madde 151 — Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, 

özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi ver
mekten imtina edemezler. Ancak : 

1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tut
maya mecbur olduğu mahremiyet saklıdır; 

2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık 
memurlarından hastaların hastalıklarının nev'ine mütaallik bilgiler İste
nemez. 

3. Avukatlardan ve dâva vekillerinden kendilerine tevdi olunan 
işler veya görevleri dolayısiyle muttali oldukları ahval ve hususların 
bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlariyle vekâlet 
ücretlerine ve giderlerine şâmil değildir; 

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88 inci maddesi gereğince 
gösterilmesi veya teslimi caiz olmıyan evrakın muhteviyatı hakkında 
bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan doğruya vergi İle ilgili olmak 
üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarına ve ala
caklıların adlarına ait bilgiler istenebilir. 

İstihbarat arşivi 
Madde 152 — 150 nci maddedekiler hariç olmak üzere bu bölümde 

yazılı kaynaklardan toplanacak bilgiler istihbarat arşivlerinde gizli ola
rak saklanır. 

Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Maliye Ba
kanlığınca tesbit olunur. 
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İKİNCİ KİTAP 

Mükellefin ödevleri 

BİRİNCİ KISIM 

Bildirmeler 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

işe başlama 

İşe başlamayı bildirme 

Madde 153 — Aşağıda yazılı mükelleflerden İşe başlıyanlar keyf i 
yeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar : 

1. Vergiye tabı ticaret ve sanat erbabı; 
2 Serbest meslek erbabı; 
3 K u r u m l a r Vergis i mükellefleri; 
4 Kolekti f ve âdı şlı ket ortaklarıyle komandit şirketle) i n koman

dite ortakları. 
Kazançları götürü usulde te&bıt edılenlerm vergi karnesi almak içm 

vergi daıresme muracatları işe baş'amayı bı'curme yerme geçer. 

Tüccarlarda işe baş1amanın belirtileri 

Madde 154 — Tüccarlar için aşağıdaki hallerd »n her hangr bırı 
işe başlama» yı gösterir : 

1. B i r ış yen açmak ( î ş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde b 1-
f i i l t i car i veya sınai faaliyete geçmek demektir Brr yerin ne maksatla 
olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve t es'sat y a 
pılmakta bulunması ış yermm açıldığını göstermez), 

2. Iş y e n aç lmaraış olsa b le ticaret s cinne veya mes'.eKÎ bir te
şekküle kaydolunmak, 

3. Kazançları goturü usulde tesbit edrlen tüccarlar rç.n rşle b i l f i i l 
uğraşmaya başlamak 

Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirlileri 

Madde 155 — Serbest meslek erbabı ıçm aşağıdaki hallerden her 
hangi bırı <dşe başlama» yı gösterir : 

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel ış yer'erı açmak; 
2 Çal ş'lan yere tabelâ, levha gibi mesleki faaliyette bulunu dü

ğünü ifade eden alâmetleri asmak, 
3 Her ne şekilde olursa 'olsun devamlı olarak meslekî faaliyette 

bulunduğunu gösteren ilânlar yapmak; 
4 Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki te

şekküllere kaydolunmak. 
Mesleki teşekku lere kaydolunanlar dan görevleri veya durumları 

İcabı b lfıil mesleki faaliyette bulunmıyacak olan 1 ar b i l d i r m e l i m d e bu 
ciheti de aç k lar lar . 

İş yeri 

Madde 156 — T icar i , sınai, z irai ve mesleki faaliyette ış y e n ; ma
ğaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalâthane, şube, depo, otel, 
kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bnğ, bahçe, çiftlik, hayvandık 
tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, maden'er, taş ocak 1 arı, inşaat şanti
yeleri, vapur büfeleri gibi ticari , sınai, z irai veya mesleki bir faaliyetin 
icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kuUanı'an ye ıdr . 

İKİNCİ BÖLÜM 

Değişiklikler 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi 

Madde 157 — 101 inci maddede yazılı b'lınen ış veya ikamet yen 
adreslerim değiştiren mükellefler, yem adresleımı vergi dan esine b i l 
dirmeye mecburdurlar. 

Kazançları götürü usulde tesbit edilenlerin adres değişikliğim vergi 
karnesme işaret ettirmeleri bildirme yerine geçer. 

İş değişikliklerinin bildirilmesi 

Madde 158 —• işe başlad k arını bıld ren mükelleflerden 
a) Yem bir vergiye tabı olmayı; 
b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği, 
e) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi; 

gerektirecek surette işlerinde değişiklik 
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

olanlar, bu değişiklikleri 

İşletmede değişikliğin bildirilmesi 

Madde 159 — Aynı teşebbüs veya işletmeye dâhil bulunan iş yer
lerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dai
resine bildirmeye mecburdurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Işı bırakma 

İşi bırakmanın bildirilmesi 

Madde 160 — 153 üncu maddede yazılı mükelleflerden Işı bırakan
lar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Kazançları göturu usulde tesbit edilenlerin ışı bu akmayı vergi k a r 
nesine işaret ettıı melen bildirme yerme geçer. 

İşi bırakmanın tarifi 

Madde 161 — Vergiye tabı olmayı gerektiren muamelelerin tama
men durdurulmasr ve sona ermesi ışr bırakmayı ifade eder. 

işlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir sure için durdurul
ması işi bırakma sayılmaz. 

Tasfiye ve iflâs 

Madde 162 — Tasfiye ve iflâs hallerinde, mükellefiyet vergi ile 
i'gılı muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder 

B u hallerde tasfiye memurları veya iflâs dairesi 

1. Tasfiye veya iflâs kararlarını; 
2. Tasfıyen.n veya iflâsın kapandığım; 

vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar. 

Nakil 

Madde 163 — Îş ve teşebbüsün : 
a) Aynı vergi dairesi nrntakasmda bir yerden diğer bir yere nak

ledilmesi adres değişikliği; 
b) Verg i dairesi mıntakası dışına çıkarılması, ışı bırakma ve gidi 

len yerde işe başlama; 
sayılır. 

ölüm 

Madde 164 — ölüm işi bırakma hükmündedir ÜS um mükellefin 
mirası reddetmemiş mirasçıları tarafmdan vergi dairesine bi ldir i l ir 

M rasçılardan her hangi birinin olumu bildirmesi diğer mirasçıları 
bu ödevden kurtarır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

B i n a ve arazı değişiklikleri 

Tahrirde unutulan bina ve arazi 

Madds 165 — Mükellefler, genel tahrirde unutularak yazılmamış 
olan bina ve araziyi tahrir netıceleııne gore verginin almmaya başlan
dığı malî yılın sonuna kadar vergi daıres.ne bildirmeye mecburdurlar. 

Yeni inşaat 

Madde 166 — Mükellefler, şehir ve kasabalarda yeni inşa ettırd.k-
lerı bmaları ve inşaat bitmeden kullanılmaya başlanan kısımlarını vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Mevcut binalara yapılan ilâveler ve konulan sabit istihsal , asansör 
ve kalorifer tesisleri yeni inşaat hükmündedir. 

Bina ve arazideki değişikliklerin bildirilmesi 

Madde 167 — Mükellefler, bina ve araz de vukubulan 63 uncü mad-
denin 4 - 1 0 uncu bentlerinde yazılı değişiklikleri ve iratsız arsanın 
ıratlı arsa veya "ıratlı arsanın iratsız arsa haline geldiğini vergi daire
sine bildirmeye mecburdurlar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bildirmelerde süre ve şekil 

Süre 
Madde 168 — Bildirmeler aşağıda yasalı süre içinde yapılır : 
1. İşe başlama, değişiklik ve işi bırakma Bildirmeleri; 
Bildirilecek olayın vukuu tarihinden başlıyarak bir ay; 
2. Bina ve arazi değişikliklerinde bildirme; 
Yeni inşaatta inşatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa 

her kısmın kullanılmaya başlandığı ve diğer değişikliklerde (Müstesna-
lığın sukutu dâhil) tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlıyarak 
İki ay. 

Yazılı bildirme esası 

Madde 169 — Bildirmeler yazılı olur; yalnız defter tutmaya mec
bur olmıyan mükelleflerden okuma ve yazması olmıyanlar bildirmeleri 
sözle yapabilirler. Sözlü bildirmeler tutanakla tesbit olunur. 

Posta ile gönderme 
Madde 170 — Yazılı bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gön

derilmesi caizdir. Bu takdirde bildirmenin postaya verildiği tarih vergi 
dairesine verilme' tarihi yerine geçer. 

Bu maddenin hükümleri vergi beyannameleri hakkında da cari 
olur. 

İKİNCİ KISIM 
Defter tutma 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel esaslar 

Maksat 
Madde 171 — Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri 

vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları sağlıyacak şekilde 
tutarlar : 

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu 
tesbit etmek; 

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tesbit etmek; 
3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 
4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kont

rol etmek ve incelemek; 
5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımiyle üçüncü şahısların 

vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek. 

Defter tutacaklar 
Madde 172 — Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun 

esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar: 
1. Ticaret ve sanat erbabı; 
2. Ticaret şirketleri; 
3. ,İktisadi kamu müesseseleri; 
4. Dernek ve tesislere ve vakıflara alt iktisadi İşletmeler; 
5. Serbest meslek erbabı; 
6. Çiftçiler. 
iktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve tesislere, vakıflara ait ik

tisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hü
kümlere tabidirler. 

İstisnalar 
Madde 173 — Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek ve 

tüzel kişiler hakkında uygulanmaz : 
1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve çiftçiler; 
2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü olarak tesbit 

edilenler ile götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler; 
3. Kurumlar vergisinden muaf olan : 
a) iktisadi kamu müesseseleri; 
b) Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler. 
Yukardaki istisna hükümlerinin gelir veya kurumlar vergilerinden 

muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri 
götürü usulde tesbit edilmiyen mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler 
için tutacakları defterlere şümulü yoktur. 

Hesap donemi 
Madde 174 — Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar 

her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden 
açılır. 

Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. 
Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahi

yetine uygun bulunmıyanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye 
Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. 

Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap dönemi 
İçinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır. 

Bu maddeye göre özel hesap dönemi tâyin edilenlerin ticari ve 
zirai kazançları, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı 
sayılır. 

Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik 

Madde 175 — Mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara 
uymak şartiyle, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun 
olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. 

Ticaret Kanununun ticari defterler hakkındaki hükümleri mah
fuzdur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Defter tutma bakımından tücearlar 

Tüccar sınıfları 
Madde 176 — Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır: 
I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; 

II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; 
defter tutarlar. 

Birinci sınıf tüccarlar 
Madde 177 — Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler: 
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan 

ve yıllık alımlarının tutarı 200 000 lirayı veya satışlarının tutarı 220 000 
lirayı aşanlar; 

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki İşlerle uğraşıp da bir 
yıl içinde elde ettikleri gayrisafi İş hasılatı 40 000 lirayı aşanlar; 

8. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması ha
linde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tuta-
nnın toplamı 200 000 lirayı aşanlar; 

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yuka-
rıki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.) 

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan 
işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına İmkân veya lüzum 
görülmiyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Ba
kanlığınca müsaade edilebilir.) 

6. ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih 
edenler. 

İkinci sınıf tüccarlar 

Madde 178 — Aşağıda yazılı tüccarlar II nci sınıfa dahildirler : 
1. 177 nci maddede yazılı olanların dışında kalanlar; 
2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden İşletme hesabı esasına göre 

defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler. 
Yeniden İşe başlıyan tüccarlar yıllık İş hacımlarına göre sınıflandı-

rılıncaya kadar II nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler. 

Sınıf değiştirme 
Madde 179 — a) (I) inciden (II) nciye geçiş : İş hacmi bakımın

dan I inci sınıfa dâhil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uy
duğu takdirde, bunlar, bu şartları tahakkukunu takip eden hesap döne
minden başlıyarak, II nci sınıfa geçebilirler: 

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden 
% 20 yi aşan bir nispette düşük olursa, veya; 

2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı had
lere nazaran % 20 ye kadar bir düşüklük gösterirse. 

Sınıf değiştirme 
Madde 180 — b) (II) nciden (I) inciye geçiş : iş hacmi bakımın

dan II nci sınıfa dâhil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uy-
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duğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takıp eden hesap döne
minden başlıyarak I inci sınıfa geçerler. 

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden 
% 20 yi aşan bir nispette fazla olursa, veya; 

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı had
lere nazaran % 20 ye kadar bir fazlalık gösterirse. 

İhtiyari sınıf değiştirme 

Madde 181 — II nci sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço 
esasına göre defter tutabilirler. 

Bu suretle I İnci sınıfa dâhil olanlar hakkında da evvelki maddenin 
hükümleri cari olur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bilanço esasına göre defter tutma 

Bilanço esasında tutulacak defterler 
Madde 182 — Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur : 
1. Yevmiye defteri; 
2. Defterikebir; 
3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri). 

Yevmiye defteri 
Madde 183 — Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden mua

melelerin tarih sırasiyle ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı def
terdir. 

Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. 
İşleri ciltli yevmiye defteri tutulmasına imkân vermiyecek derecede ge
niş olan büyük malî, sınai ve ticari, müesseselerin mütaharrik yapraklı 
yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade olunabilir. 

Bu müesseselere, istedikleri takdirde tutulması mecburi diğer def
terler için de aynı müsaade verilebilir. 

Defterikebir 

Madde 184 — Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan mua
meleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli ola
rak bu hesaplarda toplıyan defterdir. 

Envanter defteri ve bilanço günü 

Madde 185 — Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müta-
akıben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar 

kaydolunur ve bu tarihe «bilanço günü» denir. Envanter defteri ciltli 
ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. 

Envanter çıkarmak 
Madde 186 — Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, 

alacakları ve borçları. saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle 
kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tesbit etmektir. 

Şu kadar ki ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi 
mûtat olmıyan malların değerleri tahminen tesbit olunur. 

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dâhil iktisadi kıymetleri 
ifade eder. 

Bina ve arazinin envantere alınması 
Madde 187 — Ferdî teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bina ve 

arazi hakkında aşağıda yazılı esaslar carı olur : 

1. Fabrika, ambar, atelye, dükkân, mağaza ve arazi - işletmede 
ister kısmen, ister tamamen kullanılsınlar - değerlerinin tamamı üze
rinden envantere alınır. 

2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kulla
nılabilen binalarla evlerin ve apartmanların yarısından, fazlası işletmede 
kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir. 

3. Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış tarzlarında sonra
dan vâki olacak değişiklik r, hesap yılı içinde nazara alınmaz. 

Bilançonun tanziminde envanter listeleri 
Madde 188 — Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır. 
Şu kadar ki, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük 

müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim edebilir. 
Bu takdirde envanter listelerinin : 
1. Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması; 
2. Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi; 
3. Envanteri çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili tara

fından imzalanması; 
4. Aynen envanter defteri gibi saklanması; 
şarttır. 
Yukardaki esaslara göre envanter listeleri tanzim edenler envanter 

defterine listeler muhteviyatını icmalen kaydederler. 

(Devamı 11/1/1961 tarihli ve 10704 sayı l ı Resmî Gazete'dedir) 

K . A R A R N A M E 
Karar Sayısı : 5/726 

19/11 /1960 tarihinde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
(GAAT) Akıt Taraflarından istihsal edilen ve Genel Anlaşma Hüküm
lerine göre verilmiş olan tavizlerin tatbikından geçici olarak beri kılın
mamızı tazammun eden karara uvularak. memleketimizin hali hazır 
iktisadi ican ve şartlarına göre yeniden tanzim edilen Genel anlaşmaya 
ekli X X X V I I sayılı ilişik Türkiye Cumhuriyeti listesinin mer'i ahdi Ta
rife verine kaim olmak üzere, 11/1/1961 tarihinde yürürlüğe konulması 
ve bu sebeple : 

a - 11/6/1955 tarihli ve 4/5357 sayılı kararname ile yürürlüğe ko
nulup 6822 sayılı kanunla tasdik edilmiş olan Türkiye'nin Almanya Fede-
tesi; 

b - 11/6/1955 tarihli ve 4/5356 sayılı kararname ile yürürlüğe ko
nulup 6822 sayılı kanunla tasdik edilmiş olan Türkiye'nin Almanya Fede
ral Cumhuriyetine tanıdığı gümrük tarife tavizleri listesi; 

c - Türkiye ile Macaristan, Bulgaristan, İsveç ve Polonya arasında 
imzalanıp, sırasiyle, 1690, 1691, 1671 ve 2237 sayılı kanunlarla tasdik 
edilmiş olan Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamelerinde, eklerinde veya 
tadillerinde veya bunlara bağlı protokollarda veya listelerde bu mem
leketlere verilmiş olan gümrük tarifesi tavizlerinin; 

Yine 11/1/1961 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması; Maliye 
Bakanlığının 7/1/1961 tarihli ve 593494/57-678 sayılı. Ticaret Bakanlı
ğının 7/1/1961 tarihli ve 5/00304 sayılı yazıları üzerine 6653 sayılı kanuna 
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 9/1/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Devlet Başkanı 
ve Başbakan 

Org. C. GÜRSEL 

Millî Sa. Balkanı 
M. ALANKUŞ 

Devlet Bakanı 
H. MUMCUOĞLU 

İçişteri Bakanı 
M. i. KIZILOĞLU 

Devlet Bakanı 
N. ZEYTİNOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
S. SARPER 

Adalet Bakanı 
E. TÜZEMEN 

Maliye Bakanı 
K. KURDAŞ 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
Prof.T.FEYZİOĞLU Prof-M-GÖKDOĞAN M. BAYDUR 

Sa ve So- Y. Bakanı 
Prof. Dr. R. ÜNER 

Güm. ve Tekel Bakanı T a r ı m Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
F. ASKIN Prof. O. TOSUN O. MERSİNLİ A. TAHTAKILIÇ 

Sanayi Bakanı 
Ş. KOCATOPÇU 

Basın-Yayın ve Turizm Bakanı 
C. BABAN 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. E. YAVUZ 
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Türkiye Cumhuriyeti Listesi 

E n ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi 

Tarife 
No. 

Y 01.01 

Y 01.02 

Y 0103 

Y 01.04 

Y 02 03 

Y 03.02 

Y 04.04 

Y 05.04 

Y 06 01 
06.02 

Y 07.01 

09.05 
09.07 

E ş y a n ı n c i n s i 

Tavizl i 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

BÖLÜM; I . 

Canlı hayvanlar ve hayvanı 

mustahsallar 
F A S I L : 1 

Canlı hayvanlar 
Damızlık ehli safkan atlar (Türk yetki l i ma
kamlarınca tesbıt edilecek esas ve şartlar dâ-
hilinde). 
Damızlık ehli sığır cinsi hayvanlar (Manda 
hariç) (Türk yetki l i makamlarınca tesbıt edi
lecek esas ve şartlar dâhilinde). 
E h l i danrzbk domuzlar (Turk yetkil i makam
larınca tesbıt edilecek esas ve şartlar dâhi
linde). 
Damızlık ehli koyun ve keçi cinsi hayvanlar 
(Türk yetki l i makamlarınca tesbıt edilecek 
esas ve şartlar dâhilinde). 

F A S I L : 2 

Etler ve yenilen sakakat 
Kaz ciğeri. 

F A S I L : 3 

Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler 
Ringa balığı 

F A S I L : 4 

Süt ve süt müstahsalları; kuş ve kümes 
hayvanlarının yumurtaları; tabu bal 

Gravyer, rokfor, çester, parmezan ve bunların 
emsali peynirler. 

F A S I L : 5 

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen 
veya bulunmayan hayvani menşeli, sair 

mustahsallar 
K u r u kursak. 

BÖLÜM: n 

Nebati mustahsallar 
Çiçek soğanları. 
Sair canlı nebatlar ve kökler (Ağaçlar, f idan
lar, çalılar, aşı kalemleri, aşı gözleri ve çelik
ler dâhil) : 
a) Canlı ağaç ve fidanlar ile canlı çiçek aşı 
kalem ve gözleri. 
b) Canlı çiçek kökleri. 

F A S I L : 7 
Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve 

nebatlar 
Tohumluk patates (Tarım Bakanlığınca tesbit 
edilecek esas ve şartlar dâhilinde). 

F A S I L : 9 

Kahve, çay, Paraguay çayı (l&ate) ve Baharat 
Vani lya . 
K a r a n f i l (Meyva, tane ve sapları). 

F A S I L s 11 

Değirmencilik müttahsallari; malt; nişasta; 
glüten; mülin 

Muaf 

Muaf 

Muaf 

Muaf 

30 

25 

50 

5 
25 

Muaf 

20 
70 

Y 11.08 Nişasta (Torba içinde). 30 

Tarife 
No 

12 03 

13 01 

13 02 

Y 
Y . 

Y . 14.01 

Y 14 01 
Y 14.02 

15.04 

Y 
Y 

Y 
Y 

15 07 

Y 15.08 

Y 
Y 
Y 

15 10 
15 11 
15.12 

17.02 

E ş y a n ı n c i n s i 

F A S I L : 12 
Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, 
tohum ve meyvalar, sanayide ve tababette 
kullanılan nebatlar, saman ve hayvan yemlen 
Eki lmeye mahsus tohumlar, sporlar ve mey
valar : 
a) Şeker pancarı tohumu. 
b Her çeşit çiçek ve ağaç tohumları 

F A S I L : 13 
Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya elve
rişli nebatı iptidai maddeler; zamklar, reçi

neler vesaır nebatı usare ve hulasalar 
Boyacılıkta veya debagatte kullanılan nebati 
iptidai maddeler : 
b) Mimoza 
Gomelâka (Beyazlatılmış olsun olmasın); 
tabii zamklar, tabii reç.nelı zamklat, tabu 
reçineler ve tabu pelesenkler : 
b) Saırelerı : 
Sakız. 
Reçınelı zamklar. 

F A S I L : 14 

örülmeye ve yontulmaya elverişli nebatı mad
deler; tarifenin başka yerlerinde sıktı geçmı-
yen veya bulunmıyan nebatı menşeli sair 

mustahsallar 
Kamışlar. 
Kanepe otu. 

BÖLÜM : I H 

Hayvanı ve nebati yağlar (Katı veya 
mayi); bunların tahallülünden meydana 
gelen mustahsallar; hazırlanmış yenilir 
Teati yağlar; hayvani veya nebati 

menşeli mumlar 

F A S I L : 15 

Hayvani veya nebati yağlar (Katı veya mayı); 
bunların tahallülünden meydana gelen mus
tahsallar; hazırlanmış yenilir katı yağlar; 

hayvani veya nebati menşeli mumlar 
Balık yağlan ve memeli deniz hayvanlarının 
yağlan fKatı veya mayı) (Rafine edilmiş o l 
sun olmasın) : 

İhtar • Sanayide kullanılacaklar tağyir edile
cektir : 
Tababette kullanılan balık yağlan 
Sanayide kullanılan balık yağları. 
Nebatı sabit yağlar (Katı veva mayı) (Ham, 
temizlenmiş veya rafine edilmiş) : 
a) Hint yağı. 
b) Sana\rtde kullanılan ve yenilmiyen nebati 
sabit yağlar. 
Sanayide kullanılan ve yenilmiyen nebati may i 
yağlar. 
Sınai yağ asitleri. 
Gliserin. 
Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina 
yağı. 

BÖLÜM: IV 

G%da sanayii müstahsalları; meşrubat; 
alkollü içkiler ve sirkeler; tütün 

F A S I L : 17 
Şeker ve şeker mamulleri 

Sair şekerler; şeker şurupları; suni bal (Tabii 
bal ile karışık olsun olmasın); karamelleşti-
rilmiş şeker ve melas lar : 
a) Laktoz . 

T a v i z i 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

11 

5 
15 

20 
25 

R 
R 

7 
20 

11 

25 

25 
20 

5 

19 

21 
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Tarife 
No. 

18.04 
18.05 

22.0S 
T 22.09 

25.01 

T 25.07 
Y 25.17 

27.19 

27.12 
27.13 

E ş y a n ı n c i n s i 

Tavız ı 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

T. 28.01 

FASIL : 18 
Kakao ve müstahzarları 

Kakao yağı (Katı veya mayi). 
Toz kakao (Şekersiz). 

F A S I L : 22 
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler 

Biralar. 
Viski ve cin 

B Ö L Ü M : V 

Madenî müstahsallar 

FASIL : 25 

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçı, kireç 
ve çimentolar 

Kaya tuzu, tuzla tuzu, deniz tuzu, sofra tuzu, 
saf sodyum klorür; tuzlu ana suları; deniz 
suyu : 
a) Saf sodyum klorür. 
Siliko-alümıne ve silisli ateş toprağı. 
Çakmak taşı (Tabii) 

FASIL : 27 

Madeni yakıtlar, madenî yağlar ve bunların 
taktirinden elde edilen müstahsallar; bıtumenU 

maddeler; madeni mumlar 
Petrol yağları veya bıtumenli madenlerden 
elde edilen yağlar (Ham yağlar hariç) (Esas 
unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya 
daha fazla petrol yağını veya bıtumenli ma
denlerden elde edilen yağları ihtiva eden ve 
tarifenin başka yerlerinde zikri geçmıyen 
veya bulunmıyan müstahzarlar dâhil); 

a) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağ
lar. 100 Kg. S. 
b) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat de
rece ve daha yukarı olup 250 santigrat dere
ceye kadar zayiat dâhil % 65 den fazlası 
takattur eden orta yağlar. 100 Kg. S. 
c) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır 
yağlar: 
1 — Takdir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vuku bulmadan % 80 den fazlası 
takattur edenler. 100 Kg. S. 
2 — Tortu yakıtlar : 
Kraking vuku bulmadan takattur eden kısmı 
% 80 den az olanlar. 100 Kg. S. 
3 — Makine yağlan (Karakteristik rengi ve 
kokusu giderilmiş olanlar dâhil). 100 Kg. S. 
ihtar : Denemeler A. S T. M. usullerine göre 
yapılır. 5 kiloya kadar hususi kaplarda olan
lar asıl verginin 10 misline tabıdır. 
Vazelin. 
Parafın. 

B Ö L Ü M : V I 

Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin 
müstahsallan 

FASIL : 28 
Organik olmıyan kimyevi müstahsallar, kıy
metli madenlerin, radyoaktif elemanların, na
dir toprak madenlerinin ve izotopların organik 

olmayan bileşikleri 
I - Kimyevi elemanlar 

iyot (Resublırne). 

25 
4 3 

199 
109 

1» 
5 
fi 

Lira Kr. 

12 00 

4 00 

3 00 

3 00 

S 00 

20 
20 

15 

Tarife 
No 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 

28.35 

28.36 

28.37 

28.38 

E ş y a n ı n c ı r s ı 

28.03 

28.04 

28.05 

28.11 

28.14 

28 15 

28.16 
28 17 

28 18 
28.20 
28 23 
28.24 
28 25 
28.26 

28.28 

28 29 

28 30 

28 31 
28 32 

28.33 

28.34 

Karbon (Petrol gazı karası «Carbon black», 
asetilen karası, antrasen karası ve ıs karası, 
v. s.) : 
b) Sairleri . 
Hidrojen, necip gazlar; sair metaloitler : 
a) Hidrojen. 
b) Necip gazlar, 
metaloitler 
A l k a l i madenler ve a lkal i toprak madenler; 
Nadir toprak madenleri ( i t r iyum ve skandi
yum dâhil); Cıva : 
b) Saırlen. 
II - Organik olmıyan asitler ve metaloitlerin 

oksijenli bileşikleri 
Arsemk trioksıt, arsenik pentoksıt ve arsenik 
asit. 
III - Metaloitlerin halojenlı, oksıhalojenlı ve 

kükürtlü müştakları 
Metaloitlerin klorur.erı, oksıklorurlerı ve ha 
lojenlı ve oksıhalojenlı sair müştakları. 
Metaloit sülfürler -(Fosfor trısulfur dâhil). 
IV - Organik olmıyan bazlar, madenî oksitler, 

hidroksitler ve peroksitler 
Mayı amonyak veya amonyak mahlûlu. 
Sodyum hidroksit (Kostık soda), potasyum 
hidroksit (Kostık potas); sodyum ve potasyum 
peroksitler. 
Magnezyum oksit, hidroksit ve peroksitleri. 
Alımınyum hidroksit. 
Saf demir 3 hidroksit. 
Kobalt oksit len ve hidroksitleri (Hıdratlaıı) 
Ti tan oksitleri. 
K a l a y oksit leri , Stanö oksit (Esmer oksit) ve 
stanık oksit (Stanık anhıdrıt). 
Hıdrazm ve hıdroksılamm İle bunların orga
nik olmıyan tuzları, organik olmıyan san baz
lar ve madem oksitler, hıdıoksıtıeı ve perok-
sıtleı. 
V - Organik olmıyan asitlerin madem tuz lan 

ve ptrtuzları 
Fluorurler , fluosı.ıkatıaı, fluoboratlar ve sair 
fluor tuzları . 
c) Sairleri . 
Klorur ler ve oksıklorurler : 
a) Cıva klorurlerı ve oksıklorürleri. 
b) Kals iyum, çinko, manganez Kıorurlerı . 
d) Antıiııuan, demıı klorurlerı, demir 2 
yum klor uru. 
Magnezyum klorur. 
Kıorıtler ve hıpoklorıtler. 
Klorat lar ve perk.oı atlar : 
b) Sairleri . 
Sodyum ve potasyum klorat. 
Sairleri . 
Bromurler ve oksıbromurler; bromatlar ve 
perbromatlar; ıpobromurler : 
a) Bromurler. 
b) Sairleri . 
iyodürler ve oksıiyodurler; iyodatlar ve pen -
yodatlar : 
a l Cıva, l i tyum, baryum, magnezyum, sod
yum, manganez, demir, çinko, kobalt. 
c) Amonyum iyodür ve potasyum ryodat. 
d) Sairleri . , 
Sülfürler (Pohsülfürler dâhil) ; 
b) Sodyum sulfur. 
c) Potasyum polisulfur. 
d) Sairleri . 
Hıdrosulf itler (Organik maddelerle stabilize 
edılm.ş olanlan dâhil), sulfoksılatlar : 
a) Sodyum hıdrosülfıt (Blankıt). 
b) Sairleri . 
Sulfitler ve hiposülfıtler : 
a) Sodyum sulfıt ve hıposülfit. 
b) Sairleri . 
Sülfatlar ve şaplar; persülfatlar : 
A - Sülfatlar, persülfatlar : 
a) Sâf ve gayrısâf bakır sülfat (Göztaşı). 
b) Krom, sodyum, magnezyum, kurşun, 
çinko : 
Sodyum sülfat (Glober tuzu). 
Sair ler i . 

Taviz l i 
vergi haddi 
kıymetmden 

% 

20 

48 
5 

10 

15 

20 

15 
15 

20 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 

15 

15 

5 
İt» 

15 
50 
15 

5 
15 

15 
15 

15 
20 
15 

15 
20 
15 

5 
15 

24 
13 

K 5 

5 
15 
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Tarife 
No . 

Y 

T 

Y 

Y 
Y 
Y 

28 39 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

28.40 

28 41 

28.42 

28.43 

28 44 

28 45 

28.46 

28.47 

28 48 

28 49 

Y 
Y 

28.50 

28 51 

28 52 

E ş y a n ı n c i n s i 

d) Bazik cıva sülfat, kadmiyum sülfat, po
tasyum sülfat. 
e) Baryum sülfat, demir sülfat. 
B - Şaplar : 
Amonyum-alummyum sülfat ve potasyum-alü-
mmyum sülfat 
Nıtrıtler ve nitrat lar : 
b) Amonyum nitrat. 
d) Bazik bizmut nitrat. 
Civa nitrat. 
e) Sodyum nitrat. 
f) Sodyum nitrat. 
g) Sairleri 
Fosfıtler, hıpofosfftler ve posfatlar : 
a) Sodyum, kalsıum. 
d) Demir fosfat 
Arsemtler ve arseniyatlar : 
b) Kalsıum, çinko, sodyum, potasyum, alü
minyum : 
Sodyum. 
Kalsıum. 
c) Kurşun ve bakır. 
Karbonatlar ve perkarbonatlar (Amonyum 
karbamat ihtiva eden ticari amonyum kar 
bonat dâhil) : 
a) Sodyum. 
b) Presıpıte magnezyum karbonat, manga
nez karbonat. * 
c) Bakır, l i tyum, bazik bizmut karbonat. 
d) Sairleri : 
Amonyum bikarbonat. 
Presıpıte kalsiyum karbonat ve demir 2 k a r 
bonat. 
Siyanürler ve kompleks siyanürler : 
b) Sodyum kompleks siyanür. 
d) Sair ler i . 
Fulmınatlar, sıyanatlar ve tıosiyanatlar : 
b) Sairleri . 
S i l ikat lar (Ticari sodyum ve potasyum si l ikat 
lar dâhil : 
e) Sairleri . 
Boratlar ve perboratlar : 
c) Sairleri . 
Maden oksitleri asitlerinin tuzları (Kromat-
lar, permanganatlar, stanatlar, v s.) : 
a) Vanadatlar, amonyum molıbdat. 
c) Sairleri : 
Potasyum permanganat. 
Sairleri . 
Organik olmayan asitlerin sair tuzları ve 
pertuzları (Azoturler hariç). 

V I - Muhteli f 
Kolloıdal haldeki kıymetli madenler; kıymetli 
madenlerin amalgamlar kıymetli maden
lerin, muayyen kimyevi bir tertipte olsun 
olmasın organik olmıyan tuzları ve diğer 
bileşikleri: 
a) Potasyum, baryum plâtlno siyanür. 
b) Gümüş halojenurleri; kolloıdal gümüş; 
gümüş fosfat, siyanür ve lâktat. 
c) Sair ler i . 
Radyoaktif kimyevî elemanlar ve radyoaktif 
İzotoplar; bunların, kimyaca muayyen ter
kipte olsun olmasın, organik veya organik 
olmayan bileşikleri : 
a) Radyum, toryum ve izotopları, suni 
radio-elemanlar (Radıo-iyot, radio-fosfor, r a -
dıo-karbon, radlo-kobalt, Y . S . ) . 
b) Sairleri . 
28.50 pozisyonu dışında kalan kimyevi eleman 
izotopları, bunların, muayyen kimyevi bir 
terkipte olsun olmasın, organik veya orga
nik olmıyan bileşikleri. 
Toryum, uranyum ve nadir toprak maden
lerinin ( i tr iyum ve skandiyum dâhil) tuz-
larıyle, organik veya organik olmıyan diğer 
bileşikleri; bunların birbirleriyle olan mah
lutları : 
b) Sair ler i . 

Tav iz l i 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

20 
15 

20 

6 
15 
20 
19 

5 

ıs 
fi 

15 

7 
15 
15 

15 
20 

50 

15 

5 
15 

15 

15 

İS 

10 

5 
15 

15 

25 

15 
g 

Muaf 
İS 

15 

ıs 

Tarife 
N o 

28.55 
Y 

28 56 

28 57 

Y 28.58 

29 01 

29 02 

Y 29.04 

29.05 

Y 
Y 

Y 29.06 

Y 29.07 

29 08 

29 10 

29 11 

Y 
Y 

Y 2912 

29.13 

E ş y a n ı n c i n s i 

Y 
Y 

Fosfürler : 
b) Saf çinko fosfür. 
c) Sair ler i . 
Karbürler (Silisyum karbür, bor karbür ve 
madenî karbürler, v. s.) : 
b) Sairleri . 
Hidrürler, nitrürler ve azoturler, silisyürler 
ve borürler. 
Civa kloro amldür ve kalaylı bakır a malga
ması. 

F A S I L : 29 
Organik kimyevî müstahsaîlar 

I - Hidrokarbürler ve bunların halojenli 
sülfonlu, nıtrolu, nitrozolu müştakları 

Hidrokarbürler ; 
d) Ksilol. 
Hidrokarburlerın halojenli müştakları : 
a) Saf D. D. T . 
b) TrikloretileB. 
e) Sairleri. 

II - Alkol ler ve bunların haloyenli, sülfonlu, 
nıtrolu, nizrozolu müştakları 

Saf metil , bütıl, setıl, propil, izopropil, stea-
ril, alkoller; sorbıtol, mannit, propilen glikol, 
k l o r a l h ı d ı a t , k . o ı o butanoı 
Sıklık alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu 
mıtrolu, nitrozolu müştakları: 
a) Benzilık alkol ve fenıl etilık alkoL 
b) Mentol, terpın, terpın hidrat ve terpıneol. 

III - Fenoller ve fenol-alkoller ve bunların 
halozenlı, sülfonlu, nıtrolu, nitrozolu müştak
ları 
Fenol , t imol, hldrokinon, krozollu, alfa ve 
beta naftol, piro kateşın; rezorsm, iıekzil re-
sorsın, hepti! rezorsm, floro glusia, salisüik 
alkel. 
Para , kloro - meta - krozol, mono ve tr initro 
fenoller, bizmut trıbromo fenol. 

IV - Eter - oksitler, alkol perosıtler, eter per -
oksitler, a l f a ve beta e p o K S i l ı e r , a s e t a ı l a r ve 
hemıasetaller, bunların halojenli, sülfonlu, 

mtrolu, nitrozolu müştakları. 
Eter - oksitler, eter - oksit - alkoller, eter -
oksit - fenoller, eter - o k s i t - alkol - fenollar, 
alkol peroksitleri ve ter peroksitleri; bunların 
halojenli, sülfonlu, nıtrolu, nitrozolu müş
takları : 
c) E t i l , eter, ökallptol, gayakol, glıseri gayo-
kol , potasyum sulfogayakolat 
Asetaller, hemı - a s e t a l l e r , basit veya komp
l e k s oksijen fonksiyonlu a s e t a l l e r ve hemı -
asetaller, bunların halojenli, sülfonlu, nıtrolu, 
nitrozolu müştakları : 
b) Metılal, dımetılasetal, dıetılasetal. 

V - Aldehit fonksiyonlu bileşikler 
Aldehitler, aldehit - alkoller, aldehit - eterler, 
aldehit - fenoller ve basit veya kompleks oksi 
jen fonksiyonlu sair aldehitler : 
a) Vanılin. 
b) Formaldehit, para formaldehit, aset a l 
dehit. 
Kloral. 

VI - Seton fonksiyonlu veya kinon fonksi 
yonlu bileşikler 

Setonlar seton - alkoller, seton - fenoller, se
ton - aldehitler, kınonlar, kınon - alkoller, k i 
non - fenoller, kınon - aldehitler ve basit veya 
kompleks okstyen fonksiyonlu sair seton ar ve 
kınonlar, bunların halojenli, sülfonlu, nıtıolu, 
nitrozolu müştakları : 
a) Kâfuru, kâfuru bromür. 
b) Sodyum kamfo sülfonat. 

Tav iz l i 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

20 
15 

İS 

15 

18 

12 

Muaf 
5 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

15 

40 

15 
15 

15 
15 
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Tarife 
No. 

2914 

Y 
T 

29.15 

29.16 

Y 

29.18 

29X9 

E ş y a n ı n c i n s i 

Y 29 20 

VII - Asitler, asitlerin anhidritleri, halojenür-
leri, peroksitleri ve perasitter; bunların ftato-
jenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları 

Monoasitler, anhidritleri, halojenürleri, perok
sitleri ve perasitter, bunlar ınhalojeni ! , sül
fonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları: 
a) Mantil valeryanat ,(Mantol valeryanat). 
b) Asetik asit 
c) Sairleri. 
Poliasitler, anhidritleri, halojenürleri, perok
sitleri ve perasitter, bunların halojenli, sülfon
lu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 
Okzalik asit 
Sairleri. 
Asit-alkoller, asit-aldehitler, asit-setonlar, 
asi t-fenoller ve basit veya kompleks oksijen, 
fonksiyonlu sair asitler, anhidritleri, haloje
nürleri, peroksit ve perasitter, bunların halo
jeni!, sülfonlu, nitronlu, nitrozolu müştaktan .* 
b) Potasyum tartrat, potasyum bitartrat, 
magnezyum sitrat ve demir sitrat: 
Potasyum tartrat ve bltartrat. 
Magnezyum sitrat ve demir sitrat 
c) Sairleri: 
Asetil şahsilik asit 
SairlerL 

VHI • Madeni asitlerin esterleri ve bu ester
lerin tuzları, bunların halojenli, sülfonlu, nit

rolu, nitrozolu müştakları 

Nitrö ve nitrik esterler; bunların halojeni!, 
sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları: 
a) Amil nitrat 
b) Trinitrin (Solüsyon) ve amilnitrit 
Fosforik esterler ve tuzlan (Lâktofosfatlar 
d&hü), bunların halojeni!, sülfonlu, nitrolu, 
nitrozolu müştakları. 
Ûayakoi karbonat. 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

15 
20 
15 

9 
15 

$2 
25 

10 
15 

15 
15 

15 
15 

Tarife 
No. 

29.21 

29.23 

2924 

29.25 

2926 
29.27 
29 28 
29 29 

2930 

2931 
29 32 
29 33 
2934 
29 35 

2936 
29.37 

E ş y a n ı n c i n s i 

Madenî asitlerin sair esterleri (Halojeni! asit
lerin esterleri hariç) ve bu esterlerin tuzlan; 
bunların »halojeni!, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu 
müştakları. 

IX - Azot fonksiyonlu bileşikler 

Basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu 
aminli bileşikler: 
a) Para - amino - salisillk asit ve tuzlan. 
b) Sairleri 
Kuâterner amonyum tuzlan, ve hidrattan (Le-
sitinler ve sair fosfo - aminolipitler dahil) ; 
b) Betain ve tuzlan, kolinler ve tuzlan ve* 
sair mürekkebatı, tetra metil amonyum for-
miyat 
Amit fonksiyonlu bileşikler: 
b) Sairleri 
Sakkarin, sükramin ve hekzametilen tetramin. 
Nitrii fonksiyonlu bileşikler. 
Diazoik, azoik veya azoksik bileşikler. 
Hidrazinin veya Mdroksilaminin organik müş
taktan ; 
a) Hidrazit ve tlosemikarbazid müştaklan : 
Sair azot finkslyonlu bileşikler. 

X - Maden! - organik bileşikler ve hetero** 
siklik bileşikler 

Kükürtlü organik bileşikler. 
Arsenikli organik bileşikler. 
Civsdt organik bileşikler 
Sair madeni - organik bileşikler. 
Heterosiklik bileşikler (Nükleik asitler dâhil) : 
d> Sairleri. 
Sülfamitler. 
Laktonlar ve laktamlar; sül tonlar ve sül-
tam/ar : 
c) SairlerL 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

15 

Muaf 
15 

15 

15 
15 
15 
15 

Muaf 
15 

15 
15 
15 
15 

15 
5 

15 

(Devamı 11/1/1961 tarihli ve 10704 sayılı Besmî Gazete'dedlıv* 

Ticaret Bakanlığından: (4) sayılı Sirkülerin 16 ncı maddesinde Fuar muamelelerinin, netice-
— . lendirilmesi için tesbıt edilmiş bulunan müddet 31 Ocak 1961 tarihine 
11 Şubat 1960 tarih ve 10429 sayılı Resmi Gazete'de neşredilen j kadar uzatılmıştır. 

1960 İzmir Enternasyonal Fuar'ı hakkındaki Dış Ticaret İşlerine dair I 

İ L Â N L A R 
Ankara Doğumevi Ebe Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Doğumevi Ebe Okulu talebeleri ihtiyacı İçin lüzumlu 
olan 7 kalem giyim eşyası 2 Ocak 1961 tarihlinden İtibaren 15 gün müd
detle kapalı sarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme ve ihalesi 19 Ocak 1961 Perşembe günü saat 10 30 
da Ankara Doğumevi Ebe Okulunda toplanacak Komisyonda yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme mevzuu 7 kalem giyim eşyasının mecmuumm 
muhamen bedeli 24600 (Yirmidörtbin altıyüz) lira, muhamen bedele 
göre geçici teminatı 1845 (Binsekizyüz kırkbeş) liradır. 

4 — isteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanun hükümlerine tamamen, uygun olarak teklif mektup
ları ile lüzumlu belgelerini havi kapak sarflarının Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri, aynı gün ve saatte Komis-
yonda bulunmak üzere iadeli teahhütlü olarak göndermeleri lazımdır 
(Postada vaki gecikme nazarı itibar* alınmaz). 

5 — Bu işe ait şartname ve mühürlü numuneleri Ankara Doğum
evi Ebe Okulu Müdürlüğü masal saatları dahilinde görebilir. 

49*0/1-4 

Ankara r Keçiören Atatürk Sanatoryumu Baştabipliğinden : 

Sanatoryumumuzun ilâve pavyonu ihtiyacı bulunan kazan tesi
satı işi ile -asansör tesisatı işi teklif -alma suretiyle eksiltmeye konul
muştur. 

Taliplerin mesai saatleri dâhilinde Sanatoryum İdaresinde ve İstan
bul Sağlık ve Sosyal Tardım Müdürlüğünde okuyacakları şartnameye 
uygun olarak hazırlıyacakiarı kapalı teklif mektuplarım en geç 12/1/1961 
Perşembe günü akşamına kadar Sanatoryum Baştabipliğine vermeleri, 
postada vâki gecikmelerin nazarı itibara alinmıyacağı ilân olunur. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte ser* 
besttir. 

58/2-2 

Y 

Y 

Y 

T 

Y 

(Ream! Gante) 
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M. S, B. i No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

20.000 bidon içme suyu satın alınacaktır. Tahmini tutarı 29.000 
lira olup geçici teminatı 2.175 liradır. İhalesi 25/1/1961 günü saat 11 de 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bu 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına verme-
leri 

34/4-2 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme ile 192 aded mahrudı çadır ve kılıfı mutaahit nam 
ve hesabına imal ettirilecektir. Muhammen bedeli 23040 lira muvakkat 
teminatı 1728 liradır. İhalesi 12/1/1961 Perşembe günü saat 11 de ko
misyonda yapılacaktır. Şartnamesi istanbul Lv. A. liginde şartname ve 
numunesi komisyonda görülür. 

4836 /4-5 

Kapalı zarfla evsaf ve şartnamesi dâhilinde 1 aded telefon santral 
şebekesi yapılacaktır. Keşif bedeli 19.995 lira 71 kuruş muvakkat temi 
natı 1.500 liradır, ihalesi 13/1/1961 Cuma günü saat 11 de Komisyonda; 
yapılacaktır, isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. Teknik 
D. VI Şube Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgeleri almalar; 
lazımdır. 

Teklif mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır 
Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnamesi, resimleri Ko
misyonda ve istanbul Lv. A. ligi ilân kısmında görülür. 

4888 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Bakanlığımıza ait 1 aded amonyak ile 3 aded ozalit makinesi tamir 
ettirilecektir. 

işin muhammen bedeli (6.600,—) altı bin altıyüz lira olup geçici 
teminatı ı(495,—) dörtyüz doksanbeş Uradır. 

Eksiltme 23/1/1961 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve açık ek
siltme usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

isteklilerin belirli gün ve saatte lüzumlu evraklarlyle birlikte Ko
misyonda hazır bulunmaları ilân olunur. 

4956 / 4-2 

Niğde Çimento Fabrikası Tesis Müdürlüğünden : 

Demir Satışı ilânı 
Tesis Müdürlüğümüz sahasında bulunan ihtiyaç fazlası 10 Cm. den 

7 metreye kadar muhtelif boylarda betonarme demiri kapalı zarfla ihale 
yoliyle satılacaktır Demirin miktarı 105 tondur: 

İhale 16 Ocak l^öl tarihinde saat 15 de Tesis Müdürlüğmüzde ya
pılacaktır. 

Taliplerin bu tarihe kadar tekliflerini Müdürlüğümüz adresine gön
dermeleri veya bizzat getirmeleri lâzımdır. 

Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz 
Bu işe ait şartname Niğde Tesis Müdürlüğünden Adana'da Şirke

timiz Fabrika Müdürlüğünden, Ankara'da Türkiye Çimento Sanayii 
T. A . Ş Satış Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Demirler şantiye sahasında her gün görülebilir. 
Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap

makta serbesttir. 

91 / 2-1 

Karayalları Umum Müdürlüğünden : 

Yol Yapımı 
1 —-Eksiltmeye konulan iş : Çorlu Deresi, Çorlu Demiryolu üst ge

çidi, Kınık ve Valta dereleri köprüleri yaklaşım imlâlarına ait tesviye, 
sanat yapıları, taban takviyesi ve temel tabakaları teşkili vesair işler 
olup keşfi (1.200 000,—) liradır. 

2 — Eksiltme günü : 11/1/1961 tarihine raslayan Çarşamba günü 
saat 16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yol Ya
pım Dairesi Odasında teklif alma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli lira bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden 
alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1960 yılına ait Ticaret Odası belgesiyle usulü dairesinde 

(49.750,—) liralık muvakat teminat vermeleri, 
b) IstekHlerin en geç 5/1/1961 Perşembe günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etme
leri (Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müra
caat kabul edilmez) ve dilekçelerine Karayollarından alınmış olan müta-
ahhitllk karnesinin aslı ile 100 000,— liralık banka referansı, plân teç
hizat, taahhüt, teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlı
yarak bu iş için yeterlik .belgesi almaları, 

NOT : isteklilerin mütaahhitlık karneslyle yeterlik belgesi müra-
caatlermı ayrı ayrı yapmaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarının eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân ounur. 
4814 / 4-4 

Stabilize malzeme ihzar ve nakli 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Sapanca Gölü şimali yolunun 

79+250 — 86+350 G/0+000 I.—23+000 kilometreleri arası temel kap
lama ve asfalt mıcırı malzemelerinin ihzar ve nakli olup (1 950 000) 
liradır. 

2 — Eksiltme günü : 30/1/1961 tarihine rastlıyan Pazartesi .günü 
saat 16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yol Ya
pım Dairesi odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme evrakı vezneye yatırılacak (50) elli lira 
bedele ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şube
sinden alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1960 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü dairesinde (72.250) 

liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) isteklilerin en geç 24/1/196İ salı günü mesai saati sonuna ka

dar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir, 

Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine bu işin tek
nik öneminde bir işi iyi surette başarmış, idare ve denetlemiş oldukla
rına dair belge ile 137.500 liralık banka referansı, plân, teçhizat, taahhüt 
beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak yeterlik belgesi almaları, 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
54 / 4-1 

Cinsi 
Tahmini 

Miktarı bedeli 
Geçici Eksiltmenin 
teminatı şekil 

içi müflonlu deri ceket 78 aded 14.040,— 1 053,— Açık eksiltme 
Ambalaj çemberi 4000 Kg. 19.800,— 1.485,— Kapalı zarf 

Yukarıda cins, miktar vesairesi yazılı iki kalem ihtiyaç, karşıla
rında yazılı usul ile eksıtlmeye konulmuştur. Eksiltme ve İhaleleri 23 
Ocak 1961 Pazartesi günü, açık eksiltme ile saat 11 de, kapalı zarf aynı 
gun saat 15 de Ankara, Yenişehir - Tuna Caddesi Tuna Han kat 3 de 
Malzeme Satınalma Komisyonun da yapılacaktır. Şartnameler aynı yer
den temin edilir. Kapalı zarf usulü yapılacak eksiltme için zarfların 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verümış olması, Pos
tadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceğl ilân olunur. 

80/4-1 



Sd£ff 3032 (Resmî Gazete)! 10 OCAK 19fil 

Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu Mudürlugunâen . 

Ankara ikinci Erkek Sanat Enstitüsü ihtiyacı İçin aşağıda vasıflar-; 
İle muhammen bedeli belirtilen takım ve kalıp imaline mahsus kopye ter
tibatlı hassas ve seri hareketli Universal freze tezgâhından bir aded 2490 
sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Buna ait şartname okulda mevcut olup her gün nıe«ai saatleri iğinde 
görülebilir, isteklilerin mezkûr kanun gereğince lüzumlu belgeleri ile 
belirtilen gün, ve saat'to Komisyon Reisliğine tekliflerim vermeleri ilân 
olunur. 

Cinsi ve özelliği: Freze tezgâhî (Takım ve kalıp imalime mahsus 
kopye tertibatlı.) Muhammen bedeli: 58.214 lira 91 kuruş, Muvakkat te
minatı : 4.160 lira 75 kuruş, İhale yer i : Okullar Saymanlığı, İhale tarihi : 
16/1/1961, İhale saati: 11,00 

4858 / 4-3 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız Hıfzıssıhha Okulu ihtiyacı için tesis ettirilecek 
telefon santralı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur." 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 52.170 lira 90 kuruş olup ilk temi
natı 3.967 liradır. 

3 — Şartnamesi Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltme 27 Ocak 1961 Cuma günü saat 15 te Bakanlıkta Sa

tmalına Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin Bayındırlık Bakanlığından ala

cakları ehliyet ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı 
şartlar dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlân olunur. 

85 / 4-r 

Kırklareli Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Bursa Atatürk Caddesinde No. 63/2 de tücar Behçet Batmaz vekili 
Avukat Behzat Güre tarafından verilen 5/8/1960 tarihli dilekçe ile Kırk-
lareli'nden Necip Bayar, Reşat Bayar, Ünver Bayar, Basri Bayar, ve 
Necmettin Berkman aleyhine açılan izalei şüyu dâvasının yapılan 
duruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Reşat Bayar adına davetiye tebliğ edilemediğinden 
duruşmanın muallak bulunduğu 13/İ2/1960 günü saat 11.40 da mahke-
mizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hak
kında 11/11/1960 tarihli Resmî Gazete İle ilân edilmiş ve dâvâlı ilâna 
rağmen duruşmaya gelmemiş olduğundan bu defa adına llânen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan, dâvâlı Reşat Bayar'ın du
ruşmanın muallak bulunduğu 14/2/1961 günü saat 9 da mahkememizde 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

18 

Ünye Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Kaledere mahallesinden davacı Feride Kokulu tarafından dâvâlı 
lar Saraçh Mahallesinden İbrahim Göktepe ve arkadaşları aleyhine 
İkame olunan subutu nikâh dâvasının yapılan açık duruşmasında : 

Dâvâlılardan Kanber kızı Tudu'un mesken ve ikametgâhının meç
hul olduğundan kendisine davetiyenin ilânen tebliğ edildiğine rağmen 
mahkemeye gelmediğinden yine dâvâlıya gıyap kararının ilânen tebliğ 
edilmesine mahkemece karar verilmiş olduğundan karar dairesince 
adı geçen dâvâlı Kanber kızı Tudu'nun mahkeme günü olan 24/2/1961 
Cuma günü saat 9 da gıyaph olarak mahkemeye gelmesi lüzumunun 
gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Kadınhanı Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/201 
Davacı Kadınhanı Pınarbaşı Mahallesinden Keziban Açık ve arka

daşları tarafından dâvâlı Ömer Selek ve arkadaşları aleyhine açılan 
taksim ve izaleyi şüyu dâvasında : 

Dâvâlılardan Ömer Selek'in adresi meçhul olduğundan 3/12/1960 
tarihli Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşma
ya gelmediğinden duruşma günü olan 13/2/1961 Pazartesi günü saat 
9.00 da mahkemeye gelmediği takdirde duruşmaya gıyabında devam 
olunacağı lüzumu gıyap kararı yerine kaim olmak üzre dâvâlı Ömer 
Selek'e ilânen tebliğ olunur. 

8 
' 9 

Artvin Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Artvin'in Çarşı Mahallesinden Adalet Yavuz tarafından Artvin 
Orta Mahallesinden Haydar oğlu Yaver Yavuz alehine açtığı nüfus kayıt 
tashihi dâvasından dolayı Artvin Asliye Hukuk Mahkemesinde yapıl
makta olan duruşmada : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyedeki meşruhata nazaran dâvâlının 
adresi meçhul bulunduğu anlaşıldığından davetiyenin llânen tebliğine ve 
duruşmanın 8/2/1961 Çarşamba günü saat 10 a tallkına karar verilmiş
tir. 

Dâvâlının yazılı gün ve saatinda Artvin Asliye Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunması için davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere 
keyfiyet ilân olunur. 

9 

Maçka Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

959/66 
Fatma Balcı vekili Avukat Necmi Duman tarafından A l i Balcı> 

aleyhine ikame olunan nafaka dâvasının yapılan muhakemesi netice
sinde; sabit görülen iddia veçhile ayda 120 lira nafakanın dâvâlıdan 
alınarak masarifi muhakeme ile birlikte davacıya verilmesine dair 
5/12/1960 tarihinde dâvâlının gıyabında verilen hüküm tebliğ makamına 
kaim olmak üzere dâvâlıya ilânen tebliğ olunur. 

32 

Adana Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden : 

D. No. Mevki ve Mahallesi Sokağı 
Kapı 
No. 

Mesahası 
M2 Nev'i Ada Parsel 

M . bedeli 
Lira 

G. teminatı 
Lira Kr . 

61-1 Ulucami (Kalekapısı) 93 47 15 Dükkân 142 18 16.500 1.237 50 
82-2 » » 93 49 17.50 Dükkân 142 17 19.250 lr443 75 

254-3 Kuruköprü 3 114 10 Dükkân 806 36 18.000, 1.350 
2 5 7 - « » 26 6 20 Dükkân 806 41 20.000 1.500 

Yuk?nda her türlü vasfı yazılı gayrimenkuller bedeli peşin ve şartlaşması dâhilinde kapalı zarfla artırma usuli ile 23 Ouak 1961 günü saat 
15 te Adana Vakıflar Dairesinde satılacaktır. Taliplerin alacakları ga*rimenkule ait geçici teminat, resimli ikametgâh ve hüviyet belgelerini 
ve 2490 sayılı kanunun 32 - 34 üncü maddelerine uygun teklif mektubunu havi kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar makbuz karşılığında 
Komisyon Başkanlığına vermeleri veya posta ile kavuşturmaları lâzımdır. Pestada vâki gecikmeden mesuliyet kabul edilemiyeceği, bu gayri-
menkullerin şartlaşmasını, çaplarını görmek malûmat almak isteyenlerin mesai saatleri içinde Adana Vakıflar idaresine müracaatları ilân olunur. 
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Başbakanlık Devlet BTathaa» 
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