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ÖN SÖZ 

Bugünün devlet anlayışı ne XVIII inci ve nede XIX uncıı yüz yılın dev-
let anlayışına benzemektedir. Artık iktisaden geri kalmış veya iktisaden az ge
lişrrıış ülkelerde değil, iktisaden gelişmiş memleketlerde bile XIX uncu yüz 
yılrvı liberal zihniyetine ve liberal tutumuna rastlanılmamaktadır. Dünya gö
rü.;ünün ve politik düşüncelerin değişmiş olması ile birlikte, devletin bünye
sinde ve fonksiyonlarında da esaslı değişiklikler meydana gelmiş bulunmak
tadır. Nitekim bugün devletin sosyal ve ekonomik olaylar karşısında tama
men taraf sız ve ilgisiz kalacağı düşünülemediği gibi, iktisadi hayatın serbest 
rekabet ve serbest fiyat teşekkülü makanizmaları ile düzgün ve dengeli bir 
şekilde gelişeceğine de inanılamamaktadır. İşte bu görüşün etkisi altında ka

lınıldığı içindir ki, «Serbest piyasa ekonomisi modeli» yerine «sosyal piyasa 
ekrmomisi modelinin» uygulanması daha doğru görülmüştür. Çünkü ancak 
bövle bir piyasa modeli ve böyle bir piyasa nizamı içinde devletin piyasay 
müdahale etmesinin ve toplum ihtiyacının daha iyi ve daha odil bir şekilde 
karşılanabilmesinin mümkün olacağı ve dolayısiyle ekonomik sonuçlardan 
ve f aydalanmalardan yalnız belli kişilerin ve belli zümrelerin değil, bütün bir 
toplumun nasibini alacağı düşünülmektedir. 

Bugünkü anlayışa göre, devlet sadece memleketin iç düzmini korumak
la, dıştan gelecek tehlike ve saldırıları önlemekle görevli olan bir müessese
değildir. O ayni zamanda sosyal hasılanın artırılmasını, memleketin her yön
den kalkındırılmasını ve topluluğun, istikrarlı olarak, devamını sağlayan bir 
teşekküldür. Gerçekten fertler ancak böyle bir örgütlenme sayesinde birbir
lerine yardımcı olacak şekilde yaşama imkanını bulabildikleri gibi, kendilerin
den önce yaşamış olanlarla kendilerinden sonra yaşayacak olanlar arasınıJ.a. 
ki bağlantıyı da, yine devlet müessesesi sayesinde kurabilmekte ve dolayısiy
le mensup oldukları topluluğu devamlılığa ve ebediliğe kavuşturabilmekte
dirler. Ancak devletin, fertler ve toplum karşısındaki, bu fonksiyonunun ger
çekleşebilmesi için, onun yalnız siyasi, idari ve askeri alanlarda değil, ikti
sadi, kültürel ve sosyal alanlarda da görevli sayılması ve bu yönden çeşitli 
hizmetleri başarması gerekmektedir. Gerçekten bu görevleri yerine getirebi
lecek olan bir kamu müessesesi kurulmadıkça, daha doğrusu bütün hareket 
V<" laalıvetlerinde sosyal adalet ilkesine sadık kalarak, toplumun refah ve mut-
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luluğunu temin eden bir devlet müessesesi mevcut bulunmadıkça, ekonomik 
ve sosyal düzenin istenilen biçim ve şekilde gerçekleştirilmesine ve toplumun 
dengelı bir şekilde kalkındırılmasına imkan görülememektedir. Ancak devle
tin yapıcılık, göstericilik ve rehber oluculuk fonksiyonları sayesinde, hem 
özel sektördeki teşebbüslere elverişli imkanların ve ortamların yaratılması 
kabil olacak ve hem de kamu teşekküllerinin ekonomik hayatta aktif bir rol 
oynayabilmelerine imkan verdirtilecektir. 

Memleketimizin 1961 Anayasası bir taraftan «devlet, kişinin temel hak ve 
hürrıyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleri ile bağda
şamıyacak surette sınırlayan siyası, iktisadi. ve sosyal bütiln engelleri kaldı
rır. insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli tedbirleri hazır
lar~ hükmünü koyduğu gibi, diğer taraftan da «iktisadi., sosyal ve kültürel 
kalkınma plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre gerçeklenir» prensibini ka
bul etmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal hukuk devleti oldu
ğu ve kişinin toplum içinde ve devlet tarafından her yönden huzur ve refaha 
kavuşturulmasının gerekli bulunduğu tesbit olunmuştur. Ayrıca Anayasada 
«tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunla· 
nn aranılması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Arama ve işletmenin devle
tin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır» denilmekle, devletin iktisadi 
hayatla olan bağlantısının ne kadar sıkı olduğu da ortaya konulmuştur. 

Bütün bunlardan çıkartılan sonuca göre memleketin ekonomik sorunları 
üe doğrudan doğruya ilgili bulunan kamu müesseseleri ve teşekkülleri milli 
ekonominin büyüyüp gelişmesine ait gerekli tedbirleri almakla mükellef tu
tuldukları kadar, ekonomik kalkınma hızının düşürülmesinden veya aksatıl
ma<>ından da sorumlu sayılmaktadırlar. Bu itibarla mazı hususlarda alınacak 
tedbirlerle çıkartılacak mevzuatın memleketin genel kalkınma politikasına 
ve kalkınma stratejisine uygun bulunması ve dolayısiyle endüstri, tarım, ma
dencilik, ormancılık, hayvancılık, taşıma - ulaştırma, ticaret ve turizm gibi 
çeşitli üretim sektörleriyle gelir kaynaklarının gelişmelerini aksattırtmaması 
şart olduğu gibi, tam istihdamın gerçekleşmesine, milli. geliriJt fertler arasın
da ahenkli bir şekilde dağılmasına, ödeme bildnçosunun aktif bir duruma ge
tirilmesıne yardımcı olmaları lazımdır. 

lşte bu görüşten hareket edilerek, gerek devlet gelirlerinin elde edilme· 
sinde ve gerek bütçe ödeneklerinin sarf olunmasında alınacak olan her ka· 
nuni ve idari tedbirin Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanmış olan plan ve 
program esaslarına uyması şarttır. Aksi halde her mali tedbir milli. ekonomı
yi, diğer bir deyişle hem kamu ekonomisini ve hem de özel ekonomiyi menfi 
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ylJr.den etkiler. Çünkü milli ekonominin bir parçasmı kamu ekonomisi ve dı
ğer- bir parçasını da özel ekonomi teşkil ettiğinden~ bunların her ikisi arasın
da da sıkı bir bağlantı vardır. Bu itibarla kamu ekonomisine ait herhangi bir 
tedbir alınırken, bunun özel ekonomiye nasıl bir etki yapacağını hesaplamak 

laz.1n1dır. Nitekim kamu ekonomisi konularını inceley.en maliye disiplini de~ 
mali sorunlara ve bu sorunları çözecek olan nuı11 tedbirlere sadece hazine 
me1' f aatı açısından değil, sosyal ekonomi a.ç.ısından da bakmaktadır. Bu se· 
beple maliye ilminin bir taraftan iktisadi olayların teorik yönden izahlarını 
ya{ an genel ekonomi ilmi ve diğer taraftan iktisadi olaylara, memleketin için-

de bulunduğu şart ve icaplara göre, olması ldzımgelen şekli verdirmeye çalı.

şan iktisat politikası ile çok sıkı bir bağlılığı vardır. Eğer bu iki disiplinin 
eso~ları, kuralları ve prensipleri gözönünde tutulmadan, mall hususlarda ka
rartar alınırsa, bu kararların yan tesirler yaratması ve ekonomik istikrarı boz
ması daima beklenebilir. 

lşte kamu ekonomisi ile ilgili bulunan bu kitapta mali konulara mümkürı 
olduğu kadar bu açıdan bakılmaya çalışılmıştır. Kitap bır girişten başka beş 
bö. ümit kapsamaktadır. Girişte maliye ilminin konusu üzerinde durulmuş ve 
bu münasebetle kamu ekonomisinin özelliklerine değinilmiştir. Birinci bö 

lürnde kamu giderlerinin nitelikleri ile politik, mali ve ekonomik yönlerine 
temas edilmiş ve ayrıca kamu giderlerinin sınıflandırılması üzerinde durul
duğu gibi, kamu giderlerinin toplum elconomisine yaptığı etkilerden de söz 
edilmiştir. İkinci bölümde kamu gelirlerinin mahiyeti, sınıflandırılması an-

iaf1ldıktan sonra, tarım, ormancılık, madencilik, endüstri, taşıma- ulaştırma 

ve ıicaret gibi ekonomik sektörlerdeki devlet teşebbüslerine temas olunmuş 
ve bunu takiben de harçlar, şerefiyeler ve vergilerin mahiyetleri, özellikleri, 

çeşitlerı ve alınış şekilleri izah edilmiştir. Türkiye ·vergi sisteminde belli başlı 
vergiler adı altındaki üçüncü bölümde ise, gelir vergisi, kurumlar vergisi, gider 
vergilerı, bina vergisi, arazi vergisi, veraset ve intikal vergisi, gümrük vergi· 

si üzerinde durulmuş ve bunlann mahiyetleri, özellikleri ve alınış şekilleri 

açıklanmıştır. Dördüncü bölümde kamu kredisi ele alınmış ve bu meyanda 
kamu kredisinin mahiyetine, özelliklerine, kamu kredisinin gelişmesine ve bu 

gelışmeyi etkileyen görüşlere, kamu kredisinin temel şartlarına ve unsurları
na, sınıflandırılmasına ve yönetimine değinilmiş ve bunu takiben de memle
ketimiz kamu borçlarından söz edümiştir. Kitabın son bölümü devlet bütçe
sin,· tahsis edilmiş olup, burada da bütçe anlamı, bütçenin tarihi gelişimi, 
bütçenin çeşitli yönleri, özellikleri, tô.bi olduğu kurallar, bütçenin hazırlan· 
ma.sı, kabul ve tasdiki, bütçenin uygulanması ve kontrolu konuları anlatıldık 
tan sonra, ka.tma bütçelerle özerk bütçelerin mahiyetleri açıklanmıştır. 
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Eser yüksek öğretim müesseselerinde ekonomi ve maliye derslerini takip 
edm öğrencilerle mall konulara ilgi duyan kimselerin istifadesine sunulmuş
tur. Kitapta, sarf edilen bütün dikkate rağmen, gözden kaçmış olan hatalarıtı 
ve noksanlıkların mevcut bulunması mümkündür. Bunların hoş görürlükle 
karşılanacağını umar ve matbaa tashihlerinde bana yardımı dokunan asistan 
arkadaşiarla müsveddelerin tape edilmesinde büyük bir emeği geçen Labo
rnt Hüseyin Kıvanç'a burada teşekkür ederim. 

İstanbul - Taksim, Mayıs 1970 

Prof. Dr. Şeref Nuri İLKME 
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GİRİŞ 

L MALİYE tı:.MtNIN KONUSU VE V A.ZtFFJiJ 

tnunıar yaşamak ve nesillerini devam ettttebilmek fçtD çok Cl!lmt 
":Jlllrıtaı.-a muhtaç bulimmaktadırlar. Eter bu vasıtalar ihtt119lan 
......... ~yamaztarsa, insanlar fert ve toplum olarak bU,uk 

,;.'a11'8UZ1Wta düşerler. Buna mani olmak için yapılacak Dk IJ87, lhtlnıcttlD 
seçmek ve aynı zamanda mevcut VBSltalan bu lh~ 

~~,V,,_.* ı,.ycıa salhyacak şekilde tahsis etmektir. thttyaç1arm dilltll111B
t'-m11a, ata181.11llaallU btı prensip ve temel kaideye ö~ı pluslar kadai", --~ 
ru,ı••ilelert de uymak sorundadırlaT. 
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criptif» mahiyettedirler. Yapılan bu araştırmalar sayesinde muhtelif 
memleketlerdeki mali müesseseler, mali sistemler ve mali mevzuat bir
birlerile mukayese olunabildiği gibi, aynı memleketin muhtelif devirle
rine ait mali durumlar da birbirlerile kıyaslanarak, aralarındaki farklar 
ortaya çıkarılabilir. Gerek geçmiş ve gerek yaşanılan devredeki mali ko
nuların anlaşılabilmesi için, bu nevi araştırmalara lüzum vardır. 

3 - Kamu ekonomilerinin durumlarını düzeltecek ve bu husus
ta gerekli olan mali tedbirlerin alınmasına imkan verdirtecek araştır
malar. Bunlar maliye ilminin pratik yönüne ait araştırmalar olup, tat
biki maliyenin, daha doğrusu maliye politikasının inceleme alanına gir
mektedirler. Bir millet ekonomisinin bünyesine veya fonksiyonlarına te
sir edecek olan mali tedbirlerin araştırılmasına ait çalışmaları bu me
yanda zikretmek kabildir. Gerçekten milli endüstriyi geliştirmek mak
sadile, ithal edilecek makinalara veya bunların yedek parçalarına vergi 
muafiyetinin tanınıp tanınamayacağı; gelirlerin adilane bir şekilde da
ğılmasını temin etmek maksadile, yüksek kazançlardan yüksek nispet
te vergi alınıp alınamayacağı; kamu hizmetleri giderlerinin vergilerle 
mi, yoksa istikrazlarla mı karşılanmasının daha doğru olacağı; istikraz
larla karşılandığı takdirde, borç senetleri vadelerinin, faiz oranlarının, 
ödeme şartlarının ne şekilde olacağı hususlarına karar vermek doğru
dan doğruya tatbiki maliyeyi ve dolayısiyle maliye politikasını ilgilendir
mektedir. Maliye teorisinin tespit ettiği eğilim kanunlarını gözönünde 
tutmak suretile, yapılan bu nevi araştırmalar olması lazımgelen duru
mun ne suretle gerçekleştirilebileceğini tayin etmektedirler. 

Maliye ilmine ait yapılan bütün bu çalışmalar kamu hizmetlerinin 
görülmesi için gerekli olan vasıtaların, daha doğrusu paranın nasıl ras
yonel şekilde tedarik edilip, kullanılabileceğini ortaya koymaktadırlar. 
Ancak maliye ilminde, ekonomide olduğu gibi, konuların ve problemle
rin nazari ve tatbiki yönlerden ayrı ayrı incelenmesi henüz tamamen 
mümkün olamadığından, bunların çok defa bir arada ele alınıp, tetkik 
edildikleri de görülmektedir. 

~~l. KAMU EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ 

Kamu ekonomisini özel ekonomiden ayırt eden bazı önemli kriter
ler vardır. Bu kriterler aşağıda izah edeceğimiz şekilde, kamu ekonomi
sinin belli başlı özelliklerini ortaya koymaktadırlar. 

1 - Kaınu müesseselerinin mali planlan devletin yetkili siyasi, ida-



ve iktisadi organlan tarafından hazırlanlrlar. ~l ekonomide ise, ma--
n p1l1ı1ar münferit aileler ve münferit şahıslar tarafından hazırlamtıp,, 
Ujgnlamrlar. Birinolsüıde toplum ilıtiyacı gözönilnde tutulduill halde,, 
11dmtafnde şahıs menfaatı ön plAnda yer alır. Bu itıöarla şahıs ekonomi
lei1Ddeld p1An.1arm tanziminde rasyonalizuyon prensibi ile piyasa du
rmnu ölçüde rol oynar. Bu sebeple piyasada vukua gelen deliş-

le birlikte, plAnda da tadiller J&pllır. Ber ne kadar kamu mtıesse-
mevcut vasıtalardan azami şekilde faydalamna veyahut fsteD1 .. 

pıelere asgari vasıtalarla ulaşma ve böylece masrafları azaltıp, fay
daları Colaltma pnmsibini ifade eden rasyonaHDlllyon Umr.lnde durur-

da. JıWbir zaman özel sektörde oldutu gibi, mutlak şekilde kAr et
meyi dilştimnezler. Halbuki tw.el ekonomide faydalı11ktan ziyade, klrlılık 

hAJdm olduğundan, her şahıs kendisine en çok menfaat sallıyacak 
le~ yapmap çalışır. Umumiyetle özel şahıslar çok çeşitli 

karşısında olup, bunlardan en klrlısmı seçmek in\tAnma sahip 
• Balbuki İk.tisad1 Devlet Teşe1K:Wlerfııbı dışında kalan devlet IDUI!.., 

seseieri kArlıhktan ziyade, toplumun umum! ve müşterek menf:aatıletllıl 
~ tuıtuklarmdan, böyle bir seçim yapamazlar. Kaldık!, de't•ıet; 

diler kamu mtlesseSelerl vatandaşlann faydalanar.atıan lllZlrnet181'l 
talan hazan maliyetleri mukabilinde, hazan maliyetlerinden 

hazan da~ olarak, onlara suıtınaktadırlar. Buna musam. 
özel sektördeki gerçek ve ttmeı er ihtiyaçlarım daima karşılıklı 

ye bir deler milbadeleSi, daha doinısU alım ve satım yolu ile gide-
. Blq fUphe yok ki, devletin ve diler kamu müesseselerinin bu f&-

de Omel sektörden farkh olarak liareket edebilmeleri oııiarm sahip oı ... 
~ ileri gelmektedir. Gerçekten kamu müessese 

nımus·()lduJrian masraflarin karşılıklannı, vatanda.,lardan aldıktan ver
aPJErt'le veyı( diler mükellefiyetlerle temin ederler. Bu itibarla onlann 

ekonomisindeki başarıları saiJadıklan kArm derecesine göte 
.toı>Jmm bizmetlerfniD, maıı plinda kabul edilen tertipler dAhiliDde 

bir şekilde J&pılıp yapılnıadıklarma göre taantın ede • İşte ~-
eıamamumıı özel ekonomiden ayırt eden en önemli no budUr 

2 - Kamu müesseseleri toplumun sadece maddi olan ihtiyaç 

dallı &Jlll zamanda top1uıp ~sağlanması, top~ ııaır:ıanmn. 

1t0rmm8D, tophun emniyet nizamınin tesis edihJ)esf ve toplum ltültthi~~ 

ıeltfitr.Omesi gibi maddi olmayan ihtiyaçlarmı da karşılarlar. Am-.;.-~= 

mlle8Weleıi bu ibtiJaçlan karşılarlarken, çeşitli maddf VBSl.ı&llSI . 

kUl•P"lar. Bu sebeple kamu ekonomisi madd! 'f8Slta1an, maddJ o 

talara çeviren bir ekonomisi ~Ulhıde aörtlldtlltt 
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bL (1) kamu ekonomisinde elde olunan başarıların para değeri ile ölçül
mesine de imkan olmadığı kabul edilir. Nitekim milli eğitim ile milli sa
vunma teşkilatının ve sosyal yardımlaşma müesseselerinin gördükleri 
hizmetleri de para değeri ile ölçmeğe· imkan yoktur. Halbuki şahıs eko
nomilerinde yapılan işler daha ziyade para birimi ile ölçülerek, netice 
kar ve zarar hesabına kaydolunur. Hülasa devlet teşkilatı içinde yalnız 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Müesseseleri ticari bir karakter ·taşıdık
ları için, rentablite hesapları üzerinde dururlar ve buna mukabil diğer 
ôütün devlet müesseseleri, sadece prodüktivite esasını göz önünde tu
tarlar. 

3 - Kamu müesseseleri ihtiyaçlarını yalnız kendi çalışmaları ile 
değil, haiz oldukları egemenlik haklarına dayanarak, fertlerden aldık.lan 
vergiler, resimler, harçlar ve şerefiyeler gibi gelirlerle karşılarlar. Bu 
·itibarla kamu ekonomileri şahıs ekonomilerinin gelirlerine muhtaçtır
lar. Halbuki şahıs ekonomileri kendi ihtiyaçlarını kendi özel imkanları 
ile temin ederler. Bu sebeple şahıs ekonomileri kendi ihtiyaçlarını kendi 
imkanları dahilinde karşıladıkları halde, kamu müesseseleri kendi ihti
:Yaçlarını karşılarlarken, şahıs ekonomilerinin durumlarını ve bu meyan
da mükelleflerin vergi ödeme takatlarını da göz önünde tutarlar. 

4 - Kamu müesseseleri bütçelerinde giderler ön planda yer aldıkla
Tı halde, özel ekonomi bütçelerinde gelirler ön planda gelmektedirler. Bu 
.sebeple şahıslar bütçelerini hazırlarlarken, «benim şu kadar gelirim var, 
:şu kadar da masraf yapabilirim» diye düşünürler. Halbuki kamu mües
seseleri «benim şu hizmetleri yapmam ve şu kadar da sarfiyatta bulun
mam lazımdır; buna göre de şu kadar gelirim olmalıdır» derler. Ancak 
herhangi bir hizmetin yapılmasına karar verilirken, bahis konusu olan 
1ıizmetin toplumun refah ve mutluluğunu ne oranda arttıracağını ve bu 
hususta yapılacak masrafların ne miktarda yeni gelirlere (vergiler, harç-
1ar, istikrazlar ve iktisadi kazançlar) ihtiyaç göstereceğini düşünmek ge
rektiği gibi, şayet yeni gelirlere ihtiyaç görülüyorsa, bunların milli gelir 
bakımından temin edilip, edilemiyeceğini de hesaplamak lazımdır. 

Eğer bu şekilde hareket edilmeyip de, kamu müesseseleri bütçelerine 
giderlerin ön planda geldiği düşünülür ve hizmetler de gelişi güzel dur
madan arttırılırsa, devlet maliyesi zor bir duruma sokulmuş olur. Nite
kim bu endişe sebebiyledir ki, Prof. Brower ile Prof. Schmölders kamu 
giderlerine bir önceliğin verilmesine pek taraftar görünmemektedirler. 

1) W. Eckhart, Fr. Reuter, C. G. Baier «Finanzwissenschaft» Düsseldorf 1956, 
s. 12. 
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bir emtvonun iktisadi ve sosyal yönlerden ne gibi tehlikeler 
de açıkça bilinmektedir. Fakat buna mukabil ikttsaden alji8ml& 

meımıeketlerde, daha doğrusu sailam iktisadl. temellere dayanan 
kaJD•klan bol olan millet ekonomilerinde kamu mUesseseJerl 

bulunan lhtiyaçlannı kredi yolu ile temin ettiklerfndeD, aynca 
ihtlJ&t fonunun teşkiline lüzum görülmemektedir. 1) 



esas gayesi kanıu müesseselerine ait görevlerin yerine getirilebilmesi 
için gerekli bulunan vasıtaları ve bu meyanda bilhassa parayı rasyonel 
şekilde tedarik edip, rasyonel şekilde harcamaktır» demiştir. Fransız 

maliyecilerinden E. Allix'e göre ise, «devlet, özel idare, komün ve bele
diye gibi kamu tüzel kişilerinin, başarmakla mükellef oldukları kamu 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elde ettikleri gelirlerin tedarikindeki çe
şitli usulleri ve gelirlerle giderlere hakim olan prensip ve kaideleri in
reliyen ilim maliye ilmidir». Yeni maliye literatüründe ise, maliye ilmi 
kamu ekonomisini inceliyen ve bu suretle devletin ve diğer kamu teşek
külleriyle kamu müesseselerinin üzerlerine aldıkları hizmetleri yerine 
getirebilmek için gerekli bulunan bütün ekonomik vasıtaların (para, eş
ya ve insan iş gücünün) temini, idaresi ve sarfı için lüzumlu olan tedbir
leri tetkik eden ve bunlara ait genel kaide ve prensipleri koyan bir disip
lin olarak kabul edilmektedir. Ancak eskiden maliye ilmi, sadece devlet 
ekonomisinin tetkiki ile uğraşan bir ilim olarak kabul edilirken, bugün 
bu görüş değerini büyük ölçüde kaybetmiş bulunmaktadır. Çünkü bu
gUnkü anlayışa göre maliye ilmi sadece basit veya federatif devlet eko
nomilerini değil, aynı zamanda devletten yetki alan yarı veya tam kamu 
müessesesi niteliğindeki teşekküllerin ekonomilerile milletler ve devlet
ler arası teşekküllerin ekonomilerini de incelemektedir. 

2 - Maliye ile finans kelimelerinin anlamı. Türkçede mal, servet ve 
paraya ait bir anlamı belirtmek üzere, «mali» kelimesi kullanılmakta
dır. Nitekim özel ve kamu sektörüne dahil bütün iktisadi ünitelerin pa
ra ve servetçe iyi veya kötü durumda olduklarını ifade etmek üzere, «fi· 
lan şahsın veya filan firmanın mali durumu iyidir veya fenadır» denil
diği gibi, «filan devletin veya filan belediyenin mali durumu iyi veya kö
tüdür» de denilmektedir. Fakat maliye terimi özel sektörden ziyade, ka
mu sektörünü ilgilendiren bir terim olduğu gibi, «Maliye ilmi» de kamu 
müesseselerinin mali durumlarını inceleyen bir disiplin olarak kabul 
edilmektedir. 

Türkçedeki mali ve maliye kelimelerine karşılık, batı dillerinde fi
nans kelimes~ kullanılmaktadır. Bu terim son zamanlarda Türkçeye de 
girmiş olup, maliye kelimesi yerine ve aynı anlamı ifade etmek üzere 
kullanılmaya başlanılmıştır. Finans kelimesi aslen orta çağ latincesin
deki «Finare» den gelmekte olup, bunun fransızcadaki, bitmek, sona er
mek anlamlarına gelen «Finir» kökü ile de yakın bir ilişkisi ve bağlantı
sı vardır. Finans kelimesi, bu bakımdan hukuki bir anlaşamamazlığın 

ona ermesini, daha doğrusu ödemeye taalluk eden bir mahkeme kara
nnın, bir mahkeme hükmünün yerine getirilerek, ödemenin yapılması-



Ye böylece hukukl bir muamelenin sona erdirilmeslDl ifade etmekte
dir. AJDJ. asıldan gelen ve isim halinde bulunan «Pinatioı kelimesi de 
WJ:'BDllD ödenmesi ile birlikte işin ve muamekmin son bulacalı anıamma 
p1meltt.edtr. Fmans ekonomisi ve finans ilmi terimleri XVI mcı ytlz 

ilk defa Fransa'<la kullamlmaJ& başlaıuJmış ve btmu taJdbell 
batı dillerine geçmiş bulnnmaJQadır1 ). Ancak P1ııaııs keuu.Kı--. 

bulODkU manası Q<>k geıüşlemiş olup, bankalat"da ve bo1raal~ta 

para muameleleri ile birWtt.e her tilrltl ,..ıınm işleri de, 
ile~ is~. Nitekim fraoSW-Oldaki 1P1naıııce1:nmu • 

.aıaacaGıam. d'inanzienmp t,erlmlerl ~ anıamd•kf para muamtıe
psadJlı gibi, tür~ Piname etmeb, «PlnaımmmtmD 

"'1fmler de letme1er1n ve t;eşebbüslerin para thtlJ&Clanaı 
'UnPUIUlk anlamına gelmeld;edir. Ancak JUkanda da beıırt1ttDID.IZ 

mms llnıinden babsohmdulU ?,RmAD, sadece kamu mtımaeaeı1er1mn 
~41IOODt'lırıllel'IDi IDceleyen bir disiplin anlaşılıQaktadır. 
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terhin edilmeleri veyahut da herhangi bir kimseye bağışlanmaları neti
cesinde, bu kaynaklardan elde edilen gelirler de büyük ölçüde azalmış 
bulunuyordu. Bunun üzerine krallar ve prensler de azalan gelirlerini 
kendi hükümranlık hakları içine giren posta nakliyatı ile gümrüklerden 
ve para basma işlerinden sağladıkları gelirlerle tamamlamaya çalışıyor
lardı. Nitekim ileride anlatacağımız üzere, harç gelirleri bu tarihlerde 
gelişme imkanını bulabilmiş ve fakat verginin alınması ve yaygın hale 
gelmesi ise, ancak ayniyat ekonomisinden para ekonomisine geçilmesin
den ve modern anlamdaki devlet teşkilatının kurulup, domenler ve re
galler gibi diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin azalmasından son
ra kabil olabilmişti. Gerçekten XVI ncı yüzyılda ve bunu takip eden dev
re içinde devletin gayelerinde ve fonksiyonlarında büyük değişiklikler 
olduğundan, bu değişikliklere paralel olarak da, devlet teşkilatında esas
lı reformlar yapılmış bulunuyordu. Orta çağın feodal nizamı yerine halk 
için ve halka yararlı bir devlet anlayışı kaim olmuş ve bu suretle de dev-· 
let çok çeşitli kamu hizmetlerini gören sosyal bir müessese haline gir
miş bulunuyordu. Bu maksatla idari, askeri, iktisadi, sosyal ve politik 
alanlarda yeni yeni organizasyonlar kurulmuş ve bu teşkilatta çalışan 
bütün memurlara, müstahdemlere ve işçilere maaş, ücret ve gündelik 
namı altında paralar verilmeye başlanılmıştı. Bütün bunlar devletle
rin mali külfetlerini durmadan arttırmış ve bu sebeple de yeni yeni kay
nakların aranmasına, yeni yeni teşkilatın kurulmasına ve yeni yeni ma
li mevzuatın çıkartılmasına lüzum hasıl olmuştu. Ancak kamu müesse
selerinin mali durumları ilmi yönden incelenmeden ne yeni mali teşki
latın kurulması ve ne de yeni mali mevzuatın çıkartılması doğru görü
lebilirdi. Aksi taktirde fertlerden alınacak vergilerle harçlar adalet kai-
delerine ve hakkaniyet prensiplerine uymayacağı gibi, bunların yerli ye
rinde kullanılması da kabil olamıyacaktı. İşte bu sebeple ilim ve devlet 
adamları ile düşünürler kamu maliyesi üzerinde tetkikler yaparak, ken
di görüşlerini belirten yazılar yazmışlardı. Her ne kadar ilk ve orta çağ
daki devlet maliyesi üzerine yazılmış yazılar varsa da, bunların çıkış nok
taları tamamen başka esaslara dayanmakta idiler. İlk çağdaki ekonomi
ye ve maliyeye ait yazılmış ~lan yazılar daha ziyade, Aristo'nun felsefi 
göıi.işlerine dayandığı gibi, orta çağdaki yazılar da iskolastik teoloji yö 
nünden kaleme alınmış idiler. Rönesans'ı müteakip, teolojik zihniyete 
istinat eden devlet anlayışından tamamen farklı bir devlet kavramı or
taya çıkınca, ekonomiye ve maliye'ye dair yazılan yazıların ağırlık mer
kezi de, idari ve politık görüşlere kaymış bulunuyordu. Gerçekten XVI 
ncı ve XVII nci yüzyıllarda İtalya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Al
manya gibi memleketlerde kamu ekonomilerini iceleyen müellifler bu 



husustaki dUşllncelerini idAreye, politikaya ve ekonomiye ait J&Z"ıkla.. 
n eserlerle ortaya koymuşlardı. MeselA Fransa' da Jean Bodin < 1 
1596) 1577 de yayınla)\hğı «Les six Hvres de la republique» adlı ese 
maU ularla meşg(U olmuş bulunmaktadır. Yine Fransız dtlşUD 
rindeı:ı Montesqieu'nun ( 1725 - 1869) «L'esprit des loiS adlı meşhur 

tabmda mali hususlara temas etti~ ve bu meyanda müterakki sekltı.cıeıkl 
vergilendirmenin faydalan ürerinde durduğu görUimektedir Bu 
oldtılu gibi, ~ya'daki kamerallstler'den Obrecht, Besold, ;Klock, 
kenderf, Conring, Pufendorf ile İngiltere'deki düşünürlerden Hob 
P8tty, IA>ck, Hume, Dauenant tarafından kaleme alman maU J8.Z1lar' 
t ISefi ve idlri karaltterdeki eserlerde yer alıyorlardı. 
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reıt bu ve gerek bunu takibeden devre içinde büyük bir gelişme göster
miş ve bu hususta bilhassa iktisatçı ve sosyolog Lorenz von Stein (1815 -
1890) ile iktisatçı ve maliyeci Adolph Wagner'in ( 1835 - 1917) büyük te
sirleri olmuştu. Gerçekten gerek L. von Stein ve gerek A. Wagner eser
lerinde mali problemlerin sadece cemiyet ekonomisi açısından değil, 
politika ve sosyoloji yönünden de ele alınmasını ve mali hadiselerin bu 
yönlerinin de aydınlatılmasının zaruri olduğunu söylüyorlardı. Bilhas
sa A. Wagner mali konuların derinliklerine inerek bunların sosyal poli
tika ile olan ilişkilerini incelemiş ve bu meyanda fert menfaatleri kar
şısında toplum menfaatlerine ve haklarına bir önceliğin ve bir üstünlü
ğün verilmesinin gerektiğini belirtmişti. 

Almanya'daki maliye ilminin XIX uncu yüz yılın sonları ile XX in
ci yüz yılın başlangıcındaki bu gelişmesine paralel olarak, diğer batı 
memleketlerinde de büyük ilerlemeler olmuştu. Fransa'da R. Stourm, 
Paul Lorey Baulieu, G. Jeze; İngiltere'de G. Findly Shirras, Josiah Stamp, 
S. F. Bastable; İtalya'da Fransesco Nitti, Luigi Einaudi, Benanto Gri
ziotti, Del Vecchio; Avusturya'da Rober Mayer, Sax, Kaizl, Wicksell; Bir
leşik Amerika'da Seligman, Adams, Plehn ve Daniels gibi müellifler ma
li konular üzerinde değerli çalışmalar vücuda getirmişlerdi. İşte bütün 
bu çalışmalar neticesinde maliye ilmi bugün müstakil bir bilim kolu ha
line gelmiş bulunmaktadır. 

V. MALİYE İLMİNİN DİGER İLİMLERLE OLAN MVNASEBETİ 

Maliye ilmi meşgül olduğu konu itibarile, sosyal bil!mler grubu için
de yer almaktadır. Bu bakımdan maliye ilminin bir taraftan hukuk, eko
nomi, işletmecilik ve istatistikle, diğer taraftan da sosyoloji, tarih ve ah
lakla sıkı bir ilişkisi vardır. 

1 - Maliye ilminin hukukla olan münasebeti. Maliyeye ait bir çok 
kanunlar hukuku da ilgilendirmektedirler. Anayasa'daki mali hükümler, 
vergi kanunları, istikraz mukaveleleri ile ilgili kanunlar, muhasebe-i umu
miye kanunu, devlet muhasebesine ve devlet envanterine ait kanunlar, 
mali teşkilat kanunları ve bu kanunların tatbikatı ile ilgili bütün tüzük
ler, yönetmelikler ve kararnameler hem hukukun ve hem de maliyenin 
müşterek konularını teşkil etmektedirler. Bunların müstakillen tetkikini 
temin maksadile de, mali hukuk adı altında ayn bir bilim kolu meyda
na getirilmiş bulunulmaktadır. Maliye ilminin bir dalı halinde bulunan 
mali hukukun bir taraftan esas teşkilat hukuku ve diğer taraftan da 
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id.A.re hukuku ile bir bağlantısı vardır. Vergi alma, alınan vergileri sar
fetme, istikraz yapma, para basma, ma11 taahhütlere girişme, bütçe ve 
kesin hesap kanunlarını çıkartma gibi devletin mall hükümranlığına 
taallük eden ve anayasalarda yer alan hükümler doğrudan doğruya esas 
t.eşkilAt hukukunu ilgilendirmektedirler. 

İd.A.re hukuku bir taraftan devletin idAri me~ını ve bu mfl
nasebetle id.A.ri müesseseleri ve idAri teşkiJAtı tetkik ettiği gibi aynı -
manda bunların idAri faaliyetlerini, id.A.ri tasarruflarını ve idArl mey .. 
zuatı, yani idArl kanunlarla bu kanunlara ait tüzükler ve yönetmelikleri 
incelemektedir. Gerek maliye teşkiJAtı, gerek bu teşkiJAtm idAri faaliyet
leri ile tasamıflan ve bütün mall mevzuat hem idAre hukukunun hem 
de maliyenin müşterek konularını teşkil etmektedirler. Ancak her iki di
siplin de bu kanunlan incelerken ayn ayn noktalardan hareket eder
ler. Hukuk ilmi kanunlan hukuk prensipleri açısından ele aldığı halde~ 
maliye ilmi bunlan mall yönden inceler. 

2 - Maliye Dmtnin iktisatla olan mtinasebeti. Maliye ilminin 
yal ilimler grubu içinde en fazla ilgili bulunduğu disiplin, hiç şüphe yok .. 
ki, iktisat ilmidir. Maliye ilmi, devletin ve diğer kamu müesseselerinin 
ekonomilerini inceliyen bir disiplin olması itibarile, geniş anlamdaki 
ekonomi ilminin sınırlan içinde yer alır. Esasen daha evvelce de belirt
miş olduğUmuz üzere,, Physiokratlarla KJAsik ekol mensuplan mali hadi
seleri müstakil bir disiplin içinde değil, ekonomi ilminin içinde ve onun 
bir parçası halinde incelemiş bulunmaktadırlar. 

Her ne kadar maliye ilmi XIX uncu yüzyılda müstakil bir bilim ko
lu haline gelmiş ise de, meşgul olduğu konular bakımından, onu iktisat 
ilminden tamamen ayırmaya da imkAn yoktur. Bu sebeple bugünün~ 
liyecileri de, umumi iktisatla tatbiki iktisat ilimlerinin esas ve kaide 
rlDi ~nünde tutmadan, maıı problemlerin çözülebileceği kamsmda 
delildirler. Gerçekten maliye ilminin belli başlı konularından biri olan 

rgilerle harçlann, şerefiyelerin ve kamu illtisadl teşebbüs lamnçları
nm ekonomi ilminin meşgul olduğu gayrisafi mlın hasıla ve milli ge 
J&kmdan bk ballantısı vardır. Bu böyle olduğu gibi, diğer taraftan ge-. 

iktisat teorisinin ve gerek iktisat politikasının meşgul oldulU 
ticaret bUAnçosu, hesap muvazenesi, milll gelirfn böltlıdlştt, 

olma ve tam istihdamı sağlama gibi konular da, ma1iJe 
baflıca konularından birini t.eşkil eden kamu gelirleri ile 

CletleriDi çok J&)mıdan ali-kadar etmektedirler. İşte bu konular ara:sm-
mevcut olan J&)DD münasebetler mali e ilmi ile llttisat ilmi aıwand• 

ballantıyı meydana getirmiş bulunmaktadırlar. 
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3 - Maliye ilminin işletme ekonomisiyle olan münasebeti. Maliye 
ilmi sadece makro ekonomik olayları inceleyen iktisatla değil, aynı za· 
manda mikro ekonomik olayları tetkik eden işletme ekonomisi ile de 
çok yakından ilgili bulunmaktadır. Maliye ilminin meşgul olduğu konu
lardan biri verginin tarhı, tahakkuku ve tahsili işidir. Bugün devletlerin 
almakta oldukları gelir vergisi ile muamele ve giderler vergisinin doğ
ru olarak, hesaplanabilmesi için yıllık bilançoların kar ve zarar hesap-
larının ve bu meyanda maliyet hesaplarının incelenmesine ihtiyaç var
dır. Bu tetkikleri yapabilmek için de umumi işletmecilik esaslarının, 

muhasebe usullerinin, defter tutma şekillerinin bilinmesi gerekmekte
dir. Bu sebeple vergi konulan ile uğraşan maliyecilerin işletme ilmi ile 
birlikte muhasebe usullerine de vakıf olmaları lazımgelmektedir. Bilhas
sa tatbik edilecek olan vergi nisbetinin işletmedeki kapital teşekkülüne 
ve finansman imkanlarına nasıl ve ne suretle tesir edeceği önceden he-
saplanılmalıdır. Teşebbüs şekillerinin intihabı, işletmenin kuruluş yer
lerinin tayini ve işletme büyüklüklerinin tesbiti hususunda verginin na
sıl bir rol oynıyacağı peşinen düşünülmelidir. Bütün bunlardan başka 
verginin maliyet fiatlanna ne ölçüde bir etki yapacağı ve dolayısiyle mü
teşebbislerin karlarını ne nispette azaltacağı ve rekabet imkanlarını ne 
suretle etkiliyeceği önceden bilinmelidir. Bu da ancak işletme ekonomi· 
si esaslarının öğrenilmiş olması ile mümkün bulunmaktadır. 

4 - Maliye ilminin istatistikle olan münasebeti. Bugün istatistiğin 
ve istatistik metodlannın kullanılmadığı bir bilim kolu hemen hemen 
yok gibidir. İstatistik metodlannın kullanılmasına ve bu suretle ilmi 
araştırmalarda yapılan hata ihtimallerinin tesbit edilmesine büyük bir 
önem verilmektedir. Mali istatistikler kamu müesseselerinin yıllık ge
lir ve giderlerinin zaman içerisindeki gelişmelerini belirtirler. Gerçek
ten mali statistiklerden faydalanılmak suretile, ayni kanıu müessesesinin 
muhtelif yıllara ait mali durumu rakamlarla ortaya konulduğu gibi, çe-

şitli kamu müesseselerinin mali durumu da mukayese edilebilir. Ancak 
bunun için kullanılan istatistiklerin aynı şekilde ve aynı metodla tan
zim edilip işlenmiş olmaları iktiza eder. Mali istatistikler bir taraftan 
devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu müesseselerine ait gelir ve gi
-der istatistikleri şeklinde gruplandırılırken, diğer taraftan da servet ve 
gelir istatistikleri, bütçe istatistikleri, kesin hesap istatistikleri, istikraz 
istatistikleri, vergi istatistikleri gibi konular itibarile de sınıflandırılır
lar. Ancak bütün bu istatistiklerin ilmi araştırmalarda doğru ve inandı
rıcı sonuçlar verebilmesi için bunların her türlü şüpheden uzak, tam ve 
mükemmel bir şekilde tutulup işlenilmiş olmaları icab eder. 







I. 13ö1 üm 

KAMU GİDERLERİ 

I. KAMU GİDERLERİNiN MABh:E'l.1 

B&ZJı istisnai haller hariç olmak imere, bütün kamu müessese1e.rl;. 
görevlerini yerine gitirirlerken. masraf yapmak zorunda kalırlar. Bu 
beple kamu giderleri ile kamu hiZmetlerl arasın~ sıla bir bathhk 
münasebet vardır. Ancak kamu hitmetlerinin nevi ve sınırlarmı ta,m 
etmek hususu doğrudan dOlrtıya politika ile idAre ilmini ilgileDdtrdl
lindm, kamu giderlerin$ ait tetldklerl11 de maliye ilmi tarafmdan dellJ;.. 
politika ile idi.re 11mi tarafından yapılması ileri süriilmekt.edir. Gerçıek
t;en eski maliye müelliflerinden bazılanna göre, maliye tlmfnin asıl 

desi, kamu hizmetlerinin görülmesi için gerekli bulunan vasıtaıarm. 
daha doğrusu paranın nasıl temin edileceğinin araştırılmaSıdır. 

Maliye ilminin kamu giderleri ne meşgtU olmıyacaiı haklnndak' 
düfilnce bugün itibarını ~en kaybetmiş bulunmaktadır. ÇUnkfl Jm.. 
mu hizmetleri içitı yapılacalt masraflann miktarı belli olmadan, kamu 
gelirlerinin miktarı tesbit olunamaz ( 1). Kaldı ki, maijye tımintn esas 

onulanndan biri olan bütçe incelenirken, gelirler kadar giderlerle 
~ olunmak J.AZımdır (2). 

Kamu giderlerlnin mahiyetini anlayabilmek için herşeıdm 
li giderlerini gerektiren .ihtiyaçlann nasıl meydana geldiklerlnl 
lbttyaçlamı hangi yollarla karşılandıklanm bilmek 1Azundır. Tol• 
iofDde yaşıyan insanlar ihtiyaçlannı esas itibarile aşaiJdakf selEDleır 

dAbfJinde gidermektıedirler. 

ı - Fertler yemek, içmek, giyinmek ve barınmak gibi f!zyolo 
~~n ile her türlü sosyal ihtiyaçlarını miras, sadaka, ballş, hile, 

ve gasp J,Ollan hariç olmak üzere, kendi ça1ışma1an ı:ıetl.Ceıd.Dıell8 
ottlllldel'i gelir ve servetlerle karşılarlar. tş bölümüne daJ'8118D 

Berzoı c~t» WSSbaden 1952, s. 21. 
ltr Jı1oU «Problem der FiDanzwfssenscbaftı Leipmg 1924, K 
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tisadi nizamda çalışabilecek güçte olan herkesin üretim faaliyetlerine 
katılarak, memleketin sosyal hasılasına bir değer katması ve buna mu
kabil de sosyal hasıladan bir hisse alması icabetmektedir. Fertlerin ih
tiyaçlarını bu şekilde çalışmak veya bir bedel ödemek suretiyle temin 
etmeleri tamamen özel ve individuel bir niteliği ifade etmektedirler. Hal
buki bir kısım ihtiyaçlar daha vardır ki, bunları fertlerin kendi başları
na ve müstakillen gidermeleri mümkün değildir. Bunun için fertler ken
di imkanlarını bir araya getirmek suretile, ihtiyaçlarını daha ucuza ve 
daha kolay yoldan temin etmeye çalışmaktadırlar. Mesela fertlerin bir 
yapı kooperatifi vücuda getirmek suretiyle mesken sahibi olmaları, ken
di başlarına karşılayamıyacakları çeşitli ihtiyaçlarını cemiyet, klüp ve 
şirket kurmak suretile gidermeleri mümkün bulunmaktadır. Nitekim ti
cari, zırai, sınai, madencilik, ormancılık, taşıma ve ulaştırma gibi üre
tim faaliyetlerine girişilebilmek için kollektif, komandit, limited ve ano
nim ortaklıkların kurulması bahis konusu olduğu gibi, spor faaliyetle
rini geliştirmek maksadile de spor kulüplerinin, insanlara yardım et
mek ve hayvanları korumak için de yardımsevenler dernekleri ile hay
van koruma cemiyetlerinin tesis olundukları da görülmektedir. Bu ne
vi kollektif topluluklar sayesinde insanlar ferdi güçlerini ve imkanla
rını bir araya getirmekte ve bu suretle fertlerin, kendi kendilerine karşı
layamadıkları ihtiyaçlarını kolaylıkla bu yoldan giderebilme imkanını 
bulabilmektedirler. 

2 - Fertlerin kendi kendilerine veya kurdukları teşekkül ve mües
seselerle karşılıyamadıkları bazı ihtiyaçları daha vardır ki, bunlar da an
cak kamu müesseselerinin görecekleri hizmetle giderilebilirler. Bu nevi 
ihtiyaçları diğerlerinden ayırdeden en önemli nokta bunların individüel 
karakterden ziyade, kollektif bir hüviyet taşımalarıdır. Hiç şüphe yok 
ki, kollektif ihtiyaçlar ferdi ihtiyaçların bir yekünundan ibaret değildir
ler. Bunların kollektif ihtiyaç olarak kabul edilmeleri, mahiyetıerinden 
ve özelliklerinden ileri gelmektedir. Kollektif ihtiyaçları karşılayan hiz
metlerden çoğunu fertlerin isteklerine ve arzularına göre bölüp dağıt
mak mümkün değildir. Çünkü buna ne teknik ve ne de ekonomik bakım
dan imkAn vardır. Bu nevi hizmetler toplumun varlığını koruyan ve 
topluma fayda sağlıyan hizmetlerdir. Bu hizmetler yapılmadığı taktir
de, kamu müesseselerinin varlığı korunulamıyacağı gibi, geliştirilmesi 
de temin edilemez. Mesela iç ve dıştan gelecek tehlikelere karşı memle
ketin korunulması, insan sağlığının emniyet altında bulundurulması, 

halkın eğitim yolu ile uyarılması, yolların açılması, limanların, kanalla
rın ve barajların vücuda getirilmesi, mevcut ormanların korunup, çıp
lak yerlerin erozyon tehlikesine karşı ağaçlandırılması gibi hizmetler 
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hep toplumun kollektif ihtiyaçlanm gideren kamu hizmetlerlndendir
ler. Kamu hizmetleri devlet, ör.el idAreler, belediyeler ve diğer kamu mü
esseseleri tarafından yapılırlar ve bedelleri de, bu müesseseler tarafın
dan ödenilirler. Halbuki individüel ihtiyaçlan gidermek için yapılan biz.. 
metlerin masraflan prensip itbarile, ihtiyacı karşılanan şahıs tarafın
dan ödenmr. 

Fertlerin, kendi başlanna veya tesis ettikleri kollekttf ör.el teşekkül
ler vasıtasile, karşılıyamadıklan ihtiyaçlara kamu ihtiyaçtan denilmek
tedir. Kamu ihtiyaçlannın ve bu ihtiıaçlan karşüayan kamu hizmetle
rinin neyi ve sınırlan kesin olarak taayyün etmiş değildir. Bu hizmetle. 
rln az veya çok oluşu, sınırlarının dar veya geniş bulunuşu her manJe.. 
ketin tarihi gelişimi ile birlikte, o memlekette uygulanan siyasi rejime 
ve iktisadi sisteme tabi bulunmaktadır. Gerçekten ilk, orta ve yeni c;al
daki devletlerin gördükleri hizmetler birbirlerinden nasıl farkh bir Jm.. 
rakter taşıyorlarsa, liberalizm, sosyalizm, karma ekonomi sistemlerinin 
tatbik olunduğu memleketlerdeki kamu hizmetleri de, gerek nevi ve 
gerek mahiyetleri itibarile, birbirlerinden çok ayrtdırlar. Liberalizmin 
tam bir şek.ilde hakim olduğu memleketlerde devletin asıl vazifesi hukuk 
nizamını sağlamak, iç ve dıştan gelecek tehlikelere karşı toplumu konı
maktır. Bu itibarla devletin iş hayatına müdahalesi ve bizzat iktisadi 
teşebbüslere girişmesi doğru görülmemektedir. Hallı>uki sosyalizmi ka
bul eden memleketlerde devlet sadece hukuk nizamını tesis etmekle mü
kellef deAfi, aynı mmanda memleketin iktisadi yönden ka1kumiasım ger
çekleştirmek için istihsal faaliyetlerini de üzerine almakla görevli tutul· 
maktadır. Buna mukabil karma eko~omi sisteminde ise, ör.el sektıörOn 
yapamadığı veya yapmak istemediği işlerle kamu menfaati bakımından 
~l kişilerin yapmasında sakınca görülen işler deVlete bırakılmaktadır. 
Ancak bugünkü anlayışa göre devlet XIX uncu yüzyılda oldutu gibi, bir 
zabıta devleti halinden çıkmış, toplumu refaha ve mutluluğa kavuştu
Tan bir sosyal müessese haline gelmiş bulunmaktadır. Bu sebeple bu
gün devleijerin üzerlerine aldıklan hizmetler hem çok g~emiş ve 
hem de çok çeşitlenmiştir. Bu itibarla XIX uncu yüz yılın llberaUzmfne 
bailı olan bil' devlet anlayışı da bugün tarihe karışmış bulumnaktadır. 

11. KAMU GtDER.LERtNİ'.N POLİTİK, EKONOMİK VE 
MALI YÖNLERİ 

Kamu hizmetleri için yapılan m8sraflarm eitonoınik ve malt J&ıl9-
rl oldulU kadar ,politik bir tarafı da vardır. Bilindiği üzere, kamu gider
ierme seJ>eı> olan hizmetlerin nevi ve hud~u tayjn etmek yet1d8l et. 
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ha ziyade parlamentolara ait bulunmaktadır. Parlamentonun kararına 
dayan.mayan her hangi bir hizmetin görülmesi ve bu maksatla da bir 
masrafın yapılması mümkün değildir. Aksi halde milletin bütçe hakkı
na yer verilmem.iş olunur. İşte parlamentoların harcamalarla ilgili ol
mak üzere, yapmış oldukları bütün bu muameleler kamu giderlerinin 
politik yönünü teşkil ederler. Buna mukabil kamu hizmetlerinin rasyo
nel esaslar dahilinde nasıl ucuza mal edileceğini ve dolayısile kamu gi
derlerinin mümkün olduğu kadar asgari miktarlara nasıl düşürüleceği
ni tayin etmek hususu da kamu giderlerinin ekonomik ve mali yönleri
ni ifade eder. 

Bu itibarla politikacı daha ziyade, kamu hizmetlerinin nevileri ve 
vüsatleri üzeıinde dururken, maliyeci de hizmetin en az bir masrafla na
sıl yapılabileceğini ve bu hususta ne gibi tedbirlerin alınabileceğini dft .. 
şünür. 

Bilindiği üzere, devletlerin, mahalli idarelerin ve kamu hizmetleri
ni gören diğer müesseselerin f onksiyonlannı yapabilmeleri için menkfı 
ve gayrimenkfıl servetlerle birlikte insan iş gücüne de ihtiyaçları vardır .. 
İşte bütün bunların en ucuz şekilde nasıl temin edilebileceğini ve bunlar
dan kamu hizmetleri bakımından en yüksek faydanın nasıl sağlanabi
leceğini maliye ilmi tetkik eder. Aşağıda izah edeceğimiz üzere, devlet
ler ihtiyacı olan vasıtaları muhtelif devirlerde muhtelif şekil ve yollarla 
temin etmiş bulunmaktadırlar. 

1 - İş bölümü ve ihtisaslaşmanın hakim bulunduğu bir cemiyet 
ekonomisi nizamı içinde her çeşit istihsal pazar için yapılmakta ve her
kes de kendi ihtiyacım, pazardan serbestçe satın alacağı mal ve hizmet 
lerle karşılayabilme imkanını bulabilmektedir. Ancak iktisaden çok ge
ri kalmış ve münakale vasıtalarının azlığı yüzünden henüz pazarları te
şekkül edememiş bulunan zırai bölgelerde insanlar hala kendi ihtiyaç
larım kendi işletmeleri ile ve kendi istihsallerinden karşılamaktadırlar. 
özel sektörde nadiren vaki olan bu hal, kamu sektöründe de görülmek
tedir. Halbuki antik devirle orta çağın feodalite nizamında, daha doğ
rusu bugünkü modem de\!letlerin kuruluşlarından önceki devirlerde 
durum bunun tamamen aksine idi. Bu devirlerde kralların, prenslerin,. 
derebeylerin kendi domenleri ve kendi malikaneleri mevcut olduğun
dan, ihtiyaçlarını da buralardan karşılamakta idiler. Bugün kamu ihti
yaçları, özellikleri itibarile devlete ait olması gerekli bulunan, devlet.
tersanelerinden, devlet harp malzemeleri fabrikalarından, devlet maden 
işletmelerinden, devlet orman işletmleri ile devlet ziraat işletmelerin 
den kısmen giderilmekle beraber, bunların dışında kalan bütün diğer ih-
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ttyaçlar tamamen pazarlardan satm alman vasıtalarla karşılanmaktadır· 
lar. 

2 - tık çağ devletleri ile Roma imparatorluğu zamanında, kamU 
hizmetlerinin yapılması için gerekli bulunan. vasıtalar bir karşılık w
rtımeden, halktan zorla alınırdı. Bu böyle oldllltı gibi, antik devlrdekl 
barp gemileripin inşaatı tşlerile taşıma ve ulaştırma işleri de fnsanJara 
hiçbir ücret verilmeksizin yaptıtılırdı( 1 >. Hiç şüphe yok ki, bugUnldl 
lıflniyet ve demokrasi nizamı içiilde, yaııi can ve mal emntyettntn 
mmların teminatı altında bulunö.uğµ bir devirde kamu ihtiyaçlarım 
şılaJ&C&lt vasıtalann cebir yolu ile temini mümkün dellldlr. ÇUnkü 
1ışma hürriyetinin ve özel mWkiyetin her türlü tecavüzden kornnmpm 

prensibi bugün bütün demokratik devletlerin arıayasalarmda tıenıımt.ı 
altına alınmış bulunmaktadır. Memleketimizin 1961 yılı Anayasasmda 
6' buna dair hUkttmler vardıfC2). Ancak bu böyle olmakla beraber, 

orta çağda hakim olan esaret ve angarya sist.emlnden bugUnid1 
lld1lkiyet sist.emine ve hürriyet nimmma geçiş ?.&nnedfldiğl kadar kO 
OID'.18.ırJQ'tır. Bu hususta toplumda beliren hümaniter Clnsancü) zllllDIJ4• 

bll,uk bir rol OJD&dılı muhakkak olmakla beraber, bunun nıı~la 
eırıımoınııt dilşUntif ve rasyonel hareket ediJ tarzmm da btlJWt bir 

olmuştur. BWndili üzere esaret müessesesi n angarya sfstani l'BlllVIJıo 
-GBIUJtMm. çok maktır. Angaryada işler yavaş yürür ve çok defa da 
'-1ıata., sabotajlara maruz k8.lır. ÇUnkü gerek esAret müessesesinde 
-~· angarya ~ iş ve çalışma psikolojisine bAklm olalı, itCIDID 

duyd.utu sevgi delil, emredene karşı blssettiği korkudur. 
sfstemtJYle bütün işler hep btı korku havası içinde OdeYllD 

• Bu da lff karf1 nefret ~ psikolojik bir olay olup. 
DWtını azaltır. Bu sebeple zamanımızda kamu hizmetleri için 

vuıta1arm' zorla almması nadir hallere tnhtsar eder. 
ballerde devletin mmı savunma ihtiyaçlanm karşWmı&ltr 

(t • ıcoıms d'1nam:wi81eDacbafb Berrln 1958, s. 11 

(2) •·' 1911 tarih ve 33' sayılı 'l'Urldye Cumhuriyeti Anayaeemnda 
'1rlbnler "WI a.Jmakt.adıt. drerkes, mtllld1et ve mirAs bakJanna 88b1pttr 

tamu yaran amaciyle kanunla smırlanabflir. MtUkiJet; ball:Jaa• 
'.·:~9'-.mın:ıası t.opJum ~ aykın olamaz.» Madde 36. ıH.erkea, dUedlll 

88Z1mn• tı~ 8lb1ptlr özeı te$ebb08ler -' ..... 
hl.1rll'l1'9ııerl. ancak kainU Ja1Vl amacı7Je atmıri&J11Lb1Bn 

adalete, tam oatışma M'sm& ve 
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maden ocaklarında çalışma mecburiyetini koyması, menkftl ve gayn
menkül vasıtaları, devletçe tayin olunan bedel karşılığında, satın alması 
veya kullanması gibi hususlar bu meyanda zikrol una bilir. Bunun dışın
da devletin ihtiyaçlarını karşılayacak olan bütün vasıtaları serbest piya· 
sad.an satın alması en doğru ve en akıllıca bir hareket sayılır. Çünkü bu
nun hem kamu ekonomisine ve hem de milli ekonomiye sağladığı fay
dalar vardır : 

a) Şahısların bütün malları emniyet altında bulunacağından, top
lumdaki servet terakümü ile sermaye teşekkülü kolaylaşacak ve bu su
retle memleketin kalkınması için lüzumlu olan yatırımlara da imkan 
verdirilmiş bulunulacaktır. 

b) İşe karşı sevgi ve bağlılık artmış olacağından, işlerin zama
nında ve noksansız olarak yapılması temin edilecek ve bu suretle de işin 
randımanı yükselmiş olacaktır. ( 

c) Hizmetin para ile yaptırılması ve malların bir bedel mukabilin
de satın alınması halinde, ortaya birçok istekliler çıkacağından, bunla
rın arasında rekabet husule gelecek ve bu rekabetten faydalanılmak su
retile de, gerek mallar ve gerek hizmetler devlete ucuza mal edilmiş ola
caktır. 

ç) Kamu müesseselerinin ihtiyaçlarını karşılayan vasıtalar ser
best piyasadan para ile satın alınacağı ve bu paralar da, herkesin mali 
kudretine göre vergi yolu ile toplanacağı için vergi mükellefiyeti de, şa
hıslar arasında daha adilane bir şekilde dağılmış olacaktır. Halbuki iş
ler angarya suretile yaptırılır ve mallar zorla şahıslardan alınırsa, bü
tün yük işleri görenlerle malları zorla alınanların üzerinde toplanmış 
olacaktır. 

İşte yukarıda belirtmiş olduğumuz sebeplerden ötürü devletlerin 
veya diğer kamu müesseselerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri ser
best piyasadan para ile satın almaları ve ancak kamu yaranna olmak 
şartı ile ve istisnai hallerde iş mükellefiyetini ihdas etmeleri VQya mal
lara el koymaları uygun görülmektedir. Çünkü seferberlik ve harp hal· 
leri ile istimlak muamelelerini gerektiren durumlarda devletin ve diğer 
kamu müesseselerinin ihtiyacı olan malları şahıslar satmazlar veya de· 
ğerlerinden çok yüksek bir fiyat isterlerse, o zaman da kamu müessese .. 
leri bundan zarar görmüş olurlar. İşte buna mani olmak için devlet de 
şahıslara malını satma ve kiralama mecburiyetini yüklediği gibi, bizzat 
çalışma mükellefiyetini de koyabilir. Nitekim istimlak ve istimval mua
melelerine baş vurulması da, doğrudan doğruya şahıslara karşı toplum 
menfatinin konınulmak istenilmesinden ileri gelmektedir. Mesela bir 
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demiryolunun tesisi, bir meydanın açılması, bir hastahane veya okul 
binasının yapılması hallerinde, bu mahallerdeki gayrimenkül sahipleri 
arazilerini satmazlar veya yüksek bir bedel talep ederlerse, ne bu tesis
lerin yapılmasına ve ne de bu tesislerle ilgili olan hizmetlerin görülme
sine imkan kalır. İşte bunun için hürriyet nizamının ve özel mülkiyet 
haklannın cari olduğu memleketlerde kamu menfatinin bir icabı ola
rak özel menfaatler daima kısıtlanabilir. Ancak bu kısıtlama yapılırken, 
Anayasa'ca kabul edilen özel mülkiyet haklarının zedelenmemesine de 
dikkat etmek lazımdır ( 1). Çünkü ekonomik yapının esas hücrelerini 
teşkil eden şahıs ekonomilerinin zarara sokulması kamu gelirleri üzerin
de de menfi etkiler yaratır. Bu sebeple istinai ve zaruri hallerde bile, ceb
ri usullere başvurulurken, keyfi şekilde değil, kanunların kabul ettiği 
objektif ölçülere ve kaidelere göre hareket edilmesi ve bilhassa istim
lak ve istimval bedelleri ile kira bedellerinin herhangi bir haksızlığa se
bebiyet verdirttirmeyecek şekilde tesbit olunup, ödenilmesi lazımdır. 

111. KAMU GİDERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Kamu müesseselerinin, ihtiyaçlarını gidermek için, yaptıkları işler 
gerek gaye ve gerek konu itibarile birbirlerinden farklı olduğu için bu 
hususta yapılan harcamalar da, nitelikleri bakımından birbirlerine ben
zememektedirler. 

İşte kamu giderlerini bu bakımdan bir sınıflandırmaya tabi tut
makta fayda vardır. 

1 - Kamu giderlerinin bakanlıklara göre ayrılışı. Kamu giderleri
nin bakanlıklara göre ayrılışı tamamen idari ve müessesevi «instituti
onell» mahiyette bir sınıflamadır. Hangi nevi devlet teşkilatının hangi 
nevi hizmetleri görüp, hangi nevi masrafları yapacağını açıkça anlıya
bilmek için kamu giderlerini bu şekilde ayırmaya ihtiyaç vardır. Bu sı
nıflama herşeyden önce mali ve idari nitelikteki sorumluluk meselesini 
ortaya koymaktadır. Çünkü bütçedeki ödeneği hangi bakanlık ve hangi 
teşkilat kullanıyorsa, parlamentoya karşı da o sorumludur. Mali sorum
luluk esasından hareket edilerek, yapılan bu sınıflama, daha ziyade esas 
teşkilat hukuku ile birlikte idare hukukunu ilgilendirmektedir. 

(1) «Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yarannın gerektirdiği hallerde, 
gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartiyle özel mülkiyette bulunan taşınmaz 

mallann, kanunda gösterilen esas ve usullere göre, tamamen veya bir kısmını 
kamulaştırmaya veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. T.C. 
Anayasası 9.VII.1961 Madde 38. 
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Memleketimizin bütçelerindeki bütün giderler mevcut bakanlıkla
ra ve müesseselere göre ayrılmış bulunmaktadır. Ancak 1964 yılından ön
ce bütçelerdeki kamu giderlerinin bakanlıklara göre bölünüşünde sa
dece pratik maksatlar takip edilmekte iken; bundan sonra ilmi görüşe 
de yer verilmiş bulunulmaktadır. Nitekim 1964 yılı devlet bütçesinin 
A1 işareti altındaki ödenekler «personel giderleri, yönetim giderleri, hiz
met giderleri, kurum giderleri ve çeşitli giderler halindeki» cari harca
maları, Az işareti altındaki ödenekler «etüd ve proje gider.leri, yapı, 

tesis ve büyük onanın giderleri, makine, teçhizat ve taşıt alımlan ve 
onanmlan giderleri halindeki» yatırım harcamalarını ve A3 işareti altın

daki ödenekler «kurumlara katılma paylan ve sermaye teşkilleri, ka
mulaştırma ve satın almalar, iktisadi transferler, mali transferler, 
sosyal transferler ve borç ödemeleri halindeki» sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları şeklindeki üç grup ödenekleri teşkil etmektedir. 

Bu şekildeki idari sınıflamada ödenekler, bakanlıklara ayrıldıktan 
-sonra, ayrıca her bakanlığın kendi hizmet ve fonksiyonlarına göre de 
bölüm ve maddeler halinde tefrik edilmektedirler. Bu itibarla idari sı
mflamada hem bakanlığın sorumluluğu ve hem de ödeneklerin hangi 
maksatlara tahsis olunduğu prensibi esas olarak ele alınmış bulumak
ta.dır. 

ödeneklerin hizmetlere göre ayrılmasında dikkat edilecek en önem
li nokta, hizmetlere tahsis edilmiş olan ödeneklerden meydana gelecek 
son faydaların «utilite final» lerin birbirlerine eşit olmasıdır. Bilindiği 
üzere insanlar sadece yapmış oldukları harcamaların yekfuı değerinin bu 
harcamalardan hasıl olan faydaların yekfuı değerine eşit olmaları ile ye
tinemezler. Ayrıca yapılacak olan her münferit masraftan sağlanacak 
olan son faydanın da, birbirlerine eşit olmasına önem verirler ( 1). İşte 
bu sebeple devlet bütçesindeki ödenekler bakanlıklara ve onların göre
cekleri hizmetlere, fasıl ve maddeler halinde ayrılırken, daima hizmet-
erden elde edilecek son faydaların da birbirlerine eşit olacak şekilde 

'Ylik.sek olmalarına dikkat edilir. 

2 - Kamu giderlerinin şahsi ve ayni olarak bölünüşü. Kamu mü
esseseleri üzerlerine aldıkları görevleri memur, müstahdem ve işçi gibi 
şahıslara gördürürlerken, onlara maaş, ücret, yevmiye, yolluk ve hu
.zur hakkı gibi çeşitli adlar altında bir takım paralar öderler. Bunlar ka, 

(1) M. Masoin «Die öffentliche Ausgaben» Hancibuch der Finanzwissen
·.schaft, J. c. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1956, Bd. II, S. 20. 
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mu müesseselerinin şahsi giderlerini teşkil ederler. Halbuki kamu mü
esseselerinin binalar, yollar, barajlar ve diğer her çeşit tesisler ile her
türlü menkül mallar( taşıt vasıtaları, möble, mikroskop, kompas, kır
tasiye v.s.) için ödediği paralar da ayni giderleri teşkil etmektedirler. 
Ancak nadir olmakla beraber, kamu müesseselerinin gerek personel ve 
gerek ayni vasıtalar ihtiyacını bir bedel ödemeden de temin ettikleri va
kidir. Mesela yabancı bir memleketteki bir konsolosluk hizmetinin her
hangi bir kimse tarafından fahri olarak görülmesi; işçi gelirlerinden alı
nacak vergilerin işverenler tarafından tahsil olunması, bazı resmi mü
esseseler tarafından posta idaresine verilen mektuplarla basılı kağıtla
rın ve paketlerin demiryolu idaresi tarafından parasız olarak taşınılma
sı bu meyanda zikredilebilir. 

3 - Kamu giderlerinin rantabl veya prodüktif olduklarına göre 
bölünüşü. Kamu müesseselerinin yaptıkları harcamalar safi kazanç te
min ettiği taktirde, bunlan rantabl giderler olarak kabul etmek lazım
dır. Ancak rantabilite meselesi daha ziyade özel sektörde kazanç gaye
sile çalışan müesseseler ve işletmeler için bahis konusu olmaktadır. Bu 
nevi işletmelerde uygulanan ticari muhasebe usulleri ile tanzim olunan 
bilançolar sayesinde kar ve zarar miktarları ve dolayısiyle rantabilite 
nisbetleri açıkça tayin olunmaktadır. Halbuki devletin ve mahalli idare
lerin yaptığı hizmetlerin değerlerini para birimi ile ölçmeye ve rantabi
lite hesaplarını yapmaya çok defa imkan yoktur ( 1). Nitekim memle
ketin iç ve dış emniyetini sağlamak üzere, yapılan devlet harcamaların
dan elde edilen faydanın değerini para ile ölçmeğe imkan olmadığı gibi, 
şehirlerin temizliği, aydınlığı ve iman için yapılan belediye masraflann
'd.an sağlanan faydalan da piyasa fiatlan ile değerlendirmek kabil değil
dir. Esasen devlet ve mahalli idareler gibi teşekküller idari, sosyal ve 
kültürel maksatlarla yapmış oldukları harcamalardan bir kazanç da 
beklememektedirler. Çünkü gerçek anlamdaki bir kamu hizmetinin ka
rakterinde karlılık niteliğinden ziyade, faydalılık niteliği hAkim bulun
maktadır. Mesela büyük şehirlerdeki parklar, çocuk bahçeleri, milli 
parklar, mesire ormanları devlet ve belediyeler için rantabl değildirler. 
Fakat bunlar halkın sıhhatine, neş'esine ve çalışma gücüne müspet şe
kilde tesir ettiklerinden, prodüktif niteliğe sahip bulunmaktadırlar. Bu 
böyle olduğu gibi, devletin iktisadi durgunluk devresinde mevcut olan 
işsizliği kısmen gidermek maksadiyle, iktisadi teşebbüsleri genişletme
si veya yeni yeni iş sabalan meydana getirmesi devlete derhal bir kazanç 
ağlayamıyacağı için rantabl değildirler. Fakat bunlar da üretim faali-

(1) w. Lotz «Finanzwissenschaft» Tübingen 1931, S. 10. 
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yetlerini genişletmek ve işsizliği ortadan kaldırmak suretile piyasada 
bir canlılık yaratacaklarından ötürü prodüktif dirler. Çünkü devletin bu 
yollarla ekonomik gelişmeye imkan verdirttirmesi milli gelirin artmasına 
ve dolayısile vergi hasılatının çoğalmasına hizmet etmektedir. Çoğalan 
bu vergi hasılatı ile de, önceden yapılmış olan ödemelerin, karşılanılma
sı, daha doğrusu gelir yetersizliğinden ötürü alınmış olan borçların öde
nilmesi ve dolayısiyle muhtelif zamanlardaki gelirlerle giderler arasın
da bir dengenin kurulması mümkün bulunmaktadır. İşte yine bu se
beple bataklıkların kurutulması, su toplama havzalarının ağaçlandırıl
ması gibi işler için yapılacak her türlü masraf da görünüşte kar sağlı
yan giderlerden değildirler. Fakat bu nevi harcamalar su ve rüzgar eroz
yonu tehlikesini önlediklerinden ve toprağın verimini arttırdıkla

nndan ötürü, gayri safi milli hasılanın yükselmesine yaramakta ve do
layısiyle prodüktif olmaktadırlar. 

Kamu giderlerinin rantabl ve prodüktif şekilde ayırdedilmesi bil
hassa kamu hizmetlerinin finansmanı bakımından da çok önemlidir. 
Genellikle rantabl şekilde çalışan müesseseler ve işletmeler giderlerini 
çok defa kredilerle finanse edebilirler. Çünkü bu nevi müesseseler almış 
oldukları borçların faizlerini ve yıllık taksit bedellerini elde ettikleri 
kazançlarla zamanında ve noksansız olarak ödeme imkanına sahiptir
ler. Halbuki kar sağlamayan müesseselerin yapmış oldukları masrafla
rı borçlanmak suretiyle değil, normal nitelikteki gelirlerle karşılamala
rı lazım gelmektedir. 

4 - Kamu giderlerinin merkezi ve mahalli giderler halinde bölü· 
nüşü. Kamu hizmetlerinden bir kısmı merkez ve bir kısmı da mahalli 
idareler tarafından yapıldığından, kamu giderleri de merkezi ve mahal
li idare giderleri olmak üzere, ikiye ayrılmaktaclırlar. Eğer kamu hiz
metlerinden bütün bir memleket halkı faydalanıyorsa, buna ait mas
raflar devlet bütçesinde gösterilirler. Mesela Milli Eğitim, Milli Savun
ma, Dış ve İç İşleri Bakanlıkları gibi teşkilatın yaptığı masraflar böy
ledir. Çünkü memleketin . her köşesinde yaşayan insanlar bundan 
toptan faydalanmaktadır. Halbuki şehirlerin su, elektrik, hava
gazı, kanalizasyon, mezbaha, tiyatro, lunapark, stadyum, hamamlar, 
plajlar, çocuk bahçeleri ve parklardan daha ziyade bir belde halkı fay
dalandığı için, bunlara ait giderler de mahalli idareler giderlerine ait 
bulunmaktadır. Ancak bu hizmetleri kesin bir şekilde sınırlamaya da 
pek imkan yoktur. Çünkü bütün bir memleket halkı sadece merkezi 
hizmetlerle değil, ayni zamanda mahalli hizmetlerle de, uzaktan ve ya
kından ilgili bulunmaktadırlar. Gerçekten herhangi bir il veya ilçeye 



ait kanalizasyon şebekesinin bozukluğu yüzünden çıkacak olan herhan
gi bir sari hastalık bütün bir memleket halkını ilgilendirdiği gibi, yine 
herhangi bir il veya ilçede mevcut olan sanatoryum, prevantoryum, otel 
ve eğlence yerleri gibi tesisler de maddi ve manevi yönden bütün vatan
daşları yakından ve uzaktan alakadar etmektedirler. 

Kamu hizmetlerini ve dolayısiyle kamu giderlerini merkezi ve ma
halli hizmetler ve giderler olarak tefrik ederken, elimizde kesin bir kri
ter mevcut değildir. Nitekim kamu hizmetlerinden bazıları bazen mer
kez tarafından görülürlerken, bazen de bu hizmetler mahalli idare hiz
metlerinden sayılmışlardır. Mesela XIX uncu yüz yılın son yıllarına ka
dar ilk öğretim konusuna ait hizmetler özel idareler tarafından yapılır
larken, bugün bunlar tamamen merkezi hizmetlerden sayılmaktadırlar. 
Bu itibarla kamu giderlerinin merkezi veya mahalli idarelere ait oluşu 
keyfiyeti memleketin tarihi gelişimi ile devletin takip ettiği siyasi, ikti
sadi ve hukuki rejimle ilgili bulunmaktadır. Nitekim anglosakson mem
leketlerinde mahalli idarelere daha çok hizmet yetkisi tanındığı hal
de, la tin memleketlerinde bunun aksi görülmektedir. Buna mukabil 
memleketimizde her iki sistemin telifi yoluna gidilerek, idarenin kuru
luş ve görevleri merkezden ve yerinden yönetim esaslanna tabi tutulmuş
tur (1). 

Kamu giderlerinin bu şekilde bölünüşünün vergi ödeme psikolo
jisi bakımından bir önemi vardır. Çünkü mükellefler verdikleri vergi
lerin direkt olarak kendilerine bir fayda sağladıklarını görürlerse, ver
giyi daha kolaylıkla öderler. Bu sebeple nazari olarak mahalli idarelere 
ait vergilerin merkezi vergilere nazaran daha kolaylıkla tahsil olunabi
lecekleri kabul edilmektedir. Ancak bu böyle olmakla beraber, memle
ketin bir bütün olduğu ve her vatandaşın sadece kendi bölgesini değil, 
bütün bir vatan sathını düşünmesinin lazımgeldiği gözönünde tutulur
sa, mahalli idare vergilerine, ayrı bir öncelik verilmesinin doğru olmı
yacağı sonucuna varılır. 

5 - Kamu giderlerinin devletin kendi ihtiyaçlarına veya başka te
şekkül ve müesseseler ihtiyaçlarına tahsis olunduklanna göre bölünü· 
şü. Devletin yaptığı masraflardan bir kısmı kendi ihtiyaçlarına ve bir 

( 1) «Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, 
iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller ae 
diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esaslil.r-:ı 
dayanır. Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amaciyle, birden çok ıli 

içine alan çevre de, bu hizmetler için, yetki genişliğine sahip kuruluş ar 
meydana getirebilir» Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 9.7.1961, o: 334, 
Madde 115. 
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kısmı da başka teşekkül ve müesseselerin ihtiyaçlarına ait bulunmakta
dır. Devletin milli eğitim, milli savunına, adliye ve iktisadi kalkınma gi
bi hizmetler için yaptığı masraflar doğrudan doğruya kendi ihtiyaçla
rına ait olduğu halde, sulh andlaşmalarının bir icabı olarak ödediği taz
minat borçları ile işgal ordularının ihtiyaçları için yaptığı masraflar baş· 
kalarına ait kamu giderlerini meydana getirmektedirler. Bugün tarihe 
karışmış olan haraç da tabi devletin hakim devlete ödediği bir vergi ol
ması itibariyle, devletin yabancı müesseseler için yapmış olduğu mas
raflardan başka birşey değildi. 

Devletin il özel idarelerle belediyeler ve üniversiteler gibi teşekülle
re yapmış olduğu mali yardımlar da devletin başkalarına tahsis ettiği 
giderleri teşkil etmektedir. Ancak bunların yabancı devletlere ödenilen 
paralardan bir farkı vardır. O da, bunların bizzat devletin bünyesi içinde 
yer almaları ve aynı zamanda bunlara devlet tarafından tahsis olunan 
ödeneklerin bir mebcuriyet altında tahsis edilmiş olmamalarıdır. Halbuki 
İkinci Dünya Savaşını müteakip Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
yapılmış olan bağışlar gibi, bazı istinai ödemeler hariç, diğer bütün öde
meler siyasi andlaşmaların bir sonucu olarak zorla yaptırılmış olan 
ödemelerdir. 

6 - Kamu giderlerinin idare ve işletme giderleri olarak bölünüşü. 
Devletin asıl görevi idare mekanizmasını harekete geçirmek ve bu mü
nasebetle, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik tasarruflarda bulunmaktır. 
Devletin ve devletten yetki almış olan diğer kamu müesseselerinin idA
ri maksatlarla yapmış oldukları masraflar idari giderleri meydana ge
tirmektedir. Fakat devletin, mahalli idarelerin ve iktisadi devlet ~şek
küllerinin meydana getirmiş oldukları bir takım işletmeler vardır ki, 
bunların yaptıkları masraflar da işletme giderlerini teşkil etmektedir. 
Ancak işletme mefhumu dar anlamda ele alındığı takdirde, burada da
ha ziyade maden işletmeleri, endüstri işletmeleri gibi devletin kazan{ 
temini gayesi ile kurduğu işletmeler bahis konusu olmaktadır. Fakat 
işletme mefhumunu geniş anlamda ele alacak olursak, buraya okullar, 
hastahaneler, örnek çiftlikler, örnek atölyeler gibi kazanç temini gaye· 
si.ı.ıden ziyade öğreticilik, göstericilik ve önderlik vazifesini üzerine al
mış olan müesseseler de dahil olurlar. Birinci kategorideki işletmelerin 
masrafları gerçek anlamdaki kamu giderlerinden sayılmadıkları halde, 
ikinci gruba giren müesseselerin giderleri kamu giderleri içinde yer alır-
ar. Vatandaşlara kamu giderlerinin nevileri hakkında açık bir bilgi ve

rebilmek için işletme giderlerini idare giderlerinden ayırmakta fay
da vardır. Nitekim bu maksatla işletme giderlerini gösteren döner ser-
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maye bütçeleri ile muhtar ve sınai bütçeler adı altında çeşitlLbütçeler 
de meydana getirilmiş bulunulmaktadır. 

7 - Kamu giderlerinin vatandaşların tamamına veya bir kısmına 
faydalı olması bakımından bölünüşü. Devletin yaptığı hizmetlerden, do
layısiyle masraflardan ya bütün bir memleket halkı veya belli bir zfun
re veyahut da sadece münferit şahıslar faydalanmaktadırlar. Bütün bir 
memleket halkının faydalandığı hizmetlerden bazılarını teknik ve eko
nomik bakımdan bölmeye imkan yoktur. Mesela dış işleri bakanlığı ile 
milli savunma bakanlığı'nın gördüğü hizmetler bu meyandadır. Buna 
mukabil milli eğitim teşkilatı ile insan sağlığı ve sosyal yardımlaşma 
teşkilatı'nın hizmetlerinden şahıslar veya zümreler doğrudan doğruya 
ve ayn ayrı faydalanabilirler. Nitekim üniversitelere devam eden öğren
cilerle hastahanelerde tedavi gören kimseler bu hizmetlerden ayn ayn 
ve şahsen faydalanmaktadırlar. 

Kamu giderlerinin bu şekildeki tefriki hizmetin finansmanı bakı
mından önemlidir. Çünkü vatandaşların hepsine ve bir bütün halinde 
fayda sağlayan hizmetlerin masrafları doğrudan doğruya vergilerle kar
şılandıkları halde, belli şahıs ve zümrelere fayda sağlayan hizmetlerin 
masrafları da, bu hizmetlerden faydalananlardan alınacak olan harçlar 
veya bedellerle karşılanırlar. 

8 - Kamu giderlerinin önemlilik derecelerine göre bölünüşü. 

Kamu sektöründe bütün hizmetler önemlilik derecelerine göre bir ter
tibe ve bir sıraya sokulduktan sonra ilk önce zaruri olanlarından baş
lanılmak suretile sırasiyle ve mali imkanlar nispetinde kamu hizmetle
rinin üa edimesi lazım gelmektedir. Bunun için de, idare başında bulu
nanların riayet edecekleri bir plana ve bir programa ihtiyaçları vardır. 

Nitekim şehirlerin yolları, su tesisleri, kanalizasyonu, mebzahası, hava
gazı ve elektrik şebekesi henüz yapılmadan stadyumların, opera binala
rının ve lüks plajların inşaasına başlanılması doğru değildir. Ancak ka
mu hizmetlerinden hangilerinin zaruri veya faydalı, hangilerinin de lüks 
olduğuna karar verilirken çok defa sübjektif hareket edildiği va
kidir. 

İşte bu sebeple planların şahısların görüş ve arzularına göre değil, 
memleketin mali imkanları ve gerçek ihtiyaçları gözönünde tutulmak 
suretile tamamen objektif ölçülere göre tanzim edilmesi ve böylece fay
dalı bir iş dururken, lüks bir işin ele alınmaması lazımdır. 

9 - Kamu giderlerinin adi ve olağanüstü giderler halinde bölünü· 
şü. Kamu giderlerden bazıları adi ve bazıları da olağan üstü giderler 
mahiyetindedirler. Bunların ayırdedilmesinde kullanılan belli başlı kri
terler ise şunlardır: 
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a) Her mali yılda muntazaman tekerrür eden giderler adi teker
ı1ir etmeyen giderler ise olağanüstü giderlerdir. Buna göre memur ma
aşları, müstahdem ücretleri, resmi binaların bakımı ve onarım masraf
ları, ısıtma, aydınlatma, kırtasiye. masrafları gibi masraflar bütçenin adi 
giderlerini teşkil ettikleri halde, demir yolu tesisleri, baraj, hidroelek
trik santralleri inşaatı masrafları da bütçenin olağanüstü giderlerinden 
sayılmaktadırlar. 

b) önceden tayin ve tahmini mümkün görülen masraflar adi gi- : 
derler içinde yer aldıkları halde, önceden tayini ve tahmini mümkün bu
lunmıyan giderler de olağanüstü giderler grubuna girmektedirler. Bu-
na göre memur maaşları ve müstahdem ücretleri, binaların bakım ve 
onanın masrafları adi giderleri teşkil ettikleri halde. zelzele, kuraklık 
ve sel gibi afetlerle seferberlik veya harp zamanlarında yapılan masraf-
lar da olağanüstü giderlerden sayılmaktadırlar. 

c) Yapılan masraflardan hasıl olan fayda doğrudan doğruya ve 
ilk planda yaşıyan nesle ait bulunursa, bu nevi masraflar adi, buna mu
kabil hasıl olan faydadan gelecek kuşaklar da faydalanırlarsa, bu nevi 
masraflar da olağanüstü giderlerden sayılırlar. Mesela baraj tesisleri, 
demiryollan inşaatı masrafları, çimento, kağıt, selüloz, demir - çelik te
sisleri masrafları olağanüstü giderlerden sayıldıkları halde, şehirlerin 
temizliği, bakımı masrafları ile her mali yıl bütçesinde normal olarak 
yer alan bütün idari ve sosyal mahiyetteki hizmet masrafları da adi gi
derlerden sayılırlar. Kamu giderlerinin bu şekilde ayırdedilmesi, bütçe 
tekniği ile bu giderlerin hangi gelir kaynaklarından karşılanacaklannın 
tayini bakımından önemlidir . .Adi harcamalar bütçenin cari giderler ter
tibinde, olağanüstü harcamalar ise - olağanüstü bütçe yapılmadığı tak
dirde - bütçenin yatırımlar tertibinde yer alırlar. Giderlerin bütçe tek
niği bakımından bu şekilde ayırdedilmesi bilhassa mali istatistik yö
nünden de faydalıdır. Çünkü bu suretle muhtelif yıllara ait bütçelerdeki 
Adi giderlerle olağanüstü giderlerin birbirleri ile mukayesesi mümkün 
olabileceği gibi, her birisinin muhtelif yıllardaki farkları da birbirinden 
ayn olarak tesbit olunabilir . 

. Adi giderler genellikle vergiler, harçlar ve kamu iktisadi teşebbüs
lerinden elde olunan kazançlarla karşılandıkları halde, olağanüstü gi
derler istikrazlar la veya emisyonla karşılanırlar. Olağanüstü giderlerin 
tstikrazlarla karşılanmasının haklı sebepleri vardır. Çünkü olağanüstü 
giderleri gerekli kılan hizmetlerden sadece yaşıyan kuşaklar değil, gele
cek kuşaklar da faydalanacaklardır. Bu itibarla onların da, bu nevi hiz
metlerin fiDansmanına iştirak etmeleri tabiidir. Bu da ancak m~rafla-
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n karşılamak üzere yapılacak olan istikrazlara ait yıllık faizlerle taksit 
bedellerinin gelecek kuşaklar tarafından ödenilmesi ile mümkün ola
bilir. 

iV - KAMU GİDERLERİNİN İKTİSADİ HAYATA 
YAPTIÖI TESİRLER 

Kamu müesselerinin yapmış oldukları masraflar iktisadi hayatı 

muhtelü yönlerden etkilemektedirler. Bu sebeple bazı müellifler kamu 
harcamalarının lehinde oldukları gibi, bazı müellüler de aleyhinde bu
lunmaktadırlar. Nitekim XIX uncu yüzyılda klasik iktisatçılar kamu gi
derlerinin millet ekonomisinde olumlu bir sonuç meydana getirmeyeceği 
kanısındadırlar. Bunlara göre devletlerin masraflarını arttırmaları top
lum ekonomisine iyilik değil, fenalık getirmektedir < 1). Klasik iktı 

satçıları böyle bir düşünceye sevkeden sebeplerden birisi XVIII inci yüz
yıldaki kral ve prenslerin istedikleri şekilde hareket edip, hiç kimseye he
sap vermeden masraf yapmaları ve dolayısiyle devletin gelirlerile servet
lerini israf etmiş olmalarıdır. Ayrıca XIX uncu yüzyılda liberal görüşün 

h~ olması sebebile, bu görüşün etkisi altında kalınarak devletin iktisa
di teşebbüslere girişmesi istenilmediği gibi, ayrıca kamu hizmetlerinin 
mümkün olduğu kadar dar tutulması da uygun görülüyordu. Halbuki 
XX inci yüzyılda bu görüşün tamamen aksine olarak devletin iktisadi 
hayata müdahalesi prensibi ve bilhassa toplum kalkınması bakımından 
kamu teşebbüslerine geniş ölçüde yer verilmesi esası savunuluyor ve 
böylece kamu giderlerinin ekonomi hayatını menfi yönden değil, müs
pet yönden etkiliyeceğine inanılıyordu. 

Biz burada kamu hizmetlerinin ve bu hizmetlerin gerektirdiği mas
rafların milli ekonomiyi hangi yönlerden etkilediğini ve giderler politi
kasında ne gibi noktalara dikkat edilmesinin gerekli bulunduğunu kısa
ca belirteceğiz. 

1 - Kamu giderlerinin iktisadi hayata te ir tanlan. Kamu gider
leri sosyal hasılayı artırmak, milli gelirin dağılışını dengeli bir hale ge
tirmek ve konjunktürel dalgalanmaları önlemek suretile iktisadi hayata 
çeşitli yönlerden tesir ederler. 

a) Ekonomik faaliyetler ancak elverişli bir sosyal düzenle geliş· 
miş bir telalik ortam içinde cereyan ettiği taktirde, verimli olabilirler. 
Gerçekten bir memlekette dıştan gelecek tehlikeleri önleyecek emniyet 

(1) R. Nöll von der Nahmer «Labrbuch der Finanzwissenschaft» Köln 1964. s. 
162. 
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tedir. Bu itibarla kuçük ve büyük sulama tesislerinin kurulması, batak
lıkları kurutacak tefcir kanallarının meydana getirilmesi, su toplama 
havzalarının ağaçlandırılması, sel yataklarının tahkim edilip, gerekli set
lerin vücuda getirilmesi, toprak haritalarının yapılıp ( 1), memleket 
topraklarının ziraat, mer'a ve orman topraklarına ayrılması ve mut
lak orman topraklarından çıplaklaştırılmış sahaların ağaçlandırılması 
lüzumlu olduğu gibi, bu hizmetlere ait ödeneklerin kamu müessese büt
çelerine konulması da şarttır. 

İktisadi hayatın sosyal ve teknik şartlarını ıslah eden bütün bu hiz
metler sadece tabiat servetlerinin ve insan işgücünün verimlilik kapa
sitesini arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda kapital teşekkülünü de ko
laylaştırır. Çünkü kapital teşekkülü ve birikimi herşeyden önce bu iki 
unsurun verimli olmalarına bağlı bulunmaktadır. ' 

b) Kamu giderleri milli gelirin reel dağılışına tesir etmek sureti· 
le, sosyal ekonomide büyük bir rol oynarlar. Bir toplum ekonomisinde 
sadece milli gelirin mutlak artışı değil, aynı zamanda onun şahıslar ara
sındaki bölünüşünün de önemi çok büyüktür. Birinci Dünya Savaşın
dan önce gerek endüstri ve gerek ziraat memleketlerinde servet ve ge
lirlerin büyük bir kısmı bazı kimselerin ve ailelerin ellerinde toplan
makta idi. Buna mukabil fikren ve bedenen çalışmak zorunda kalanlar 
büyük bir mahrumiyet içerisindeydiler. Birinci Dünya Savaşından son
ra iktisaden gelişmiş olan memleketlerde gelir dağılışının tashih ve ıs· 

!ahına çalışıldığı gibi hiç bir kimsenin en az geçim haddi altında yaşa
mak zorunda bırakılmaması için de bütün gayretler sarfedilmişdi. Ni
tekim İkinci Dünya Savaşından sonra işsizliği gidermek ve milli gelirin 
fertler arasında daha ahenkli bir şekilde dağılışını gerçekleştirmeıt için 
bir takım ekonomik ve sosyal planların hazırlandığı da bilinmektedir. 

Hülasa fertlerin reel gelirleri arasındaki büyük farklılıkları berta
raf etmek için devletler bir taraftan yüksek kazançlardan yüksek nispet
te bir vergi alırlarken, diğer taraftan da az gelirli kimselere ucuz fiyat
larla, hatta parasız olarak mal ve hizmet temin ettikleri de vakidir. Bu 
meyanda sosyal sigortaların sağladığı avantajların çoğaltılmasına aile 
yük.tine ve hayat pahalılığına göre maaş, ücret ve gündelik verilmesine, 
emekli, dul ve yetim maaşlarının ihtiyaçları karşılayacak bir seviyeye 
çıkartılmasına da önem verilmiştir. 

(
1

) Şeref Nuri İlkmen, «Toprak Haritalarının Ziraatın Kalkınmasındaki 
Önemi» Türkiye Ctunhuriyeti Ziraat Bankası Dergisi, Ankara 1951, No.: 72 - 73. 
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c) Kamu giderleri Jton.tunktürel da1galanmalan önlemek surettıe, 
ekonomi hayatına tesır etmektedirler. BHndilJ Uzere, lktiSadt ııa;atta 
devri daim halliıde birtakıın. dellşikUkler ııusuıe gelmektedir. Zik1ik ili· 
ıellkte olan bu delişmeler yflksetıne, refah, alçalma ve kriz satha1anm 
göStermektedirler. Biç şüphe yok ki, b1ltOrı bu delişmeler hem şahıS ve 
hem de kamu ekonomisi iÇfiı sakııica11 sa)'ılmaktadırl. tŞte lronjunk
Ulrel hareketlerin bu saJcınc8.1anm önlemek veya hiç delfise h&fiflet. 
mek için kamu giderleri polftlkuının konjunlttütel haı'eltet1ere uydurut. 
ması JAmngelmektedir. 

Bilfndili ttzere, refah devresinde iktiSadl bayatta bir canı1tık mey 
dana gelmekte, satış ftyatlan yük:Selfp, tamnçtar artmaktadır. Bu se
beple özel teşebbOsler gelişme devresinde durmadan faaliyetlerini ge-

nişleterek, yatırımlarım -· Bunun neticesinde de ham 
maddeye, insan işgliciiiıe ve kapitale iarşı olan talep fazlalaşmakta ve 
clolayıs:i7le üretim maliyet fiyatlan da yükselmektedir. İşte böyle bir 
durumda devletin ve diğer kamu müesseselerinin kendi masraflarmı 
tısma1armda ve bilhassa yatırımlannı ~ltmalannda büyük bir 
fqda vardır. Çünkü bu suretle hem fiyatlann daha fazla yükselmesi ve 

de kamu müesseselerinin lüzumsuz yere fazla bir masraf yapma:ıa-
önJeniJıniş olunur. Buna mukabil depresyon devresinde inşaat işlerl-
8Mlması, endüstri işletmelerinin tam bir kapasite diblHnde çalışa-

11181lD88'.l ve W&osport işlerinde gerilemelerin ~ gelmesi yüzUnden 
ham madde ile insan iş gUcUne e hemde kapitale karşı olan talep 

ve dolayısiyle bunların fiyatıan da d~r. İşte böyle bir dununda 
flllV·lf*iın_ il öml idarelerin ve belediyelerin, ~t ~ imar işleritle hız 
wıtneleri, kamu sektörüne ait endüstri, maden ve diğer her çeşit t
me1e11. tam kapesite ile çalıştırma1arı ve bilbassa infrastnıktur tesis 

tamamıamaıan çok yerinde bir hareket olur. Çünkü bu suretle ııeın 
bir taraftan lkttsadl durgunlUğun ş.id.detlemnesi önlenUıniş ve hem de di

tarıımaın kamu ilıtiyaçlari dBba u bir rnasratıa temiB edilmiş olur. 
açıklarından erıdif8 eden bam muhafazektr maliyeciler dep-

~rorı· devresinde kamu gitte arttmJmasma t.araftar delildir-
• Bmı1ar bu ~ arttın1masmı delil kısılma-
uygmı b'Cihırfar ( ı). oillara göre cıevıet, böyle bir durumda, 

J'llP8C8i1 masndlan normal gelüierle delilı daha ZfJ'ade emisyonla kar
ve bu da iktisadi ha;atta enfAsyOnUn meydana gelmesine 

olur. 

( 1) llasoin cDie öffentuche Auspban» Bandbuch der Phıanzwtlsen-

1956 Bd II, s. 'l. 
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Halbuki, kamu harcamalarının iktisadi hayata canlılık verdirteceği 
kanısında olanlar böyle düşünmemektedirler. Onlara göre iktisadi dur
gunluk safhasında devletin istihlAkl ve dolayısiyle üretimi çoğaltmak 
ve işsizliği gidermek maksadiyle, yapacağı yatınmlar hiç şüphe yok ki,, 
bütçeye bazı mali külfetler yükleyecek ve bu yüzden de bütçede bir ta
kını açıklıklar husule gelecektir. Ancak bu yatırımlar sosyal ha.sılanın 
ve milli gelirin arttınlmasını hedef tuttukları taktirde, bundan endişe 
etmemek JAzundır. Çünkü ileriki yıllarda elde edilecek olan fazla gelir
lerle, geçmiş yılların bütçe açıklarını kapatmak mümkün bulunmakt.adır. 
?iitekim Birleşik Amerika'da ileri sürülen masraf açığı «deficit spen
dig» teorisine göre, iktisadi durgunluk devresinde tehlikeli olan şey gi
derlerin artırılması politikası değil, bunun tamamen tersine olarak, üre
tim ve tüketimin azalmasına yol açacak şekilde harcamaların kısıtlan
ması politikasıdır ( 1). 

d) Kamu giderleri vasıtasile ibra.patın arttırılması mümkün bu
lunmaktadır. Devletler dış piyasalarda satılacak olan toprak mahsulleri
ni üretenlerle ihraç maddelerini imal edenlere karşılıksız olarak para 
verdikleri gibi, enflasyonist devrelerde iç ve dış piyasa fiyatlarının fark
b duruma düşmesi yüzünden, mallarını satamayan ihracaatçı tüccarla
nı da subvansiyon şeklinde karşılıksız olarak para yardımında da bu-
11mmaktadırlar. Bütün bunlardan başka ihracatın kolaylaştınımasını 

ağlamak maksadile, devletin pazarlama ile ilgili bulunan bütün stan
dardizasyon, ambalaj, silolama ve trasport işlerini ttrerlerine aldıklan 
ve bu maksatla da bir takım teşekküller ve tesisler vücuda getirdikleri 
de görlllmektedir. Bütün bu kamu liderlerinin esas amacı ihraç malla
n müstahsillerinin işlerini kolaylaştırmak ve dolayıstyle dış pamrlara 
sevk edilecek olan emteanın sürümünü genişleterek, memlekete lü
sumlu olan dövizi sağlamaktır. 

2 - Kamu giderlerinde uygulanması gerekli bulunan esaslar. İkti
sadi hayatta kamu giderlerinden müspet ve verimli sonuçlar alabilmek 
içJn aşağıdaki kaidelere uymakta bir zonınluluk vardır. 

a) Kamu giderleri belli şahıslara değil, topluma yararlı olmalıdır. 
ÇUnkü kamu müesseseleri belli şahıslara ve zümrelere menfaat satıa
mak için değil, toplumun refahı ve mutluluğu için kurulmuş buhm
maktadır. Ancak kamu giderlerindeki bu temel ~, monarşik ve oli
aarşik devlet şekilleri gibi, totaliter idArelerde tamamen riayet edf1me. 

(1) M. F.cklıartd. Fr. Reut.er, C. G. Baier, «Flnanzwissenstı DUaaeldorf 
1956, s. 37. 
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diği de bir vakıa olarak bilinmektedir. Çünkü totaliter idarelerde ikti
darı elinde tutanların kamu gelirlerini çok defa istedikleri gibi kullan
dıkları ve bilhassa yakınları ile kendilerine boyun eğenlere büyük ölçü
de menfaatler sağladıkları görülmektedir. Halbuki demokratik idare
lerde şahıs ve zümre hakimiyeti değil, halkın ve milletin egemenliği esas 
olduğundan devlet teşkilatının başında bulunanlar yaptıkları bütün ida
ri, siyasi ve mali tasarrufları millete bildirmek zorundadırlar. Bu se
beple kamu giderlerinden bazı şahısların veya zümrelerin haksız men
faatler sağlamalarına da imkan bıraktırılmamaktadır. Her ne kadar de
mokratik idarelerde devletlerin iktisadi ve sosyal teşekküllere bazı mali 
ve iktisadi kolaylıklar gösterdikleri ve bu meyanda subvansyon adı al
tında mali yardımlarda bulundukları bilinmekte ise de, bütün bu yar
dımların gayesi o teşekküllerin geliştirilmesi suretile, onların topluma 
yararlı olmalarını temin etmektir. Nitekim devletler, geliştirmek iste
dikleri bazı endüstri, ziraat ve maden işletmelerine, iktisadi ve mali ko
laylıkları sağladıkları gibi, sosyal sigortalara, üniversitelere ve hastaha
nelere de paraca yardımda bulunmaktadırlar. Fakat bütün bu yardım
ların gayesi belli şahıs ve zümrelerin zengin olmalarını temin etmek de
ğil, toplumu refaha ve mutluluğa kavuşturmaktır. 

b) Kamu giderlerinde tasarruf esasına riayet olunmalıdır. Kamu 
giderleri toplum hizmetleri için sarfedilen paralar olması itibariyle,. 
bunların genellikle bir kısıntıya tabi tutulamayacağı kanaati mevcut bu
lunmaktadır. Bu böyle olmakla beraber, kamu giderlerini istediğimiz 
miktarda da, arttırmaya imkan yoktur. Çünkü kamu giderlerini sınırlı
yan belli başlı hususlar milli gelirden alınacak pay miktarı ile istikraz
lardan ve emisyondan sağlanacak gelir miktarlarının sınırlı olmaları

dır. Milli gelirden alınacak payın miktarını şahıs ekonomilerinden alı
nan vergiler, harçlar ve diğer çeşitli aidatla kamu iktisadi teşebbüsle
rinden elde edilen kazançlar tayin etmektedirler. Yeni vergilerin ihdası: 
veya mevcut vergi nispetlerinin arttırılması keyfiyeti ise, daima vergi 
mükelleflerinin ödeme takatları ile sınırlı bulunmaktadır. Bu itibarla 
halkın ekonomik potensiyeli göz önünde tutulmadan, vergileri, arttır
mak veya yeni vergi koymak mümkün değildir. Çünkü ödeme takatını 
aşan bir vergi yükü daima şahısların üretim gücünü ve dolayısiyle ver
gi ödeme kapasitesini kısıtıayacağından, devlet de bu kaynaktan fazla 
bir gelir sağlayamaz. 

Bu böyle olduğu gibi, bir gelir kaynağı niteliğinde görülen iç ve dış 
istikrazların da, kendilerine mahsus belli bir sınırı var-dır. İç istikraz
ları tayin eden sınır, fertlerin sahip oldukları serbest gelir miktarı ile 



fertlerin kamu müesseselerine göstermiş oldukJan itimadın derecesi· 
dlr. Dış isttkrazJarda ise, bu sınırlan tayin eden unsurlar faiz mtkfan 
ııaıumer 1mkAniarmm derecesidir. Eter faiz miktarı bOrç veren mmıııe

fatz mlktaruıdan yüksek olmaz ve borçların zamamnda 
:Jmlt&m garanti altına atmmusa, dıf memleketlerden para bUJJ:nak 

zorluk~. 
letlerden devletlere yapılacak olan lyasl nitelikteki ısuıaa,.... 

aeJJace. burada da belli b r borçlanma sımrmm. 8f11maması amuıır. 
taktirde borçlu devletler, eJacalr11 detletıer karpDDda, 

menmaerı1nmm b8ı fed•k•rlıldar J8l)mak zorunda kalırlar. 
ilerden ötüril iç ve dJf bOrçlamDa imkADlarmdaıı fstad.dıll 

faydaJan1Jmak kabil oıamaz. 
Vı veya istikrazlarla ~JID kamu nuMmdlanm. 

la gldemleye kalkıpnak da lktlsadl, V8 SOSnıl· llMIDClal&'r 
nı•ıl>Wtr. teda~ para ve kredi mtırtan, i8tllll8aldell 

mal ııı.metler) faslaOIUJl'SL 
OJarııUt 8fY& 'f'8 hizmet ftyatJan da derhal Yll)gl8J.ir 



38 

edilmesi memleketteki sosyal hasılayı azalttığı, gibi şahıslara isabet eden 
gelir miktarını da düşürtür. Bu da tabiatiyle kamu giderlerini menfi 
yönden etkiler. Gerçekten fertlerin gelirleri azaldığı taktirde, evvela 
mübrem olmıyan ihtiyaç maddelerine ve bunu takiben de daha az müb 
rem olan ihtiyaç maddelerine ve nihayet gelirlerin azalması nispetinde 
mübrem ihtiyaç maddelerine karşı olan talep de kısılmaya başlanır. 

Bunun neticesinde bir taraftan üretimin daralması olayı ile karşılaşılır
ken, diğer taraftan da halkın beslenme durumunun bozulması, evlen
melerin azalması ve fakirliğin yaygın bir hale gelmesi gibi, sosyal bün
yeyi sarsacak tehlikeli durumlar ortaya çıkar. Bu itibarla devletler gi
derler politikasını daima milli ekonomi ile şahıs ekonomisine zarar ver
dirtmiyecek şekilde yürütmek zorundadırlar. Ancak bu böyle olmakla 
beraber, iktisadi devridaim «Wirtschaftskreislauf» olayım sathi şekilde 
gören ekonomistler, «serbest yabancı bir memlekete gitmemek şartile, 
devletin yapacağı harcamalar ne şekilde olurlarsa olsunlar zararlı ol
maz» demektedirler. Nitekim Merkantilistlere göre kamu müesseseleri 
masraf yapmakla bir taraftan kendi ihtiyaçları için gerekli olan vasıta
ları temin ederler, diğer taraftan da bir çok kimseler, kamu giderlerin
den kendilerine gelir sağlıyarak, satın alma güçlerini arttırırlar. Gerçek
ten devlet bir takım işlere girişince, mühendisler, ustabaşılar, teknis
yenler, işçiler, toprak sahipleri, ham madde müstahsilleri bu yönden pa
ra kazanarak geçim imkanlarım genişletirler. Bunun tabii bir sonucu 
olarak, devlet de, bu para kazananlardan daha fazla bir vergi almak su
retile harcamış olduğu parayı kısa bir zamanda yeniden temin etme im
karunı bulur. Bu suretle devletin yapmış olduğu lüzumsuz masraflar da
hi netice itibarile millet ve şahıs ekonomisi için zararlı olmaz düşün
cesi ileri süıiilmektedir. 

Her ne kadar olay dış görünüşü itibarile bu şekilde görünürse de,. 
konunun derinliğine inildiği zaman, durumun hiç de böyle olmadiğı an
laşılır. Devlet vergi yolu ile fertlerden aldığı paralan harcamak suretile,. 
tekrar fertlere intikal ettirir&e de, bu intikal genellikle çok gelirli kim
selerden az gelirli kimselere doğru vaki olur. Bu da, memleketteki ka
pital teşekkülünün daralmasına sebebiyet verdirir. Çünkü az gelirli: 
kimseler elde ettikleri kazançları istihlake tahsis ettiklerinden yeteri 
kadar tasarruf imkanına sahip olamazlar. Bu önemli mahzurun yanında 
aynca devletin lüzumsuz yere masraf yapmasından ötüıii istihsal un
surlarının boşu boşuna kullanılmış olmaları da, büyük bir mahzur teş ... 
kil eder. Halbuki devleti idare edenlerin, fertlerden vergi yolu ile aldık
ları servetleri israf etmemeleri ve bunları fertlere nazaran daha elve
rişli yerlerde kullanmaları lazımdır. Zira fert servetini israf ettiği za-
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man zarannı sadece kendisi çektiği halde, devleti idAre edenlerin yap
tıiı u.rarlardan doğrudan doğ:nıya toplum müteessir olur. Bu da onı. 
rm toplum karşısındaki ahliki ve vicdani sonıml\lluklarını arttınr. 

f) Kamu masrafian hukuken yetkili organlar ve şahıslar taıafm
dan yapılmış olmalıdır. Yuama organı tarafından kabul ve tasdik ecfi.. 
len bütçedeki ödeneklerin kullanılma yetkisi yürütme organına veril
miş bulunulmaktadır. Genellikle kamu masraftan, ya bir kanunun ve 
ya bir ;mukavelenin veyahut da bir taahhüdün icabı olamk, yapdmak
tadır. Bu sebeple malın satın alınması veya hizmetin gördürillmesi kef
fiyeti dolrudan doğruya mukavelelere veya taahhUtlere dapmr. Biz. 
metler yapıldıktan veya mallar tıesellüm edildik.ten sonra da taahhüt 
edilen bedeller tahakkuk etmiş olurıat. Tahakkuk eden bedellerin hak 
sabiplerlne ccverlle» emriyle ödeDilınesinin karara ballanınam masıaflD 
Mentlir bale geldllbıl ffade edeı-. 

1tapmu hizme'tlerintn btr başkası tarafından J9.Pllabilmesl içlD 
önce ,,devletin btrtaabhtlt altına girmiş olması ve ondan sonra da JILP'ıan 
bu himıettD karfllılı oları bedeBn kanuni }'Ollaı'1a ~tmesl JlmQdlr, 
Gerçekten devlete ait senetlerin sulatfnuWni önlemek ıet ıaaı..
m çarçur ettirtmemelt için her memlekette genel muhasebe ıammm 
arttırma ve eksiltme kanunu gibi ma1l kanuDlar ç~ ve hQJdtmat,. 
ıere de bu kanunlar dthiHMe masraf yapmak yetkisi verQmlş bulun'11-
maktadır. 

v. KAlft1 tJ>BJU,ftt ı 

J.8*a ve 

ıoo. 
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yo"l frank'a yükselmiştir. A.B.D nin federal bütçe giderleri XX 5nci yü3· 
yıl başlarında yarım milyar dolar iken, bu miktar birinci Dünya Sava
şından sonra 3, İkinci Dünya Savaşından sonra ise 85 milyar dolara çık
mış bulunmaktadır ( 1). Memleketimizde ise, XX inci yüzyılın başların
da 30 milyon lira civarında olan devlet giderleri 1924 de 140, 1929 da 
220, 1934 de 184, 1949 da 261 milyonu bulmuş ve fakat İkinci Dünya Sa
vaşı içinde ve bunu takip eden yıllarda artış sürati daha da çok hızlan
mıştır. Nitekim devlet bütçesindeki giderler 1943 de 486.717, 1944 de 
952.434, 1949 da 1.371, 1955 de 2.930, 1960 da 7.281 miliyon lira iken, bu 
miktar 1964 de 13.482, 1965 de 14.421, 1966 da 16.775, 1967 de 18,813, 
1968 de 21.612, 1969 da 25.696 miliyon liraya yükselmiş bulunuyordu. 

Devlet bütçelerinde devamlı olarak meydana gelen bu gider artışı 
olayı acaba sadece toplumların kültür ve uygarlıklarının gelişmiş olma
sı ile mi, yoksa devletin sosyal, politik ve ekonomik alanlardaki fonksi
yonlarının değişmiş bulunması ile mi izah edilmelidir. Yoksa bu artış
lar üzerinde daha başka sebepler ve faktörler de rol oynamakta mıdır
lar. Hiç şüphe ,yok ki, kamu giderlerinin artışı olayını tek bir sebebe 
bağlamak mümkün değildir. Bu artışın üzerinde çeşitli faktörler rol oy
namakla beraber, bütün bunları görünüşteki artış sebepleri ile gerçek 
artış sebepleri dahilinde toplayıp, mütalaa etmek mümkün bulunmak
tadır. 

1 - Kamu giderlerinin görünüşteki artış sebepleri. Devletin ve 
diğer kamu müesseselerinin yapmış olduğu hizmetlerde esas itibarile, 
ne hacim ve ne de nevi bakımından, bir değişiklik olmadığı halde, ka
mu giderlerinde bir çoğalma görülmektedir. Bu görünüşteki çoğalmayı 
bir taraftan devletin ayniyat ekonomisinden para ekonomisi nizamına 
geçmiş olması ve diğer taraftan bütçedeki sa.fi usul yerine, gayrisafi 
usulün uygulanması ve zamanla paranın satın alma gücünde vaki olan 
azalmalarla izah etmek mümkündür. 

a) Ayniyat ekonomisi devrinde insanlar malı malla değiştirdikleri 
gibi, malı hizmetle veya hizmeti hizmetle değiştirmek suretile de ihti
yaçlarını karşılıyorlardı. Fakat iş bölümüne dayanan bir ekonomi niza
mı içinde malın malla değiştirilmesi çok zor olduğundan, mübadelenin 
sür'atlendirilmesi ve kolaylaştırılması için ortaya «Para» denilen bir 
mübadele vasıtası çıkartılmış ve malın malla değiştirilmesi yerine, 
P ~ M ~ P formülünde görüldüğü üzere evvela malın paraya, sonra da 
paranın mala çevrilmesi esası kabul edilmişti. Eskiden devletler ihti
yaçlarının büyük bir kısmını fertlerden aldıkları mallarla veya onlara 

(1) Nihat S. Sayar, «Amme Maliyesi» İstanbul 1961, Cilt I, S. 26. 
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yaptırdıkıan hizmetlerle temin ederlerdi. Bu böyle oldulu gibi, feoda
lite nizamında ve Osmanlı imparatorluğu'nun timar ve zeamet siste
minde bugünkü modem ordu teşkilAtı olmadığından, harp zaınan1arm. 
da ve isyan hallerinde timarlular ve zAim'ler kendi kuyvetleri ile mem
leketlerinin savunmasına katılırlardı. Bugün böyle bir iş mükellefiyeti 
ve angarya usulü uygulanmadılı gibi, içten ve dıştan gelecek tehlikele
re karşı meleketin korunması işi de, modem şekilde organtr.e edilmiş 
IJlıbman Milli Savunma Teşkill.tı'na verilmiş bulunulmaktadır. tşt.e dev· 
letler, muhtaç olduklan iş gücü ile maddi vasıtaları, para ile satın aldık· 
tan sonra, kamu hmnetlerinde reel bir artış olmamasına rağmen büt
çe giderleri yekQnunda büyük yükselmeler meydana gelmiş bulımmak
tadır. 

b > Bütçe gelir ve giderlerinin t.ertip ve tanzim t.elaıiğinde evvelce 
safi usul tatbik edilirken, zamanımı'zda gayri safl usulün uygu.1emmş 
olması devlet giderlerini görilnüşte çoğaltmış bulunmaktadır. Dldden 
devlet daireleri yapmış olduklan masraflardan bir pür sağJadıtıan 
taktirde, bu geliri giderlerinden düşerler ve geri kalan kısJnmt bütçede 

lider olarak gösterirlerdi. Bu böyle olduğu gibi, gelirler fazla old.u-
IU takdirde de, yapılan masraflar giderlerden çıkarılır ve blan kı· 

da, gelirler hanesinde t.esbit olunurdu. Nitekim a1ınaD mahkeme 
Jıaroian ve tahsil olunan para cezalan adliye masraflanndaıı çıkartıl
-dll:tan sonra, geri kalan kısım adliyenin giderlerini, buııA mukabil 

dairelerince vergi tahsili içiıı yapılmış olan masraflar vergi basılatm· 
düşUldtlkten SODr$, geri kalan kısım da maJ.iyeDln satı gellrleriDi 

ederdi. Bu usule göre yapılıınş olat1 bir bü1;çede devletbı 
masrafl&rmı ttiıtı o1arak gönnek mi1mkUn oJn>adılt gibi gellrleriD 

, --- giderlerin ve giderlerin arkasında da gelirlerin gJzleıuni~ olması 
~llldm, masraf kontrollanmn yapılması da çok zorlaşırdı. Bu eebep-

1;çede uyguianaıı safl usul terk edilerek, onun yenne pyrlsa.ft 
il ikame e<UJ.miştir. Bu yeni usUle göre gerek toplanaıı let 

geıek yapılan masraflar hiç bir mahsup muamelesine tAbi tm11111Eılllalıl
yek.Qn halinde büt,çede gösterilmeltted.irler. tşte bu ~ x.'311 ... 

giderler aslında sabit kaJ.dıkJan bal.de, bunlarm büt.çelerde rıatıre" 

eawm uıilttar1an yüksek gl>r11mne1dedlrler. 
c) birimi dele dUşmesi kamu giderlerinin IÖ'rDn1ll8t.elld 

•...ttı•'l.fta. ~ olmaktadır. Gerçekten panmm sa.tul alma lllCOIJtlıı 
alman mal ve hlmıetlerln tlyatıan 

~18b91>18 YU~laD hizmetlerin nevi ve geııişJtlf, 
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nan malların kalitesi ve kantitesi aynı kaldığı halde, devletin bu maksatla 
ödemek mecburiyetinde olduğu para miktarı çoğalmaktadır. Kuruş, 

Mark, Frank, Dolar, Sterlin, Drahmi, Rupi, Ruble gibi çeşitli para bi
rimlerinin satın aldıkları mal ve hizmet miktarı her zaman aynı değil
dir. Eğer para biriminin satın aldığı mal ve hizmet miktarı - diğer hal
ler sabit kalmak şartı ile - çoğalırsa, kamu giderleri azalır; aksi halde 
ise çoğalır. Genellikle bugün bütün dünya memleketlerinde para birim
lerinin satın aldıkları eşya ve hizmet miktarı eski yıllara nazaran çok 
azalmış olduğundan, bütçelerdeki ödeneklerin miktarı da bıınunla 

orantılı olarak, kabarmış bulunmaktadır. 
Para değerinin düşmesi sirkülasyonda bulunan para miktarının ço

ğalması ile ilgilidir. Nitekim altın para devrinde Kalifomia'daki zengin 
altın cevherlerinin keşfedilmesi (1848) ve bıınu müteakip Avustralya> 
daki altın madenlerinin işletmeye açılması (1851) altın üretimini büyük 
ölçüde artırmış ve bu suretle altından yapılan para da değerini k~ybet
mişti. Maden para sisteminde para değerinin düşmesi istihsal fazlalığı 
ile ilgili olduğu kadar, para biriminin siklet ve ayarının indirilmesi ile 
de alakalıdır. Nitekim memleketimizde Osmanlı İmparatorluğu devrin
de hazinenin mali sıkıntı içinde kalması üzerine, zaman zaman altın ve 
gümüş paraların ayan ve ağırlıkları düşürülmüş ve böylece daha fazla 
miktarda para teminine çalışılmıştı. Ancak para değerinin düşürülme
si hadisesine kağıt para sisteminde daha çok ve daha sık rastlanılmak
tadır. Çünkü kağıt paranın artırılması daha kolay ve ucuz olduğundan, 
devletlerde kamu giderlerini normal yollardan karşılıyamadıklan za
man, emisyon yapmak suretile, para miktarını artırmaktadırlar. Nite
kim memleketimizde II. inci Dünya Savaşının başında 282 milyon civa
rında olan banknot miktarı 1950 de 962, 1953 de 1.468, 1955 de 2.008 
1958 de 3.473, 2.955, 1960 da 4.452, 1962 de 5.122, 1964 de 6.611, 1965 de 
7.347 ve 1969 yılının VI ıncı ayında da 9.886 milyon liraya yükselmiş 
bulunuyordu (1). 

Memleketimizdeki banknot m!ktarının artması ile meydana gelen 
enflasyon neticesinde paranın iç ve dış değerinde bir düşme görülmüş 
ve bunun üzerine, 7 Eylül 1946 tarihinde doların değeri 140 kuruştan 
280 kuruşa yükseltilmişti. Paranın devalüe edilmesini takibeden ilk yıl
larda resmi kambiyo fiyatı ile serbest kambiyo fiyatı arasında önemli 
bir fark görülmemiş ve fakat 1950 yılından sonra serbest kambiyo fiyatı 
resmi kambiyo fiatından ayrılarak, dolar 1954 de 700, 1956 de 1.150 ve 

(1) «T.C. Merkez Bankası Üç Aylık Bülteni>; Ankara 1943, No: 46. 47, S. 19 ile 
«T.C. Merkez Bankası Aylık Bülteni» Ankara 1969 No: 6-7, S. 39 ve 46. 
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1958 de 1.550 kuruşa yükselmişti. İşte bu olay karşısında paramızın tek
rardan 4 Ağustos 1958 tarihinde devalüe edilmesine lüzum hasıl olmuş 
ve böylece doların resmi fiyatı 280 kuruştan 900 kuruşa çıkarılmasına 
karar verilmişti. Bu devalüasyonların gayesi resmi kur fiyatı ile ser
oest piyasadaki kur fıyatı arasındaki farkı kaldırmak ve aralarında bir 
eşitlilk husule getirmekti. Ancak paranın dış değerinde yapılan bu indir
me ameliyesi sadece ithal malları fiatlarının yükselmesine değil, fiyatla
rın birbirleriyle bağlılığı münasebetile, iç fiyatların da artmasına sebep 
olmuş ve bunun neticesinde devlet bütçesi giderlerinin artırılması zo
runluğu karşısında kalınmıştı. Hiç şüphe yok ki, bu artış bütçenin her 
fasıl ve maddesinde aynı oranda vukua gelememektedir. Çünkü maaş
ların ve ücretlerin yükselmesi keyfiyeti daima eşya ve hizmet fiyatla
rınır yükselmesinden sonra vukua gelmekte ve onları çok hafif bir tem
po ile arkadan takip etmekte, yani yapılan zamlar hiç bir zaman fiyat 
artışlarına eşit bulunmamaktadır. Nitekim bu sebeple para değerinin 
düşmesinden de en fazla müteessir olanlar dar gelirli sayılan ve sadece 
maaş ve ücretleri ile geçinen kimselerdir. 

Genellikle para değerinin düşmesinden ötürü iç borçlara ait bütçe
ye konulacak ödeneklerde de büyük farklılıklar görülmez. Çünkü para 
değerinin düşmüş olmasına rağmen, ödenilen yıllık faizlerle, yıllık tak
sit bedelleri - conversion ve itfa devresi içinde yapılacak diğer değişik
likler hariç olmak üzere - hemen hemen sabit kalmak durumundadır
lar. Buna mukabil dış borçlarda bu tamamen tersinedir. Çünkü dış 
borçların faiz ve taksitleri, milli paraya nazaran fiyatları yükselmiş bu
lunan, döviz veya altınla ödeneceğinden, bütçeye de buna göre bir öde
neğin konulması şarttır. 

2 - Kamu giderlerinin gerçek artışlarını meydana getiren sebep
ler. Devletlere ve mahalli idarelere ait giderlerin gerçek artışlarını yara
tan çeşitli sebepler vardır. Bunlardan bir kısmı bünyevi ve fonksiyonel 
nitelikte olup, kamu giderlerinin devamlı şekilde artmalarına sebep ol
maktadırlar. Buna mukabil diğer bir kısmı da tamamen tesadüfi ve ge
çici karakterde olup, kamu giderlerinin zaman zaman artmalanna tesir 
etmektedirler. 

a) Bir memleket sathının genişlemesi ile bir memleket nüfusunun 
çoğalması kamu hizmetlerile kamu giderlerinin fazlalaşmasına tesir 
ederler. Çünkü genişleyen arazinin korunması, bakılması ve değerlendi
rilmesi yeni yeni işlere ve yeni yeni harcamalara lüzum gösterir. Ancak 
bugün devletlerin siyasi sınırları hemen hemen belli ve sabit olduğun
dan, memleket sathının genişlemesi istisnai hallere inhisar etmektedir. 
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Bu itibarla burada asıl etki yapan memleket nüfusunun çoğalmasıdır. 
Gerçekten nüfusun artması hem insan sağlığı ve hem de sosyal ve eko
nomik alanlardaki hizmetlerin genişletiimesini zaruri kılar. Nüfusun 
çoğalmasile birlikte yeni yeni okullara, yeni yeni sağlık müesseselerine, 
yeni yeni mahkemelere ihtiyaç duyulduğu gibi, umumi nakil vasıtaları
nın arttınlmasına, havagazı, elektrik ve su tesislerinin genişletilmesine, 
zabıta teşkilatının kuvvetlendirilmesine de lüzum görülmektedir. Her 
yeni doğan çocuk nasıl aile bütçesinde bir masraf kapısı açarsa, devlet 
ve mahalli idareler bütçelerine de bir takım mali külfetler yükler. Do
ğumların artması ile ilkokul çağına gelmiş olan çocuklann okutturulma
sı için ilk okullara lüzum hasıl olduğu gibi, buralardan çıkanlar da sıra
sıyle orta okullara, liselere ve nihayet yüksek okullara akademilere, üni
versitelere girmek isteyeceklerdir. Her kademedeki eğitim ve öğretim 
ihtiyacını karşılamak için devletin tedbirler alması ve bu maksatla da 
bütçeye ödenekler koyması veya mevcut ödenekleri artırması lazım gel
mektedir. Memleketimizde 1927 yılından itibaren her beş yıllık fasıla ile 
yapılan nüfus sayımlarından anlaşıldığına göre nüfusumuz büyük bir 
tempo ile artış göstermektedir(!). Bilhassa köylerden şehirlere doğru 
kuvvetli bir akının mevcut olması neticesinde şehirler genişlemekte ve 
buna paralel olarak da mahalli idareler bütçelerine de ağır mali külfet
ler yüklenilmektedir. 

b) Toplumların kültür ve uygarlıkları yükseldikçe, fertlerin ve 
kamu müesseselerinin ihtiyaçları da çoğalmaktadır. Çünkü insanların 
fizyolojik ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçları daima içinde yaşadıkları orta
ma göre şekil ve mahiyet almaktadırlar. İnsanların zevkleri, duygulan 
ve yaşama tarzları geliştikçe, ihtiyaçları da çoğalıp, çeşitlenmektedirler. 
İlk ve orta çağda yaşıyan insanların ihtiyaçları ile yeniçağda yaşıyan in
sanların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilme imkanları arasında na
sıl büyük farklılıklar mevcutsa, bugün de ileri toplumlarla geri kalmış 
toplumların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayacak imkanlar arasın
da da, küçümsenemiyecek kadar farklılıklar vardır. Toplumların kültür 
ve uygarlık seviyeleri yükseldikçe, daha iyi okullara, daha bakımlı sağ
lık müesseselerine, daha sür'atli ve emin taşıt vasıtalarına, daha kon
forlu, daha rahat ve daha aydınlık binalara lüzum görülmektedir. Kül
tür ve uygarlık seviyesinin yükselmesi, çoğalan ihtiyaçların karşılanma
sını sağlıyacak teknik imkanları da yaratmaktadır. Nitekim 19 uncu yüz-

(1) Yıllık ortalama artış nispeti binde olarak 1935 de 21, 1940 d 17,3 1945 de 
de 10.5, 1950 de 22,9, 1955 de 29,7 ve 1960 da 28,94 dir. 23.X.1960 Genel Nüfus Sa
yanı, Türkiye Nüfusu. Devlet İstatistik Enstitüsü No. 452. 
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yılda başlayan teknik buluşlar 20" inci yüzyıl içerisinde hayret uyandı
rıcı gelişmelere imkan verdirttirmiştir ( 1). İnsan zekasının araştırıcı, 
bulucu ve yaratıcı kudreti sayesinde meydana getirilen makina insanın 
önceden hayal ettiği şeyleri birer gerçek haline getirmiş, fert ve toplum 
hayatına yepyeni şekiller verdirttirmiştir. Hiç şüphe yok ki, bütün bunlar 
şahıs ve aile bütçelerindeki giderler yekfuıuna tesir ettikleri gibi, kamu 
müesseseleri bütçelerindeki giderler yekfuıunu da arttırmışlardır. 

c) Liberal devlet anlamı yerine, sosyal devlet anlamının kalın olu
şu kamu giderlerinin artmasına sebebiyet verdirttirmiştir. Bugünkü an
layışa göre devlet müessesesi sadece iç nizamı korumak ve dıştan gelen 
tehlikeleri önlemekle görevli değil, aynı zamanda toplumu daha iyi ve 
daha güzel bir hayata kavuşturmak için her çeşit işleri üzerine almakla 
sorumlu tutulmuştur. Çünkü XVIII ve XIX uncu yüzyıllarda devletin 
her çeşit ekonomik müdahalesini reddeden «laissez faire, laissez passer
bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler» felsefesine dayanan görüş XX 
inci ylızyıldan itibaren değerini kaybetmiş ve bilhassa I inci Dünya Sa
vaşından sonra siyasi iktidar, yaşamaları ve varlıkları sadece fikri ve be
deni çalışmalarına bağlı bulunan sınıfların eline geçince, devlet polisiye 
bir devlet olmaktan çıkarak, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda 
hizmet gören sosyal bir teşekkül haline gelmiş bulunmaktadır. Aynca 
kamu giderlerinin artması üzerinde devletlerin demokratik bir idare re
jimine tabi tutulmalarının da büyük bir tesiri olmuştur. Çünkü demok
ratik idarelerde her parti iktidara gelebilmek için seçmenlere çok çeşitli 
hizmet vaitlerinde bulunmakta ve iktidara geldiklerjnde de bu vaitlerini 
gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu itbarla demokratik idarelerde 
fertlerin parasız şekilde okutulması; hastanelerde, dispanserlerde ve do
ğum evlerinde parasız veya çok cüz'i bir ücretle halka sağlık hizmetle
rinın sağlanması, iktisadi kriz devrelerinde işsizlere paraca yardımda 
bulunulması veya açılan yeni iş alanlarında bunların çalıştırılması, sos
yal sigortalara mali yardımlarda bulunulması, fakir halka sosyal mes
kenlerin yaptırılması gibi çok çeşitli işlerin görülmesi devletten istenil
mektedir. 

d) Devletlerin Lenimsemiş olduğu iktisat politikasının da kamu 
gide ı leri üzerinde tesirleri vardır. Bilindiği üzere, devletlerin uygula
dıkları iktisadi sistemler belli başlı olarak liberalizm, sosyalizm ve kar
ma ekonomi sistemleridir. Liberal sistemde devletin asıl vazifesi iktisa
di ve sosyal hayatı şekillendirmek ve onu geliştirmek değil, sadece top-

(1) A. Siegfried «Aspect du XXe siech> Faris 1955, S. 9. 
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luma düzenli ve istikrarlı bir hayat sağlamak ve bunun için de gerekli 
bulunan hukuki nizamı ve hukuki emniyeti temin etmektir. Halbuki 
sosyalizmde devlet esas itibarile iktisadi faaliyetleri de üzerine almış 
olduğundan, özel sektöre önemsiz işler bırakılmış bulunulmaktadır. Bu
na mukabil karma ekonomide veya müdahaleci sistem -Interventionizm
de devlet ne bütün ekonomik faaliyetleri üzerine almakta ve ne de özel 
sektörü tamamen başıboş bırakmaktadır. Karma ekonomi sistemini be
nimsemiş olan devletler diğer iki sistemin sakıncalarını gördükleri için 
bu yolu tercih etmiş bulunmaktadırlar. Ancak bugün dünyanın hiç bir 
yerinde XIX uncu yüzyılın liberal devletine rastlamak kabil değidir. Bu
günkü devlet anlayışı değişmiş olduğundan, devletin iktisadi hayat kar
şısında tamamen tarafsız kalmasına da imkan yoktur. Hiç şüphe yok ki, 
bu sistemlerden kamu giderlerini en fazla arttıran sosyalizm olup, bunu 
da karına ekonomi veya devletçilik sistemi takip etmektedir. İktisadi 
devletçilik sisteminde özel sektörün yapamadığı veya özel sektörce ya-

pılmasında sakınca görülen işler devlet tarafından ele alınmaktadır. Za
manımızda iktisadi devletçilik o kadar genişlemiştir ki, örnek ziraat iş
letmeleri, orman işletmeleri, maden işletmeleri, endüstri işletmeleri, 

münakale işletmeleri ve hatta ticaret işletmeleri gibi birçok işletmeler 
devlet işletmeleri haline getirilmiş bulunulmaktadır. 

Memleketimizde iktisadi devletçilik sistemi teknik ve ekonomik zaru
retlerin bir icabı mahiyetinde kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorlu
ğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal eden iktisadi bünye çok zayıf ol
duğu gibi özel kişiler de yeteri kadar kapitale ve teknik - ekonomik bilgi
ye sahip olmadıkları için kendi kendilerine iktsadi teşebbüslere girişemi
yorlardı. İşte bu sebepten ötürü devlet endüstri, tarım, ormancılık, taşı
ma ve ulaştıma ile ticaret alanlarında teşebbüslere gireşerek, işletmeler 
kurduğu gibi, kurulan bu işletmeler de devlet bütçelerindeki giderlerin 
artmasına sebep oluyorlardı. Çünkü devlet, genellikle pahalı çalışan bir 
teşekkül olduğundan, devlet işletmelerinin maliyetleri de buna göre yük
sek bulunuyordu. Gerçekten devlet işletmelerinde işçilere ödenilen ücret
ler çok defa özel sektöre nispetle daha yüksek olduğu gibi, çalışma zama
nı da onlara nazaran kısadır. Çünkü bzel kişiler karlılık prensibinden ha
reket ettikleri için daima maliyet fiyatlarının düşürülmesini ve bu me
yanda işçi ücretlerinin indirilip, çalışma süresinin uzatılmasını isterler. 
Halbuki devlet işletmelerinde karlılıktan ziyade, işçilerin tatmin edilme 
politikası esas tutulduğundan, fazla çalıştırma ve eksik ücret verme yo
ltına gidilmemektedir. Her ne kadar devletin maliyet masraflarım esas 
·tutarak, ona göre bir satış fiyatını tesbit edip, kar etmesinin mümkün 
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olabileceği düşünülürse de, bu her zaman gerçekleştirilememektedir. 

Çünkü devlet işletmelerinden bazıları, mesela dokuma endüstrisi özel 
sektördeki dokuma endüstrisi ile rekabet halinde bulunduğundan, sürü
mü azaltmamak için devletin dokuma sanayi mamulatının fiyatlarını 

yükseltmemesi lazımdır. Kaldı ki devlet, devlet işletmelerinin piyasaya 
sür düğü mal ve hizmetlerin fiyatlarından halkı şikayet ettirtmemek için, 
rekabetin etkisi altında bulunulmıyan hallerde bile, çok defa fiyatların 
yükseltilmemesini de tercih etmektedir. Nitekim kömür, elektrik, hava
gazı, su ve ekmek fiyatlarının yükselmesinde halkın derhal şikayete baş
layacağ1 düşünülerek, fiyatların yükseltilmesi yerine, vukua gelen zarar
ların devlet bütçesinden yapılacak mali yardım - subvansiyon - larla te
lafi edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu da, hiç şüphe yok ki, kamu gider
lerınin artmasına yol açmaktadır. 

e) Devletin dıştan gelecek tehlikelere karşı koymak maksadile se
ferberlik ilan edip, harbe girmesi kamu giderlerinin artmasına sebep ol
maktadır. Fertler arasında nasıl bir takım anlaşmazlıklar ve menfaat 
çarpışmaları meydana gelirse, devletler arasında da çok defa ihtilaflı 
meseleler ortaya çıkmaktadır. Fertler devletin kazai fonksiyonundan 
faydalanarak, haklarını dava yolu ile elde etmeye çalışırlarsa da, devlet
ler arası ihtilaflarda ortada bir üst devlet «superetat» bulunmadığından, 
dava yolu ile hakkın yerine getirilmesi kabil değildir. Her ne kadar Bi
rincı Dünya Savaşından sonra Cemiyeti Akvam adı altında bir müessese 
kurulmuş ve bu cemiyete dahil üye devletlerden her birisinin µğradığı 
haksızlığı gidermek için bu teşekküle müracaat mümkün görülmüş ise 
de, bu müracaattan her zaman kesin bir sonuç elde edilememiştir. Ni
tekim istenilen faydanın hasıl olaırıaması yüzünden, Cemiyeti Akvam 
ortadan kaldırılmış ve fakat İkinci Dünya Savaşını müteakip, milletler
arası sulh nizamını tesis edecek olan bir teşekkülün kurulmasına lüzum 
hasıl olmuş ve böylece Birleşmiş Milletler Cemiyeti de kurulmuştur. Fa
kat buna rağmen, milletlerin ve devletlerin menfaat çarpışmalarının 

önüne geçilmesi kolaylıkla temin edilememiştir. Bu sebeple her devlet 
dıştan gelecek tehlikelere karşı kendisini korumak üzere silahlanmaya 
ve büyük ordular beslemeye mecbur kalmıştır. XIX uncu yüzyıldan son
ra vukua gelen harplerin adedi eski yüzyıllardaki harp adedine nazaran 
azalmış ise de, masrafları onlarla kıyaslanamıyacak kadar çoğalmıştır. 
Çünkü bugün bütün diğer meslek sahalarında olduğu gibi, askerlikte de 
gerek harp tekniği ve gerekse harp taktiği ve stratejisi bakımından çok 
büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Bu sebeple de milli savunma mas
rafları korkunç rakamlara ulaşmış bulunmaktadır. 



. BüilıJımJJı.:O&:rı>ll~ devrede dev et giderlerinin en yllksek bir k
ptrmek Jizmıdır. Çünkü barp esnasmda dilşünUierı 
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KAMU GELiRLERi 

I. GENEL D'OŞV'NCELER 

Devletin, mahalli idArelerin ve diğer kamu müesseselerinin görevle
rini yapabilmeleri için paraya ve para değeri ile ölçWebilen servetlere 
ihtiyacı vardır. Kamu müesseselerinin başında devletin bulunması se
bebile, toplumun kollektif ihtiyaçları da daha ziyade bu müessese tara
fından karşılanmak.ta ve bu maksatla temm edilen gelirlere de «Devlet 
gelirleri» adı verilmektedir. Gayrisaf milll hasılanın azaltılmaması, şa
hısların geçim imkAnlannıİı daraltılmaması ve özel sektördeki yatının 
kapasitesinin düşürtülmemesi için takip . edilecek devlet gelirleri poli
tikasında maliye ilminin tesbit ettiği esaslara ve prensiplere uynlmm;ı 
iktiza eder. İşte bu sebeple biz de kamu gelirleri bahsinde ilk önce dev
let gelirlerinin niteliklerini belirttikten soııra, bunların nevileri üzerin
de duracak ve bunu takiben de, gelirlerin hangi esaslara ve prensiplere 
göre temin edilmelerinin gerekeceğini izah edeceğiz. 

Devletler gelirlerini esas itibarile sosyal hasıladan pay almak, para 
ve kredi expansionundan faydalanmak ve istikraza başvurmak suretile 
elde ederler. Hiç şüphe yok ki, bunlardan normal olanı devletin sosyal 
hasıladan pay almak suretile gelir temin etmesidir. Bu da devletin ver
gi, resim, harç ve kamu aidatı gibi, fertlerden aldığı hisselerden, devlet 
emlA.k ve emvalinin kiralanması veya satujlarından elde olunan para .. 
lardan ve devletin tarını, endüstri, madencilik, ormancılık, taşıt ve ulaş
tırma ve ticaret alanlarında kurduğu teşebbüs ve işletmelerden sağJa. 
dığı kazançlardan meydana gelir. Bunların hepsi de, sosyal hasıladan 
temin edilen gelirler olmakla beraber, aralarında esaslı farklar da var
dır. Birincl gruba girenler devletin çıkartmış olduğu mall kanunlara ve 
bu kanunlara müsteniden hazırlanmış bulunan tüzük ve yönetmelik gibi 
mevzuata istinaden fertlerden cebren alınan gelirler olduğu halde, ikin
ci gruba girenler hiç bir zor kullanılmaksızın,. tamamen özel hukuk esas
lan d&btıtnde elde edilen kazançlardan ibarettirler. Ancak devletlerin 
para ceıalan, müsadereler, tazminatlar ve bağışlar gibi yine sosyal ha
sıladan aldıklan bir takım paylar vardır ki, bunlar da iktisadi ve mail 

P. 4 
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bir karakter görmek mümkün değildir. Çünkü para cezalan, müsadere
ler ve tazminatlar varidat temini için değil, cezai ve hukuki hükümlerin 
yerine getirilmesi için alınmışlardır. Gerçekten para cezalarında ve mü
saderelerde asıl gaye suçluları uyarmak, islah etmek ve korkutmak olup, 
tazminatlarda da esas gaye yapılmış olan zararı ilgililere ödettirmek 
yani haksızlığı önleyip, adaleti gerçekleştirmektir. Bağışlarda ise esas 
gaye bağışı yapmış olan kimsenin arzu ve isteğini yerine getirmektir. 
Nitekim üniversitelere, hastahanelere, vakıflar idaresine, belediyelere 
yapılan bütün bağışlar hep fertlerin kendi başlarına yapamıyacaklan iş
leri bu müesseseler vasıtasile gerçekleştirmek istemelerinden ötürü ya
pılmış bulunmaktadırlar. 

Devletin para ve kredi ekspansiyonuna başvurması veya istikraz 
yolu ile gelir temin etmesi daha ziyade olağanüstü hallere mahsus bu
lunmaktadır. Devletler monetaire mahiyetteki gelirlerini çeşitli yollar
dan temin etmektedirler. Mesela devlet madeni paraların reel değerleri
ni, üzerlerinde yazılı olan itibari değerlerine nazaran düşürmekle kendi
sim~ bir gelir sağlayabilir. Ancak bugün tedavülde bulunan kanuni para 
kağıttan yapıldığı için, madeni paraların reel değeri ile itibari değeri 
arasında bir fark yaratılmakla devlete büyük bir menfaat temin edile
memektedir. 

Kağıt para yoluyle gelir teminine gelince, bu emisyona başvurmak 
suretiyle yapılmaktadır. Zamanımızda devletler kendileri para çıkart
mayıp, bu hakkı emisyon bankasına vermiş bulunmaktadırlar. Gerçek
ten devletlerin merkez bankalarına verdikleri hazine bonoları veya bu 
mahiyetteki senetlerle onlardan avanslar alıp, ihtiyaçlarını karşıladık
ları görülmektedir. Aynca paramn devalüe edilmesi sonucunda, devle
tin elinde bulunan altınların fiyatlarında vaki yükselme ile devlete mo
netaire yoldan bir gelirin sağlanması kabil olduğu gibi, Merkez Banka
sında mevcut olan altınların değerlerindeki, devalüasyon sebebile vaki 
olan artışlardan da bir kısmının devlete intikal ettirilmesi ve böylece 
devlete bir gelir temini de mümkün görülmektedir. 

Devletin emisyona başvurması· veya kısa, orta vadelerle Merkez 
Bankasından kredi temin etmesi belli ölçüler içinde kaldığı müddetçe, 
bir zarar husule getirmez, bilakis iyi ve ölçülü şekilde kullanıldıkları 
taktirde iktisadi durgunluğun giderilmesine de hizmet edebilirler. Fakat 
bu normal ölçüler içinde yapılmadığı, diğer bir deyimle para ve kredi 
hacminde bir şişkinlik yaratıldığı taktirde, o zaman eşya ve hizmet fi
yatlarında yükselmeler vukua geleceği için para ve kredi ekspansiyo
nunu da toplum için zararlı saymak lazımgelir. 
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1stikraz yolu ile elde edilen paralan görünüş bakımından devlet ge
lirleri içinde saymamak gerekir. Nitekim şahıslar ve aileler almış olduk
ları borçlan kendileri için bir gelir mahiyetinde de görmemektedirler. 
Fakat devlet tarafından alınan borçların ileride vergi hasılatı ile ödene
ceği gözönünde tutulursa, bunların önceden alınmış birer avans olarak 
"kabul edilmesi yerinde olur. Nitekim G. Jeze ve Seligman gibi bazı mü
ıellifler de istikrazlan vergilerden sağlanan gelirler meyanında zikretmiş 
·bulunmaktadılar. 

Yukarıda değindiğimiz gelir kaynaklarından hepsi ayni önemde de
rğildirler. Bunlardan bazıları ön planda yer aldıkları halde, bazıları da 
-geri planda kalmaktadırlar. Nitekim ilk çağlardaki imparatorlukların 
uyguladıkları mali sistemler içinde vergi müessesesi oldukça önemli bir 
yer alırken, ortaçağda durum değişmiş ve devletin kendi emlak ve ara
zisinden sağladığı gelirler vergilere nazaran daha büyük bir ehemmiyet 
kazanmışlardır. Gerçekten feodalite nizamının hüküm sürdüğü ortaçağ 
devrinde krallar ve prensler arazi ve emlak üzerinde mutlak bir tasar
nıf hakkına sahip olduklarından, bu kaynaklardan büyük ölçüde gelir 
emin etmekte idiler. Ayrıca krallara ve prenslere «Regalien» (1) adı al

tında mali ve iktisadi mahiyette hükümranlık hakları da tanınmıştı. İş
te bu haklara istinaden krallar ve prensler para basmak, yol ve köprü
"lere geçit vermek, nehirlerdeki nakliyata müsaade etmek, tuzlaları, ma
denleri ve ormanları işlettirmek, kara ve su avcılığına izin vermek sure-
ile bu yollardan önemli gelirler temin ediyorlardı. Ancak saray mensup

larından birisinin evlenmesi, büyük saray şenliklerinin yapılması, harp 
malzemesinin tedarik edilmesi ve esir düşen kralların veya prenslerin 
lrurtanlması için «Fidyeinecat» verilmesi gibi olağanüstü hallerde halk
tan iane şeklinde bir vergi alındığı da görülmekte idi. 

Ortaçağın son yıllan ile yeni çağın ilk zamanlarında bilhassa İtalya, 
'Fransa, Almanya ve İngiltere gibi bazı memleketlerde kazanç sağlayan 
bir çok iş alanları ya devlet monopolü altında bulundurulmak veya im
tiyaz sözleşmeleriyle özel kişilere bırakılmak suretile, devlete belli bir 

(
1

) Regal kelimesi aslında «rex» den gelmekte olup, kralın hakkı anlamını 
ifade ediyordu. Sonradan «Gelir sağlıyan haklar» gibi özel bir anlam taşımaya 
aşladı. Bu itibarla para basmak, madenleri, tuzlaları ve ormanlan işlettirmekten 

-alınan resimlerle köprülerden ve yollardan alınan geçit resimleri hep Regalien 
terimi içinde toplanıyordu. Kralların ve prenslerin maU sıkıntılar yüzünden ara· 
"Zi ve emlakini ellerinden çıkartmaları üzerine, bu resimler çok büyük bir önem 
"'kazanmışlardı. Çünkü arazi ve emlakin ortadan kalkan hasılatını bunlarla kar-
ılamanın mümkün olduğu görülüyordu. Bu hususta şu esere bakınız: Anton 

'Tautscher, «Die öffentliche Wirtschaft». Berlin 1963, S. 182. 
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<ieki gelir sıruflamalannın birbirlerine uymadıkları açıkça görülmekte
<iir. Mesela 1924, 1931 devresi bütçelerindeki gelirler, 1) vasıtasız vergi
. er, 2) vasıtalı vergiler, 3) tekel gelirleri, 4) damga resmi, harçlar ve kay-

iyeler, 5) devlete ait müessesat, emlak ve emval hasılatı, 6) müteferrik 
~aridat, 7) istirdatlar halinde ayrıldıkları halde, 1932 - 35 devresine ait 
bütçeler. 1) irad ve servet vergileri, 2) istihlak ve muamele vergileri, 
3) kaldırılan vergiler bakiyeleri, 4) tekel safi hasılatı, 5) devlete ait em
il.ak ve emval hasılatı, 6) devletçe idare edilen müesseseler hasılatı, 

1) umumi müesseseler ve şirketler hasılatından devlet hissesi, 8) müte
:ferrik varidat, 9) fevkalade varidat, 10) nazım varidat olarak ayırdeclil
mişlerdir. Bu sınıflama 1934 - 1944 ve 1949 yıllarında yeniden bazı deği
şikliklere tabi tutulmuş ve 1953 yılında devlet gelirleri. 1) vergiler, 2) dev
letçe idare edilen kurumlar ve devlet payları, 3) devlet emvali gelirleri, 
4) çeşitli gelirler ve cezalar halinde dört kısma bölünmüştür. 1964 yılın-

a yeniden bir değişiklik yapılarak, devlet gelirleri. 1) vergi gelirleri, 
'2) vergi dışı gelirleri olmak üzere, iki büyük kategoriye ayrılmış ve ver

i gelirleri kısmı içinde bütün vasıtasız ve vasıtalı vergilerle tekel safi 
gelirleri, resimler ve harçlar ayn bölümler halinde gösterilmişlerdir. 

Vergi dışı gelirler ise, devletçe yönetilen kurumlar hasılatı, devlet pay
an, devlet mallan gelirleri ile çeşitli cezalar, özel gelirlerle ve fonlar şek
inde bölünmüşlerdir. 

Devlet gelirlerinin idari sınıflanması yanında tamamen teorik ma
hiyette sınıflamalar da vardır. Ancak teorik ve ilmi mahiyetteki sınıfla
ma.larda bazı müellifler gelirlerin tarihi ve hukuki gelişmelerini ele al
mış oldukları halde, bazı müellifler de bunların iktisadi ve mali yönle
rini esas tutmuşlardır. Bu sebeple tıpkı idari sınıflamada olduğu gibi, 
;ılmi ve teorik sınıflamada da ortaya çeşitli şekiller konulmuş bulunul
:maktadır. Nitekim Jean- Bedin kamu gelirlerini 1) devlet emlaki gelir
leri, 2) harp ganimetleri, 3) ihtiyari bağışlar, 4) tabi devletlerden alınan 
'harçlar, 5) devlet ticaretinden elde olunan gelirler, 6) ithalat ve ihracat 
-gümrükleri, 7) vergiler olmak üzere ayırdetmiş ve bu ayırmada daha zi
yade gelirlerin tarihi gelişimini esas tutmuş bulunmaktadır. Buna mu-

abil bazı Alman ve İngiliz maliye müellifleri ise, devlet gelirlerini, özel 
-ekonomi ve kamu ekonomisine ait gelir grupları içinde toplamak iste
mişlerdir. Fransız müelliflerinden E. Allix ise, devlet gelirlerini 1) dev
let emlak ve teşebbüsleri gelirleri, 2) vergiler, 3) istikrazlar olmak üzere 
iiç grup içinde mütalaa etmiştir. Yine Fransız müelliflerinden G. Jeze 
de devlet gelirlerinin cebre dayanan ve cebre dayanmıyan gelirler ha
linde bölünmesini uygun bulmuş ve devletin egemenlik hakkına daya
narak, fertlerden aldığı vergileri, resimleri, harçları, şerefiyeleri, para 
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etmektedir. Halbuki eski devirlerde görülen «Haraç» gibi vergilerle, bu· 
günkü galip devletlerin mağlup devletlerden aldıkları harp tazminatları 
tamamen zorla dikte ettirilmiş bulunan andlaşmalann bir neticesi ve bir 
icabı olarak meydana gelmiş bulunmaktadırlar. 

4 - Kamu gelirlerinin umumi veya özel gelir olarak ayırdedilmesi. 
Umumi gelirler devletin fertlerden vergi şeklinde tahsil ettikleri ayni 
veya nakdi değerler olup, özel gelirler ise kamu müesseselerinin özel bir 
hizmet karşılığında fertlerden aldıkları paralan teşkil etmektedirler. 
Buna göre gelir vergisi, arazi ve bina vergisi, veraset ve intikal vergisi 
umumi karakterde kamu gelirleri olduğu halde, üniversite harçları, mah· 
keme harçları, pasaport harçları, hastahane ücretleri ile devlet demir
yollan ve denizyolları hizmetlerinden alınan tarüe ücretleri gibi çeşitli 
hizmetler karşılığında alman paralar da devletin özel gelirlerini teşkil 
ederler. Gelirlerin bu tarzda ayırdedilmesi sayesinde hangi kamu mües. 
seselerinin özel gelir sağladığı ve bunların devlet gelirleri yekfuıu için
deki orantılarının ne olduğu kolaylıkla anlaşılır. 

5 - Kamu gelirlerinin cebre dayanan veya dayanınıyan gelirler 
olarak ayırdedllmesi. Vergiler, resimler, harçlar ve şerefiyeler cebre 
dayanan gelirler olduğu halde, kamu müesseselerinin ihtisadi faaliyet
lere girişmek suretile, temin eyledikleri karlarla özel emlakin satılması 
veya kiraya verilmesi neticesinde elde olunan kazançlar da cebre dayan
mıyan gelirleri teşkil ederler. Devletin bilindiği üzere, iki türlü şahsiye
ti vardır; bunlardan birisi kamu hukukunu, diğeri de özel hukuku ilgi
lendirir. Devletin sahip olduğu otoriteye dayanarak, elde ettiği gelirler, 
doğrudan doğruya kanun hükümleri icabı olarak, şahıslardan tahsil 
olunan gelirler olup, cebre dayanmıyan gelirler tamamen özel hukuk 
kaideleri esaslarına göre ve şahısların arzu ve istekleri dahilinde tem.in 
edilen gelirlerdir. Gerçekten şahıslar devletin satılığa çıkardığı veya ki· 
raya vermek istediği arazi ve emlaki satın alıp almamakta, kiralayıp 
kiralamamakta tamamen serbest oldukları gibi, devlet işletmelerinin 
piyasaya arzettiği mal veya hizmetleri de satın alıp almamak hususmı
da tamamen muhtardırlar. Ancak mübrem ihtiyaç maddeleri devlet 
monopolu altında bulunur ve bunlar da yüksek fiyatlarla satılırlarsa o 
zaman durum değişir. Burada alıcı sadece malın maliyet bedeli ile satı
cının normal karını değil, aynı zamanda monopol dolayısile ilave olu
nan yüksek kan da ödemek mecburiyetinde kalır. Ancak alıcının bu 
ödeme mecburiyeti vergilerde olduğu gibi, kanuni mecburiyetin değil,, 
ihtiyaçların giderilmesi zaruretinden meydana gelmektedir. Diğer bir 
deyimle monopol mallarının yüksek fiyatlarla satılması görünüşte ör.el 
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hukuk kurallarına göre serbestçe ceryan etmekle beraber, hakikatte du
rum hiç de böyle değildir. Çünkü alıcılar bunları, mübrem ihtiyaç mad
deleri olmaları itibarile, her ne bahasına olursa olsun satın almak zo
rundadırlar. Bu sebeple maliyet fiyatile normal karın üstünde kalan faz
la kısmı bir nevi vergi mahiyetinde görmek lazımgelir ( 1). 

111. GELİR SAGLIYAN KAMU TEŞEBBÜSLERİ 

1 - Genel düşünceler. Devlete gelir sağlıyan kamu teşebbüslerin
den bazılarının sosya1 ve bazılarının da ekonomik ve mali yönleri galip 
bulunmaktadır. Nitekim bir taraftan okul, hastahane, müze, kütüpha
ne, sergi evi, tiyatro ve opera gibi müesseseler toplumun kültürce yük
selmesine ve insan sağlığının korunm~ına hizmet ederlerken, diğer ta
raftan da numune çiftlikleri, meyveli veya meyvesiz numune fidanlık

ları, haralar, inekhaneler, aygı~ depolan, san'at okullarındaki atölyeler 
de fertlere iktisadi ve teknik alanlardaki yenilikleri göstermek ve öğret
mek suretile öğretim faaliyetlerinde faydalı olurlar. Bunların hepsi de, 
devlete bir kazanç sağlamayı hedef tutmadıklarından mali bir karakter 
taşımamaktadırlar. Buna mukabil devletin veya mahalli idarelerin ha
zineye gelir temin etmek maksadiyle iktisadi teşebbüslere giriştikleri 
veya özel iktisadi teşebbüslerle ortaklıklar kurdukları da vakidir. Bu 
tür gelirlerin miktarı devlet veya mahalli idareler işletmelerinin mey
dana getirdikleri servetlerin veya hizmetlerin maliyet fiyatları ile satış 
fiyatları arasındaki farka göre taayyün etmektedir. Bu bakımdan Ka
mu iktisadi teşebbüslerinin safi kazançlarını artırabilmeleri için iktisa
dilik prensibine göre hareket etmeleri l~m gelmektedir. 

Devletlerin iktisadi teşebbüslere girişmek suretile, gelir temin et
meleri konusu ötedenberi tartışılmış ve hakim olan düşüncelere göre
de bazı devirlerde lehte ve bazı devirlerde de aleyhte fikirler ileri sürül
müştür. Merkantilist düşüncelerin hakim olduğu devrede, iktisadi haya
tın nasıl şekillendirileceği ve mevcut işletmelerin nasıl verimli bir hale 
sokulacağı hususunu en iyi bilenlerin devlet memurları olduğuna inanı
lıyordu. Halbuki Mekantilizmi takiben XVIII ve XIX uncu yüzyıllarda 
meydana gelen Physiokratizm ile Liberalizm taraftarları devletin iktisa
di hayata el atmasını sakıncalı görüyorlar ve kamu iktisadi teşebbüsle
rini daima bir şüphe ve tereddütle karşılıyorlardı. Bu sebeple Merkan
tilistlerin aksine olarak, yeni yeni devlet işletmelerinin kurulmasını veya 
mevcut özel işletmelerin devletleştirilmesini değil, bunun tamamen ter-

(1) Car! von Tyazka, •Grundzüge der Finanzwissinschaft• Jena 1923, S. 310. 
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sine olarak, devlet işletmelerinin elverişli şartlar ve fiyatlarla elden çı
kartılarak, özel sektöre devredilmesini uygun buluyorlardı. Fakat Karı 
Marx (1818-1883)ın tarihi maddiyetçilik ve değer fazlalığı hakkındaki fel
sefi görüşlerinin tesiri ile XIX uncu yüzyılda sosyalist düşünceler ve 
akımlar kuvvetlenince, devletin yeniden iktisadi hayata el atması, devlet 
teşebbüslerinin yeniden kurulması ve istihsal vasıtalarının topluma mal 
edilmesi isteniliyordu. Sosyalist düşüncelere göre devlet teşebbüslerinin 
özel teşebbüslere nazaran verimsiz oluşu, bu teşebbüslerin başında bu
lunan şahısların zihniyetıerile onların idari tutumlarından ileri gelmek
te idi. Eğer radikal tedbirlerle bunlar değiştirilirlerse, devlet iktisadi 
teşebbüslerinin verimsizliği de ortadan kalkmış olacaktı. Kamu iktisa
di teşebbüsleri hakkında öteden beri mevcut olan bu iki zıt görüş zama
nımızda da karşı karşıya bulunmakta ve her ikisi de kendi açısından 
kendi tezini tek taraflı olarak savunmaktadırlar. 

Kamu istisadi teşebbüslerinin karşısında olanlar a) devletin karı
şık bir idari makanizmaya sahip olduğunu, b) işletmelerin sevk ve ida
resi ile görevli olan kimselerin, işin hasılası ve neticesi ile maddi yönden 
hiçbir ilgileri olmadığını ve bu bakımdan, kendilerini tamamen işe ver
mediklerini, c) devlet teşkilatında bürokrasinin mevcut olması sebebi
le, kamu iktisadi teşebbüslerinin piyasa ekonomisinin değişen şartları
na kolaylık.la ayak uyduramadıklarını, d) devletin esas gayesinin fert
leri maddi ve manevi yönden mutluluğa kavuşturmak olduğundan, özel 
teşebbüslerle rakip bir duruma girmemesinin lazımgeldiğini ileri sürmek
tedirler. ~una mukabil kamu iktisadi teşebbüslerine taraftar olanlar da 
a) bugünkü devlet anlayışının XIX uncu yüzyıldaki devlet anlayışından 
tamamen farklı bulunması sebebile, devletin sadece idari ve hukuki dü
zeni sağlamakla iktifa etmeyip aynı zamanda fertlerin iktisadi sahada 
yetişmeleri için gayret sarf etmesi ve bu maksatla da örnek işletmeler kur
ması lazım geldiğini, b) özel şahısların kapital kifayetsizliği ile teknik ve 
işletmecilik alanlarındaki bilgisizlikleri yüzünden ele alamadıkları ikti
sadi işleri devletin kendi üzerine alması icap etiğini, aksi halde memle
kette mevcut olan tabiat servetlerinin kıymetlendirilmelerinin mümkün 
olamıyacağını, c) özel teşebbüslerin kamu teşebbüslerine nazaran daha 
sür'atli hareket ettikleri vakıasının zamanla değişmiş bulunduğunu, 
çünkü bugün iktisadi hayata hakim olan anonim ortaklıklarının da iş
lerini formaliteler dahilinde yürüttüklerini, buna mukabil devlet ikti
sadi teşekküllerinin özel hukuk kurallarına tabi tutulması suretiyle, for
malitelerden büyük ölçüde kurtarılabileceklerini iddia etmektedirler. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin lehinde ve aleyhinde ileri sürülmüş 
olan bu fikirlerin hiç şüphe yok ki, bir takım haklı tarafları vardır. An-
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cak bu böyle olmakla beraber, toplumdaki iktisadi teşebbüslerin dur
madan genişlediği de bir gerçektir. Burada incelenmesi gerekli olan nok
ta devletlerin hangi hallerde ve hangi konularda iktisadi teşebbüslere gi
rişeceklerini ve bunların hangi organizasyon şekilleri ve çalışma metod
laı ı dahilinde daha verimli olabileceklerini önceden tayin etmektir. 
Kanaatımızca a) serbest rekabet imkanlarının sınırlı bulunduğu haller
de yapılacak iktisadi işler, b) özel sektörün rağbet göstermediği veya 
başarma imkanlarına sahip bulunmadığı iktisadi işler, c) toplum men
faatı bakımından özel sektöre terkedilmesinde mahzurlu sayılan ikti
sadi işler kamu teşebbüslerine bırakılmalıdırlar. Kamu teşebbüslerine 
bırakılan işlerin başarıya ulaşmasını temin etmek için de bazı şartların 
yerine getirilmesi icap etmektedir. Herşeyden önce işletmelerin sevki 
idaresini üzerlerine alacak olan idarecilerin ve teknisyenlerin mesleki 
formasyonla birlikte sağlam bir karaktere ve memleketseverlik duygu
suna sahip olmaları şarttır. Aynca, a) devlet iktisadi teşekküllerinin oto
nom bir idareye tabi tutulmaları, b) her türlü politik tesir ve nüfuzdan 
uzak bulundurulmaları, c) işlerin bürokratik bir düzen içinde değil, ti
cari hayatın zaruri kıldığı esneklik ve süratlilik esaslarına göre yürütül
meleri, memurlara ve müstahdemlere ait terfi ve terfih işlerinin devlet 
baremindeki kıdem esasına göre değil, kabiliyet ve başarı esasına göre 
yapılmaları ve bunlara kardan bir pay verilmek suretile, onların işin 
safi hasılası ile ilgilendirilmeleri lazımdır. Nitekim memleketimizdeki 
iktisadi mahiyetteki devlet teşekküllerinin kuruluşları, idare ve mura
kabeleri hem 17 .6.1938 tarih ve 3460 sayılı kanunla ve hem de 27 Mayıs 
ihtilalini müteakip iktisadi devlet teşekküllerine yeni bir hüviyet ve ye
ni bir yön vermek maksadile çıkartılmış bulunan 12.3.1961 tarih ve 440 
sayılı kanunla(!) tamamen ayrı bir esasa ve şekle tabi tutulmuşlardır. İk
tisadi devlet teşekkülleri tüzel kişiliği haiz olup, gerek 440 sayılı kanun 
ve gerek kendi özel kanunları gereğince mali ve idari muhtariyete ma
liktirler. Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı olup, özel hukuk hüküm
lerine göre idare olunmaktadırlar. İktisadi devlet teşekküllerinin ticari 
yönden serbest hareket edebilınel~rini temin için bunlar hakkında 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmasına lüzum görülmemiştir. Ay
rıca bunlar inşaat bakımından 2443 ve 2799 sayılı kanunların hükümle
rinden de hariç tutuldukları gibi, Sayıştay murakabesinin de dışında bı
rakılmışlardır. Ancak bu böyle olmakla beraber, devlete gelir sağlıyan 

(1) •İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müeHeselerl ve şirketleri hakkında.ki 
kanun» 12.3.1964, No. UO. 
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her çeşit iktisadi teşebbüs ve iktisadi devlet teşekkülleri grubu içine so
kulmamıştır. Devlet Orman İşletmeleri bunun tipik bir misalini teşkil 
etmektedir. 

2 - Çeşitli iktisadi sektörlerdeki devlet teşebbüsleri. Devletlerin, 
bu gün millet iktisadının çok çeşitli sektörlerinde, yani tarım, ormancı
lık, madencilik, endüstri, münakale ve ticaret alanlarında iktisadi te
şebbüslere giriştikleri görülmektedir. Bunların hepsi de serveterin üre
timi ve dağıtımı işleri ile ilgili olduklarından, gayrisaf milli hasılaya bir 
değer ilave etmektedirler. Ancak devletin fertlerden vergi almayıp, ih
tiyaçlarını karşılamak için iktisadi işlere girişmeleri her sektör için uy
gun dtişmemektedir. Çünkü devletin bünyesi, mekanizmasının işleyiş 

tarzı ve fonksiyonları icabı olarak, bazı sektörlerde kazanç maksadı ile 
iktisadi faaliyetlere girişmemesi, bunları özel teşebbüslere bırakması 
yerinde görülmektedir. Bu itibarla biz aşağıdaki bahislerde devletin çe
şitli iktisadi sektörlerdeki teşebbüslerin nasıl karşılandığını ve bu hu
susta ne gibi düşüncelerin mevcut bulunduğunu ana hatları itibariyle 
açıklamaya çalışacağız. 

A - Devletin tarımla uğraşması. Eski devirlerde ziraat yapılan 

toprakların kralların ve prenslerin Domaine ( 1) leri içinde yer alması ve 
devlet hazinesi ile kral hazinesinin de birbirlerinden tamamen ayrılma
mış bulunması yüzünden ziraat topraklarından elde edilen gelirlerin ka
mu gelirleri içindeki payı çok büyüktü. Bu bakımdan krallar ve prensler 
kendi topraklarını genişletmek için gayret sarfederlerdi. Çünkü zengin 
topraklara sahip olan krallar ve prensler bu topraklardan elde ettikleri 

.gelirler sayesinde hem saraylarının göz kamaştırıcı yaşantısını emniyet 
altına alabilirler ve hem de zayıf milletleri kendi hakimiyetleri altına sok
mak için kuvvetli bir orduyu ayakta tutabilirlerdi. 

XVII inci yüzyılın ortalarına kadar kralların ve prenslerin toprak 
sahibi olmaları ve bundan gelir temin etmeleri tabii görülmekte idi. Fa-

(1) Latincedeki «Domanium» kelimesi altında krallara ve prenslere ait bütün 
ziraat toprakları anlaşılmakta idi. Fransızca'da kullanılan ~Domaine» kelimesiniıı 
ise, dar ve geniş anlamları vardır. Dar anlamdaki Domaine kelimesinden sadecd'
devlete ait ziraat toprakları anlaşılırken, geniş anlamdaki Domaine kelimesi içer
sine ziraat topraklarından başka, ormanlar, balık avlanan tatlı ve tuzlu sular, 
bağlar, maden suları ve kaplıcalar da girmektedirler. Bugün «Domaine de l'Etat;, 
kavramı altında devlete ait arazi ve emlak anlaşılmaktadır. Bu hususta fazla: 
bilgi için şu eserlere bakınız. Carı von Tyszka «Grund.züge der Finanzwissen
schaft» Jena 1923. S. 313 ve Heisenberger «Grundriss der Finanzwissenschaft>» 
Wien 1938, S. 17. 
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kat feodalite nizamının ortadan kalkması ve yerine modem devletlerin 
kaim olması üzerine, ziraat topraklarının krallar ve prensler tarafından 
işletilmeleri veya kiraya verilmeleri de önemini büyük ölçüde kaybet
mişti. Zamanımızda ise, devletin ziraatla uğraşıp uğraşamıyacağı husu
susu tartışmayı mucip olmaktadır. Bu hususta ortada üç alternatif var
dır. Devlet ziraat arazisini kendisi mi işletmeli, kiraya mı vermeli, yok
sa bu toprakları satmalı mıdır. 

a) Devletin bizzat tarımla uğraşması. Devletin ziraat topraklarını 
kendisinin işletmesi ve dolayısile devletin ziraat işletmelerini üzerine 
alması doğru görülmemektedir. Çünkü devlet bütün ziraat işlerini me
murlarına, müstahdemlerine ve işçilerine yaptırtacaktır. Halbuki bun
lardan hiçbirisinin topraktan alınan mahsul ile bir ilgisi yoktur. Bu se
beple bunlar istenilen gayreti göstermiyeceklerdir. Her ne kadar bu 
mahzuru önlemek için teminatlı bir idare sisteminin meydana getiril
mesi düşünülebilirse de, bunun gerçekleştirilmesi de pek kolay değil
dir. Çünkü bu sisteme göre toprakları işletecek olan şahsın belli mik
tardaki hasılayı devlete karşı taahhüt etmesi ve ancak bunun üstündeki 
kısmından da kendisinin faydalanması iktiza etmektedir. Halbuki zirai 
rekolteler daima hava şartlarına tabi bulunduğundan, mahsulün mik
tarı hakkında önceden bir teminatın verilmesi pek kolay değildir ve bu 
bakımdan da teminatlı zirai işletme sistemi uygulanamamaktadır. 

Zirai işletmeler birer iktisadi işletme olmaları itibarile, bu işletme
lerin başında bulunanlar devamlı olarak alım ve satım muamelelerine 
girişmek zorundadırlar. Gerçekten zirai işletmenin verimini arttırmak 
için iyi cins tohumların aranılıp bulunması, ilaç, gübre, zirai alet ve va
sıtalarının temin edilmesi ve nihayet elde edilen mahsullerin elverişli 
fiatlarla piyasalarda satılması şarttır. Bütün bunları kolaylıkla ve ser
bestlikle yapabilmek için piyasayı yakından izleyip isabetli ve süratli 
kararların alınması lazımdır. Bu da ziraat işletmelerinin mümkün ol
duğu kadar formalitelerden ve bürokrasiden kurtulmasını zorunlu kıl
maktadır. Bundan ötürü devletlerin gelir temini maksadı ile çiftçilik 
yapmaları mahzurlu görülmektedir; ·ancak devletlerin eğitim ve öğre
tim gayesi ile numune çiftlikleri, numune tarlaları, numune fidanıkla
rı, dutluklar, üretme çiftlikleri, tohum islah enstitüleri ve istasyonları, 
zirai mücadele enstitüleri ve istasyonları, zirai tatbikat okulları, hara
lar, inekhaneler, aygır depoları gibi bazı tesisleri ve teşekkülleri kurup, 
işletmeleri uygun görülmektedir. Bütün bunların asıl hedefi tarım ala
nındaki yeni buluşları köylüye göstermek ve onun bu şekilde bir üre
tim yapmasını sağlamaktır. Çünkü köylü daima muhafazakar olduğun
dan, duyduğuna değil, gördüğüne inanmaktadır. 
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b) Devletin ziraat .topraklarım kiralaması; XVII inci yüzyılın son
larına kadar Domenlere ait ziraat arazisinin çiftçilere kiralanması su
retile, hazineye bir gelir temin edildiği bilinmektedir. Devletlerin elle
rindeki toprakları kiralamak suretile, gelir temin etmeleri bizzat ziraat 
işletmeciliği yapmak suretile gelir temin etmelerine tercih olunmakta
dır . Çünkü bu suretle ziraatın bünyesine uymıyan devlet işletmeciliği 
yerine, çiftçi için daha faydalı olan bir usulün uygulanması mümkün 
görülmektedir. 

Ziraat topraklarının kiralanması kısa veya uzun vadeli olarak ya
pılmaktadır. Kısa vadeli kiralama mahzurludur. Çünkü 3 - 5 yıllık kira
lamalarda kiracı toprağın bakımı için gerekli olan masrafı yapmaktan 
çok defa çekinir. Halbuki toprak dinlendirilmedikçe, gübrelenmedikçe 
yorulur ve kira müddetinin sonunda toprak verim kudretini kaybeder. 
Bu sebeple uzun vadeli kiralama şekli daha uygun görülmektedir. Top
rakların mirasçılara intikalini sağlıyacak şekilde kiralama usulü ise~ 
daha faydalıdır. Burada devletin sadece kuru bir mülkiyet hakkı var
dır. Asıl mutasarrıf kiracıdır ve toprağının kendi çocuklarına ve çocuk
larının çocuklarına geçeceğini bildiği için de toprağa lüzumlu olan ihti
mamı da göstermekten çekinmez. Osmanlı İmparatorluğundaki miri ara
zinin bu şekilde özel kişilere kiralanmakta olduğu ve özellikle parsellen-
miş olan araziye içten ve dıştan gelen göçmenlerin yerleştirildikleri de 
bilinmektedir. Ancak uzun süreli kiralamalardaki sakınca kira bedelle
rinin haklı bir şekilde tesbit edilememesidir. Gerçekten kiralama akdi 
yapılırken, ödenilmesi gereken kira bedeli, o zamanki rayiç fiyatlar göz
önünde tutulmak suretile, tesbit edilir. Fakat uzun bir devre içinde pa
ra değeri düşer ve arazi fiyatları da yükselirse, devletin kiralardan elde 
etmiş olduğu reel hasıla da azalmış olur. Devletin karşılaşacağı bu muh
temel zararı önlemek için kira mukavelenamelerine, değişen şartlara 

göre kira bedellerinin tahakkuk ettirilebileceği hükmünün konulması 
düşünülebilirse de, böyle bir hükmü kiracıya kabul ettirmek de her za
man kolay olmaz. 

c) Devlete ait tarım topraklarının $atılması. Devlete ait ziraat top
raklarının yukarıdaki şekillerde kullamlması mahzurlu sayıldığından, 
satılması cihetine gidilmesi tercih edilmektedir. Gerçekten herkesin 
kendi malına daha iyi bakacağı için böyle bir usulün kabulü yerinde bir 
hareket sayılır. Bu suretle toprağa sahip olan çiftçi toprağını yorma
mak, onu verimden düşürtmemek için elindeki bütün imkanları kulla
nır. Toprağın bakılması ise, çiftçinin gelirini ve dolayısiyle alım kudre
tini çoğaltır. Bundan hem devlet ve hem de şahıs ekonomisi faydalanır. 
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Çünkü geliri artmış olan çiftçi hem kendi ekonomik durumunu islah 
eder ve hem de devlete daha fazla bir vergi vermek imk8.nını bulur. Bü
tün bunlardan başka köylünün toprak sahibi olınası onun şahsiyetini 
geliştirdiği gibi, memlekete olan bağlılık duygusunu da artırır. Bu iti
barla çiftçinin toprağa sahip kılınması hem ziraat politikası, hem sos
-yal politika ve hem de vergi politikası bakımından faydalı gözükmekte
dir. Esasen toprakların bizzat devlet tarafından işletilmesi veya kira
ya verilmesi usulleri daha ziyade domenlerin geniş ölçüde mevcut oldu
ğu bir iktisadi nizam içinde bahis konusu olmakta idi. Bu usul bugün 
artık devrini yaşamış ve tarihe de mal olınuş bulunmaktadır. Gerçekten 
XVIII inci yüzyılın sonlarında meydana gelen liberal düşüncelerin tesi
ri altında birçok memleketlerde ziraat topraklan devletin mülkiyetin
den çıkartılarak, özel mülkiyete intikal ettirilmişti. 

Tanın arazisinin satılması bahis konusu olunca, arazi fiyatlarını 
birden bire düşürtmemek ve hazineyi de zarara sokmamak için arazi
nin mümkün olduğu kadar durgunluk devrelerinde satışa çıkarılmama
sı uygun olduğu gibi, toptan satılmaması da yerinde bir hareket olur. 
Ayrıca arazi spekülasyonuna mani olmak için arazinin mutavassıtlara 
değil, doğrudan doğruya çiftçilere satılması ve satışların arttırmalı sa
tışlar halinde yapılarak, bellerinin de çiftçilerden taksitler halinde tah
sil edilmesi lazımdır. Satışlardan elde edilen paraların ise, cari harca
malar için değil, sulama tesisleri, ağaçlandırmalar, yollar ve köprtiler 
gibi yine olağanüstü giderler için ve tanının geliştirilmesi maksadiyle 
kulanılması yerinde olur. 

Bugün memleketimizde «emlaki milliye» adı altında toplanan dev
lete ait emlak, Maliye Bakanlığının teşkilatı içinde yer alan Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü tarafından idare ve kontrol edilmektedir. Ancak nu
mune çiftlikleri, meyve fidanlıkları, tohum islah istasyonları ile tarım 
okullarına ait tarlalar Tarım Bakanlığı'nın idaresi altında bulunmakta-
&rl~ . 

Memleketimizde mevcut olan arazinin mülkiyet hudutları ve özel
likleri henüz tamamen kadastro ile tayin edilmemiş bulunduğundan, 

arazi mülkiyeti hakkında elde açık ve sıhhatli bir bilgi mevcut değildir. 
Ancak Tarım Bakanlığı'nın 1937 yılında arazinin mülkiyet durumunu 
belli etmek üzere, bazı ilçelerde yapmış olduğu incelemeler vardır. Bun
lara göre fertlerin özel mülkiyeti dahilinde olan toprakların ilçe yüz öl
çümüne olan oranı% 15 iken, bu oran köyün müşterek arazisinde% 60 -
"70 ve devlete ait olan arazide ise % 10-15 dir. Aynca az bir miktar
da vakıf arazisi de vardır. Gerek bu araştırma ve gerek diğer bazı vesi-
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ka1ardan aniaşıldıpıa göre, Tllrkiye'de özel mülkiyete ait arazi nispeti 
oldukça düşük bulunmaktadır. 

öteden beri bilindiğine göre, memleketimime topraksız veya ,ete
ri kadaı, toprağı olmayan çiftçiler vardır. 1963 tarım sayımlan netice
lerine göre, toprağa sahip olmadan zirS1 işletmecilik. yapanların sayısı
nın 300.000 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar 1945 yılında 
çift.çiyi topraklandırma kanunu çıkartµmış ve devlete ait işletilmeyen 
topraklarla müşterek köy arazisi fazlasından, göl ve bataklıkların kuru· 
tutması ile elde edilecek araziden, sahipleri bilinmeyen araziden ve 5000 
dönümden büyük çiftlikler.den topraksız köylüye toprak dağıtılma.q hu
susunda hütümete bir yetki verilmiş ise de, 1945·1956 yıllan arasında 
ancak 13,824,000 dönüm toprak dağıtılmış ve 1957·1962 yıllan içinde 
de 5.601.338 dönüm toprak bo~landırılmak suretile, halka tevzi oluna
bilmiştir. Cift;çiyi topraklandırma kanununun tatbikatındaıi sonra, ha
:Zineye ait 8 milyon dönümlük arazi ile vakıf arazisinden halka verilme
ğe elverişli bulunan 1 milyon dönümlük arazinin bulunduğu ve ayrıca 
devlete ait olup da, islah edilmek şartı ile, tevzi edilebilecek olan 10 mil
yon dönümlük tuzlu toprakların ve 30 milyon dönümlük fundahğıiı da 
mevcut olduğu ileri sürülmektedir C 1). Bu itibarla gayrisaf mi1ll hası
lanın artışı ile zira! gelirlerin adilAne bir şekilde dağılışı.nı doğrudan 
doğruya ilgilendiren toprak reformu ve isWıatı konusunun sür'atle ve 
ciddiyetle ele alınmasına ve bu meyanda devlete ait topraklann t,opıaJt
sız veya yeteri kadar topralı oımıian çiftçilere müsait şartlar dAhmn
de verilmesinde büyük bir fayda ve zaıı,ıret vardır. 

B - Un onnuıabkl• uinfnıast. Devletlerin, belediyelerin, 
köylerin ve vakıf idArelertn:ln ormanlara sahip oldiıkları ve bu orman
ları ~k suretile de, kendilerine gelir temin etikleri butıımeJae. 
dir. Ormanlar geniş bir arazi parçası tkıerinde kendi kendine Jet11S!Dll 
v;eya iDsaD emeli ile yetiş~ olan bir apç topluluiU baHnde olup, 
mmı servetin tabi! bir parçasıdırlar. I 

<>m*ılllr' •aece oduıı, , palamut, reçine, 
mai11191111*n ceısıt11· maıtıaılflrl .wnl)elrle kalııuiyıp, .•r1~•n11111a 

·Af81i1er1· ·DDJeta~ nan~mn gUmutlJnf saırınrı. aavaam DWl'I....,. 

Jenmeslne Qlzmet eden, zirai verimin a.rbnasıııa yardımCı o harp 
snıamDda asıcerrı· birHklerm gizJemneStııe JB.nY&D ook yönlU ~ bir 

rvet varJıtıdır. İşte bu beple d&vletıerın ormanlarla ve b\lD]aJm 
:re ve leri ile ilgisiz kalDıalarma 1mkAn yoktur Aynca •devlet zl-

( 1) Toprak Kanunu Taaansı. s. 1 • 
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raat işletmeciliği» hakkında ileri sürülen mahzurlar devlet orman işlet
melerinde bahis konusu değildir. Bu bakımdan devletin kendi mülkiye
ti altındaki ormanlarını tarımda olduğu gibi özel kişilere satması ve ki
ralaması doğru görülmemektedir ( 1). 

Gerçekten orman işletmelerini ziraat işletmelerinden ayıran esaslı 
farklar ve özellikler vardır (2). Orman işletmelerinde ziraat işletmele

rinde olduğu gibi bir iş entansitesi mevcut değildir. Her ne kadar or
man işletmeleri genişlik itibarile ziraat işletmelerinden büyük ise de, 
saha birimine isabet eden iş entansite derecesi düşüktür. Bu sebeple 
ziraatte olduğu kadar fazla işçiye lüzum görülmediği gibi, geniş teknis
yen kadrosuna da ihtiyaç duyulmamaktadır. Orman işletmelerinden alı
nacak mahsuller ziraat işletmelerinde olduğu gibi, mevsimlik veya yıl
lık olmayıp, amenejman planlarının tesbit ettiğini idare müddetlerine gö
re elde edilmektedirler. Bu müddetler ormanın baltalık, karışık balta
lık ve koru şeklinde işletilmelerine göre tahavvül ettikleri gibi, işletme
deki ağaç türleri itibarile de değişmektedirler. Orman işletmelerindeki 
iş entansitesinin az oluşu ve işlerin bir plana bağlı olmak üzere yürütü
lüşü devletin kontrol ve murakabesini de kolaylaştırmaktadır. Bu itibar
la devlet idare mekanizmasının ağır işleyişinden ötürü ileri sürülen 
mahzurlar orman işletmeciliği için varit görülmemektedirler. Bütün 
bunlardan başka ağaç serveti halindeki kapitalin saha birimine isabet 
eden miktarı yüksek bulunduğundan, bunun amortize edilmesi de uzun 
sürmektedir. Eğer özel şahıslar orman işletmelerini üzerlerine alıp, bu 
maksatla bir sermaye yetırımı yaparlarsa, bu takdirde semayelerini kısa 
bir zamanda amortize etmek isterler. Halbuki böyle bir hareket or
mancılığın esas kaidelerinden biri olan ormanın devamlılığı prensibi ile 
bağdaştırılmaz. Aksi taktirde orman işletmeciliği istismar işletmeciliği 
haline getirilmiş olur ki, bundan da bütün bir memleket ekonomisi za
rar görür. 

Gerçekten orman işletmelerinin esas gayelerinden biri kar sağla
mak ise de, diğeri iklimin kötüleşmesine, sellerin meydana gelmesine, 
çığların zarar vermesine, su ve rüzgar erozyonlarımn husule gelmesine 
memleket güzelliğinin bozulmasına mani olmaktır. Nitekim bu sebep
le kar gayesi ile işletilen ormanlara «istihsal ormanlarrn denildiği halde, 

(1) Bu hususta şu etüde bakınız: Şeref Nuri İlkmen «Orman İşletmecili
ğinde Devletçilik Problemi ve Ormancılık Politikamızın Ana Davaları» 1948 Tür
kiye İktisat Kongresi Raporları, İstanbul 1948, S. 161 - 173. 

(2) Şeref Nuri İlkmen «Ziraatın Ormanla Olan Münasebeti Ve Bu Münase
bete Göre Alınması Gereken Tetbirler.» Orman Fakültesi Dergisi, İstanbul 1954. 
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diğer gayeleri gerçekleştiren ormanlara da «muhafaza ormanı» veya 
«mılli park» adı verilmektedir. Hiç şüphe yok ki, her iki nevi ormanın tabi 
olduğu rejim birbirinin aynı değildir. Muhafaza ormanları kesim ve ba
kım ıtibariyle, çok ·sıkı tahdidlere tabi tutulmaktadır ( 1). Muhafaza 
ormanları için konulan bu tahdidler karşısında, özel sermaye sahipleri 
devletten bu nevi ormanları ne satın almak ve ne de kiralamak istemek
tedirler. Hatta kendilerine ait olup da, devlet tarafından muhazafa or
manı olarak ilan edilmiş bulunan ormanlarını dahi devlete veya mahal
li idarelere satma arzusunu göstermektedirler. Esasen batı memleket
lerindeki orman kanunlarında olduğu üzere, memleketimizin orman ka
nununda da, muhafaza ormanlarının devlet tarafından istimlak edile
ceğine dair hükümler mevcut bulunmaktadır (2-). Bu itibarla muhafaza 
ormanlarının devlet veya mahalli idareler tarafından işletilmelerinde 

kesin bir zaruret vardır. 

Muhafaza ormanlarının dışında kalan istihsal ormanlarının özel ki
şilere satılması veya kiralanması da asla doğru değildir. Çünkü özel ser
maye sahipleri daima karlılık esasından hareket ettikleri için devletin 
en verimli ormanlarını satın almak isteyecekler ve dolayısile bakıma ve 
imara muhtaç olan ormanlar da devletin elinde kalmış olacaklardır. O 
zaman devlet bu nevi ormanları satılabilir hale getirebilmek için ye
niden masraf yapmak zorunda bulunacak ve bu masrafları da halktan 
aldığı vergilerle karşılayacaktır. Diğer bir deyimle halkın verdiği vergi
lerle ormanlar verimli hale getirilecek ve verimli hale getirilmiş olan 
ormanlar da satılmak suretile, sermaye sahiplerine menfaat sağlaya
caklardır. Bu, toplumdaki servet dağılışında gözetilmesi lazım gelen, 
adalet kaidesini bozan bir hareket tarzıdır. Bu itibarla devletin istihsal 
ormanlarım satmaktan kaçınarak, bunları bizzat kendisinin işletmesi 
ve böylece verimi yüksek olan ormanlardan elde edeceği karlarla bakı
ma ve imara muhtaç olan ormanların masraflarını karşılaması en hak
lı ve en rasyonel bir hareket şekli olur. 

Devlet ormanlarının satılmayıp, imtiyaz suretile işlettirilmeleri ha-

(1) Şeref Nuri İlkmen «Der Schutzwald in der Türkei, ein Beitrag zur Er. 
fassung des Schutzwaldproblems» München 1933, S. 84 - 98. 

(2) «Muhafaza ormanı olarak ayrılması icabeden ve mülkiyeti devletten 
başkalarına ait bulunan ormanlarla alel -umum muhafaza ormanlarının tamam. 
lanması için bunlara eklenmesi lazım gelen sahipli yerler icra Vekilleri Heyeti 
karan ile muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sahipleri muvafakat etmedikleri tak
dirde bu yerler umumi hükümlere göre istimlak edilir» «Orman Kanunu, 31.8.1956, 
No: 6831, Madde 24.» 

F. S 





71h Muhasebel Umumiye ICanunu ile 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme 
1bale Kanwıu hi11d.t.mlerine de tAbi tutmamıştı < 1 >. 
~ toplum hayatını çeşitli yönlerdel1 etklliyen btroloJ 

1r varlık olduAu ve bu var~ tahrip edUmesı balh;ıde toplum han
*md•Jd (lilJ'BDtn ]>oz1ı1$ealı IÖZÖDıiinde tutularak, devlet ınUlldyet1 
da kaı.,n onııanJann devletleştirmesi ltı.ıumuna tnm:nım1ş v.e bu mtlna
•betİe 9.VII.1945 tarihinde «Orman Kanunµııa Bazı Hük.Umler Elden-
1Jl8Sine ve Bu Kanunun ı iııci MaddesinQe De~iklik Yapılmasına Dair» 
-478Ş sayılı lqL1.ıwı, ~tır. Bu tamına göre gerçek veya tür.el özel 

'1"91 v8la.fla,ra, köy, belediye ve özel idi.re kamu W-1 kttmtıe 
:tUşkfn olan bU.tUn ormanlar devletleştlrilmişti (2). Ancak bu devletlef
tirime, ~ gelir sağlaµıak içjn değil, orman kaçakçlh~ trnkln 
'Yerdirten kapılarm ka~blmw:nm ve bu suretle Devlet ornıe.ntarmm da
lla iyi şekilde koı:unulmasını satıamaıt için yapılımştı. Fakat omumlarm 
dev~Ieştirf,Jmesine hAldıD. olan bu düşünce, politik tesirler altında kala
l'IJ.k. yeniden şekil •tirmiş ve 23.3.1950 ta.rlhinde kabul edilen 5658 
S8f11ı Kan~ evvelce devletleştirµmiş bulUQa.D bazı ormanl.ann J&Di-

sahi~ iadesi esası kabul edilmişti (3). Halen mer'iyette bulu
sa:aı sapll Orman Eanıuıu da oımanları mülkiYet bakımından a 

t>evlet Ormat')~, b > Hilkml şah8iyeti haiz amme mües.seselerlne aıt or
manlar, c) Busust ormanıar olmak üzere üçe ayırmaktadır (''). Bun
lantaD devlet orman.lan Orman BakaıılıiJna bai4 olan Orman Genel 

lUğtlnc:e Jd&ı-e olunur. Ormanlara ait tahdit v~ kadastro işleri o 
-tabdit komisyoıılaıı tarafından JaPılır. Tahdidi yapılan onpanıar 
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ıaber, devlet de Anayasanın uygulanmaya konulduğu raman mevcut 
olan 6831 sayılı Orman Kanunun'daki orman tarifini dellştirmelt ve.ra 
çlftelJ"1 topra1dandırmalt yolu ile orman varııtım küçültemez cı > • AD:.E 

ıet orman varblmı genişletici mabiyettıe kanuni hflkftmJer ~
lir. QüDkü memleket ormanlarıDm amJmaması ve d.eVlet ormanlanmD 
özel kişilere devredllememesi Anayasa temtna.tı altına alınmış bu11mul· 
maktadır. 

c - ~ utratmam. Memleketlerin ekGnomfk-
plifmeleD a.rmde yer altı servetlerinin büyük etkileri vardir. Gercek· 

reragin kömtir, demir, bakır ve diler maden cevherlerine sahip o 
memleketler gelişme balmnmdan büyük bir muha.riyete sahip buhm
makt.adırlar. İleri sanayi memleketlerinin çolU gelişmelerini ancak 
bip oldutıan maden cevherleri sayesinde temill etmiş buluııma.ktadır· 
lar. Toplum bu kadar önemli bir servet kaynatı ile devletlerin 
ilgisiz k•Jmalan mttmk8n delildir. Ancak devletlerin maden iş~ 
rini tızerlerfııe aJmalan hususunda ormancılıkta olduıtı kadar tam ve 

bir göıilf bfrlili de mevcut değUdir. Her şeyden önce bu hususta 
bir karara varılırken. maden mülkiyeti tmerinde dunilması ve bunlanı) 
devlet.e öml şahıslara mı ait olınası 1Azım geldili problemlnin 
çözWmesi icap etmektedir Ort&Çat nizammda kralların ve pre.ıislerin 
arazi ttzerinde mutlak tasarruf haklan bulunduğundan, maden mWld
,l'8tilDin de onlara ait olduğU kabul edilmekte idi. Bu sebeple ~ ve 
J)l'eDS1er QOk defa maden1ertiı ifletilme hakkını bir bedel veya bir hisse 
ka!Şlhğmda özel şSlııs~ verirler, onlar da madenleri küçük işletme
ler MHnde işletfrlerdt. XIX uncu yüzyıldan itlbarerıt madenleri önem 
kazm>ınası Uzeıine, maden mUlklyeti hakkının kime ait Olduğu da tartı
fl]maJa ve faltat her memlekette bu mesele ayiıi şekilde hal-
Jedftmiş dellldi. MeSeı& İnglltere'de t.oJ>rağın üstüne sahip olşn altına 
da olur, esamndan hareket edildiği için maden cevherlerinin de 
toprak ait oldatu sonucuna varılmıştl. Buna mukab 

ara~rı cazip bir bale ~k iÇin AllD de görilldtiltt Umre, 
Dledl1'atJenle de madenleri bulanlar madenlere sahip olurlar 

' b8DiJl11etırntstt .... " .. ve Türkiye gibi baZ1 memleketlerde ise, r.tm1• 
mtlllliYE*i blrbtr1eı1nden ayırdedllmek suretiyle toı>:rlllD. 

da olmayı gere1ttirmez preııstbt 
abııll1mD, al bir cev.~lmll 

aımm11 delildir. Bu böyle o 







Bll1fBI:. seıma)'8li mtlt.eşebbiş]er adet ba1ammdan az olduiun-
ıuaıarım nıaı..u .. kalduma1an mUmküD 

.... ..._Uldrr. nneımıı aaall.l8tJrne DB1ıana mı.aancUDtte kartellerin ve 
maam -~•mu JWmel 
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sahip bulunmaktadır. Yapılan reserv aramlarına göre şimdiye kadar 
milyon ton olarak aşağıdaki reservler tesbit edilmiştir. 

Bakır cevheri (metal olarak) 1, 3; kurşun-çinko cevheri 20; Pirit cev
heri 11,5 i; Demir cevheri 150; Krom cevheri 100; Alüminyum cevheri 
70; Bor cevheri 1000; Civa (metal olarak) 0,072; Manyezit cevheri 25; 
Amyant 1,1; Volfram cevheri 12,5; Manganez cevheri 2,5; Fluorit cevhe
ri 0,75; Lüle taşı cevhei 0,12; Kaya tuzu 5.000; Asfalt 10; Fosfat cevhe
ri 200; Antimuan (metal olarak) 0,007; Taş kömürü 1500; Linyit Kö
mürü 1000; Barit 5; Diatomit 10; Grafit 0,12; Feldspot cevheri 1,2; Talk 
.cevheri 2. ( 1). 

Osmanlı İmparatorluğunda madenler büyük ölçüde yabancı serma
ye şirketlerine imtiyaz verilmek suretile, işlettiriliyordu. Kapitülasyon
lardan faydalanan bu firmalar bilhassa Batı Avrupa'da sür'atle gelişen 
metallürji sanayiinin ham madde ihtiyacını karşılamak maksadile, ma
denlerimizi sömürüyorlardı. Lozan Antlaşması'nı müteakip, kapitülas
yonların kaldırılması üzerine, devlet herşeyden önce maden işletmeci
liğini millileştirmeyi esas tutmuş ve bu münasebetle bir taraftan yaban
cı sermaye imtiyazlarını feshederken, diğer taraftan da yerli müteşeb
bislerin bu yöndeki gayretlerini arttırmak maksadiyle «Teşviki Sanayi 
Kannnm> nu çıkartarak, maden işletmelerini bir kısım vergi ve resimden 
muaf tutmuştu (2). 

Yeraltı servetlerimizin milli ekonomideki yerini gözönünde bulun
duran devlet, bunların ilmi şekilde aranılıp, bulunulmasını temin etmek 
maksadı ile de 1935 yılında «Maden Tetkik ve Arama Enstitüsfümü tesis 
etmiş(3) ve yine aynı yıl içerisinde madenlerimizin devlet tarafından ve 
tek elden işletilmelerini temin etmek üzere de «Etibank» müessesini vü-

(1) Sabit Yılmaz «Türkiye Maden Hazinesidir.» Cumhuriyet 4.V.1967. 

(2) «Teşviki Sanayi Kanunu» 2'8.V.1927, No: 1055, Madde: 3, 6, 7, 8, 10, !2 
ve 9 ncu maddenin A, B, C ve D fıkralarına bakınız. 

(3) «M.T.A. Enstitüsü'nün başlıça vazifesi memleketimizde işletmeye elve. 
rişli maden ve taşocağı sahaları bulunup, bulunmadığını ve işletilen maden ve 
taş ocaklarının daha faydalı surette işletilmelerinin nelere mutavakkıf olduğunu 
araştırmak ve buna muktezi veya müteferri bulunan arama ameliyatı ile fenni ve 
jeolojik tetkikatı, kimyevi tahlilleri ve fenni tecrübeleri yapmak, harita almak, plan, 
mürtesem maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rentabilite hesaplan 
tanzim etmek gibi bütün teknik ve ilmi işleri görmek ve memleketin madenle
rinde ve maden sanayiinde çalışacak Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve 
mütehassıs işçi yetiştirmektir. «Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu 
14.VI.1935, No: 2804, Madde 2. 
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D - Devletin endüstri ile uğraşması. XVI ncı yüzyıldan XVIII 
inci yüzyıla kadar devam eden devrede Merkantilizm politikasını be
nimseyen devletler imaJAt sanayiini bütün imkinlan ile geliştirip, ihra-

catı artırın.ak ve bu suretle kıymetli madenlerden yapılmış olan parayı 
me.mlekette toplamak gayesini gütmekte idiler. Çünkü Merkantilistlerin 
düşüncelerine göre, bir devlet ne kadar fazla altın ve gümüşe sahip 
olursa, o kadar zengin olurdu. İşte bu sebeple birçok porselen, cam, do
kuma, ipekli mensucat ve halı imalathanelerinin devletin elinde ve idA
resi altında bulundurulması faydalı sayılıyordu. Ancak bunu takip eden 

devrede hem devletin iktisadi fonksiyonuna ait görüşlerin değişmiş ve 
hem de kamu teşebbüsleri bilançolarının zararla kapanmış olması dev
lete ait endüstri işletmelerinin özel sektöre devri zaruretini ortaya çı-
kartmıştı. Gerçekten Physiokratizm felsefesine göre· devletin asıl göre
vi işletmecilikte bWjarı elde etmek değil, içten ve dıştan gelecek tehlike
leri önlemek ve bu meyanda fetlerin canlarını ve mallarını emniyet al
tında bulundurmaktı. Bunlara göre devlet iktisadi hayatta tarafsız bir 
müessese olmalı ve iktisadi hayatın sadece hukuki ortamını hazırlama
lıdır. İşte bu sebeple XIX uncu yüzyılda devlet müdahalesi reddedilmiş 
ve özel teşebbüslere geniş yetkiler tanınmıştı. Fakat XIX uncu yüzyılda 
ve bilhassa kapitalizmin en gelişmiş devresinde işçilerin sanayiciler ta-

rafından sömürülmüş olması toplumda bir takım sosyal adaletsizlikler 
yaratmış ve bu durum karşısında devlet de endüstri faaliyetlerine mü
dahale etmek zorunda kalmıştı . 

.7AmıanımıZda devletin endüstri işlerile meşgul olmasının ne derece
ye kadar doğru olabileceği hakkında tam bir fikir birliği mevcut değil
dir. Sosyalistlerin dışında kalan düşünürlere ve ekonomistlere göre dev
let işletmeleri genellikle pahalı ve ağır çalışan organizasyonlar olduğun
dan, özel işletmeler kadar verimli ve başarılı olamamaktadırlar. Bu se
beple devlet, ancak toplumtµı menfaati ve toplumun zaruretleri bahis 
konusu oldutu müddetçe, endüstri işlerini üzerine almalıdıT; yoksa kAr 
gayesi ile endüstri alanında ö1'01 teşebbttsüıı karşısına çıkmamalıdır. Bu 
itibarla devletlerin ancak aşağıdaki konularda ve hallerde endüstri iş
letmelerini üzerlerine almaları kanaatımızca da luygun bulunmaktadır. 

a - Devletten başka alıcısı olınıyan mamuJAtı yapan endüstri işle~ 
meleri ile devletçe gizli tutulmasında fayda görülen endüstri işletmeleri
ni devlet üzerine almalıdır. Nitekim birçÔk memleketlerde siWı, cephane 
fabrikalan, tershaneler, devlet matbaa.lan, askeri matbaalar, darphane. 
ler, dökftmheneler birer devlet işletmesi halfnde idAre olunmaktadırlar. 
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özel sektörde mevcut olan kapital kifayetsizliği, teknik bilgi noksanlığı 
ve işletmecilikteki tecrübesizlik büyük endüstri tesislerinin özel şahıs
lar tarafından kurulup, işletilmesine imkan verdirttirmiyordu. Çünkü 
Cumhuriyetten önceki devrede kapitülasyonların tesiri ile mali hüküm
ranlığa sahip olmıyan Osmanlı Devleti milli sanayiinin kurulmasına yar
dımcı olacak bir vergi ve gümrük himayesi politikasını takip edemiyor
du. Yabancılar kapitülasyon hükümlerinden faydalanmak suretile, her 
türlü endüstri mamullerini memleketimize kolaylıkla ithal edebiliyor
lar ve iç piyasada kaışılarına hiçbir rakip çıkmadığı için de mallarını 
kolaylıkla satabiliyorlardı. Her ne kadar Lozan Antlaşması ile kapitülas
yonlar kaldırılmış ise de, özel kişiler, yukarıda temas etiğimiz sebepler
den ötürü büyük imalat işlerine girişemiyorlardı. Bu durum karşısında 
Cumhuriyet idaresi hem Osmanlı İmparatorluğundan devralınan bazı 
fabrikaları işletmek ve hem de özel teşebbüs tarafından girişilecek sınai 
teşebbüslere yardım etmek maksadı ile, 1925 yılında «Türkiye Sanayi ve 
Maadin Bankasrn m vücuda getirmişti ( 1). Devlet sermayesi ile kurul
muş olan bu banka bir taraftan Defterdar, Hereke, Bakırköy Bez Fab
rikaları ile Beykoz Deri ve Kundura Fabrikaları'nın idarelerini üzerine 
alırken, diğer taraftan da özel mahiyetteki endüstriyel teşebbüslerin 
krediye olan ihtiyaçlarım karşılamağa çalışıyordu. Ancak bu iki işin bir 
müessese tarafından yapılması bazı sakıncalar yarattığından, 1932 yılın
da Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası «Devlet Sanayi Ofisi» (2 ) ile «Tür-

(1) «Müessesatı sınaiye tesisine hizmet ve buna müteferri bilcürn.Ie mua.. 
meıatı ticariye ve itibariyeyi icra eylemek üzere, «Türkiye Sanayi ve Maadin Ban
kası>> namile bir banka teşkil edilmiştir.» Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası~ 
19.IV.1941, No: 633, Madde 1 

«Tilrkiye Sanayi ve Maadin Bankası, bankaya devredilmiş olan müessesatı 

sınaiyeyi teşekkül edecek şirketlere devredinceye kadar bizzat idare etmek, iş

tirak suretile tesisatı sınaiyide bulunmak ve işletmek, bizzat veya iştirak sure. 
tile maden imtiyazı almak ve biliştirak maden işletme, Türk sanayi ve maadin 
eshabına ve maden mültezim ve amillerine ikrazatta bulunmak, maksadı teşek
külüne muvafık olmak üzere her türlü banka muamelesi yapmak» Aynı kanun 
Madde 2. 

( 2) «Devlet teşebbüsü şeklinde kurulacak sanayi müesseselerinin doğru 
dan doğruya veya bilvasıta tesisine hizmet ve kanunu mahsusu ile kurulanlar
dan maada Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası tarafından idire edilmekte olan
larla devlet sermayesile tesis edilmiş ve edilecek hertürlü fabrikalan ve devlet 
iştirAklerini iclAre ile mükellef olmak üzere, İktisat Vekaletinin murakabesi al
tında hükmi şahsiyeti haiz ve üçüncü şahıslarla olan bilcümle münasebet ve mua.. 
melelerinde ticaret ve husus! hukuk ahka.mına tAbi bir <Devlet Sanayi Ofisi) teş. 
kil edilmiştir.» Devlet Sanayi Ofisi teşkili hakkında Kanun, 3.VII.1932, No. 20&1".
Madde ı. 



kife Sanayi ve Kredi 'Bankam« < 1 > adlan altında. iki müesseseye bölün· 
moem. Pakat devlet bununla da yetinmeyip, memleketin ihtiyacı olan 

ve pamuklu mensucat, deri ve kundura, cam ve şişe, kAlıt ve se-
, demir çelik imalAtı lçbı fabrikalar kuru1masmı kararlaştırmış-

• Aueak bunlann gelişi gftzel yttı1lttllmesi dotru görillmediiJnden, beş 
sanaJi pıtnmm hazırlanması için çahşmalara başlanılmış ve 

er1ea· kurulacak fabrika ve müesseselerin idi.re ve fiDansm8n işlerini 
umııae alacak anayı bfmkMJ m,abiyetffıde bir bankanın tesisine 
lUZum gör1llmiiştil. İşte bu TMk•atla hem Birinci Beş Yıllık Sanayi PlA
me~ma sellrllltıllş ve hem de 1933 yılında 20 milyon lira sermaye ile 

81.iJnerbaıılk MUes8esesi Kurlmuştu (2). 

SUmetbank çeşitli erıdiistrl kollarmdaki fabrikaların idAre ve fi
:nanamın lşler1ı1i UBer:IDe aldılı gibi, şyrıca iştirakler yolu ile ör.el en
GUSI~ iŞietmeleri ile de iş bitliif yapmalttadır. Nitekim Sümerbank Bas
ma Sanayii Müessesesi Sümerbank Pamuklu Sanayii Müessesesi, Sü
merbank Kayseri Pamuklu Sanayü Müessesesi, Sümerbank Malatya Pa
muldll Sanayii Müessesesi, SUmerbank Yünlü Sanayii Müessesesi, Sü

bank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi, Sümerbank: Gemlik Sun'i 
ipek ve Vlskos Sanayii llfiessesesi, Sümerbank Kendir Sanayii Mtiesse

, Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii llessesesi, Sümerbank At.eş 
.............. _ Sanayii Mües.tese1i, stlmerbank Çimento Sanayii Müessesesi adı 
alt1lllda oeşitli fabrikaları idi.re ve finanse etmektQCUr. Ancak Sümer
lJUdDD k.ıırmuf oldultı fabrikalardan elde ettili gelirleri kısmen kendi 
ear:mmreallDI ve ihti~lanm oolaltmak ve kısmen de yeni fabrika ve 

kııDandıiJ göt.lllınektedfr. Bu itibarla bu uıancm> 
cıutnı.m-8 plir sağlamak~ gUdtUmemektedir. Fasen devi 
illldiıstrl ile ulraşmasım gerektiretı sebep de devletüı hazineye gelir t;e. 

ziyade ))a1nnnndan geliş-
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maktadır. Devlet bu nevi işleri, gelir temini için değil, toplumun sosyal, 
kültürel ve ekonomik yönlerden kalkındırılması için. üzerine almış bu
lunmaktadır. Ancak devlet bu işleri yaparken, bu hizmetlerden fayda
lanan kimselerden, tesbit olunan tarifeler gereğince, bir ücret de al
maktadır. 

İşte devletin hangi sebeplerden ötürü taşıma ve ulaştırma işleri ile 
uğraşması lazımgeldiğini ve bu hizmetlerden hangi esaslara göre bir üc
Tet alması gerektiğini maliye kitapları ele alıp, incelemiş bulunmaktadır
lar. 

ı) Devlet kara taşıtçılığı. Devlet kara taşıtçılığı içinde en önem
li olan işletmecilik Devlet Demiryolları İşletmeciliğidir. Çünkü beledi
ye hudutları dahilindeki tramvay, otobüs ve troleybüs işletmeleri hariç, 
gerek şehirler için ve gerek şehirler arasında diğer motörlü vasıtalarla 
yapılan taşıma işleri doğrudan doğruya özel sektöre ait bulunmaktadır. 

a - Demiryolu münakalesi. Demiryolları ile yapılan nakliyat bil
hassa George Stephenson'un 1825 yılında meydana getirdiği Lokomotif
ten sonra, büyük gelişmeler göstermiş ve dolayısile şimendiferler bü
tün dünyada ekonomik, sosyal, askeri ve politik yönlerden önem kazan
mışlardır. Gerçekten şimendiferler, taşıt işlerinde sağladıkları çabuk
luk, kolaylık, ucuzluk ve emniyet bakımından, istihsalin ve istihlakin 
artmasına büyük ölçüde hizmetler yapmışlar ve böylece münakale yö
nünden toplum hayatında yepyeni bir çığır açmışlardır. Bir memlekette 
demiryolu şebekesi ne kadar geniş ve ne kadar sık olursa, insanların ve 
eşyanın bir yerden diğer bir yere taşınması da o kadar kolaylıkla ve ra
hatlıkla yapılabilir. İşte memleketin savunulması, fertler arasındaki 
sosyal münasebetlerinin arttırılması, istihsal ve istihlakin genişletilme
si yönlerinden önem arzeden demiryolu işletmeleri ile devletlerin ilgi
siz kalmaları kabil değildir. Nitekim birçok devletler de demiryollannın 
inşa ve işletilmesi işini üzerlerine almış bulunmaktadırlar. Bunun ne
-O.enlerin aşağıdaki noktalarda toplamak mümkündür. 

1 - Demiryolu işletmeleri büyük sermaye yatırımlarını gerektir
diği gibi, kurulacak işletmeler adet itibarile de fazla değildir. Bu sebep
le monopol yaratmaya çok elverişli bulunmaktadırlar. Her ne kadar özel 
teşebbüs halinde kurulmuş bulunan demiryolları başlangıçta birbirleri 
ile rekabet ederek, tarife bedellerini çok düşürtmüşlerse de, bu tama
men geçici bir mahiyette olmuştur. Çünkü bunlar sadece kar düşüncesi 
ile hareket ettiklerinden, kısa zamanda birbirleri ile anlaşıp tarife bedel
lerini yükseltmişlerdir. 
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2 - Demiryollan memleketlerin savunulması ve askeri hareketle
riıı süratle yapılabilmesini temin baknnlarmdan çok önemlidirler. Harp 
zamanında askeri birliklerin ve askeri malzemenin cephelere sür'atle ve 
kolaylıkla nakledllebilmelepni temin için demiryollannm memleketin 
stratejik noktalarından geçirilmesine lüzum vardır. Halbuki bu özel te
şebbüsji ilg:llendiren bir husus değildir. 

3 - Demiryollan toplumun sosyal ve ekonomik yönlerden kalkın
muına yardımcı olmaktadırlar. Memleketin her köşesini birbirine bal· 
layan demiryolları şebekesi sayesinde insanlar arasındaki sosyal ve kül
türel münasebetler daha sık1aşır ve en umk köşelerde bulunan yeral
tı ve yeıilstl1 servetleri daha iyi kıymetlendirilir. Gerçekten üretim yapı· 
lan yerlerdeki ser.vetler tüketim mahallerine taşınmak suretile, hem 
ttreticilerm ı:nenfaatleri korunulur ve fıem de tüketicilerin ihtiyaçları 
t.emiD olmıur. Bu bakımdan da deıniryollan şebekesi adeta canlı varlık· 
lann daıiıarlanna benzetilmektedir. Nasıl bir uzvun yaşıyabilmesi için 
kan d&marlarma ihtiyaç varsa, bir memleketteki hayatiyetin sağlanabil
mesi için de memleketin her köşesini birbirlerine bağlıyan yollara ve bu 
meyanda demiryollanna lüzum vardır. Eğer demir yollan işletmeciliği· 
ne ait tesislerin memleketin her tarafında kurulup işletilmesi işleri özel 
teşebbüse bırakılırsa, o mınan kirlı olmıyan bölgelerdeki tesisler ve iş
letmeler için özel teşebbüse faiz eya kilometre teminatının ödenmesi 
llzımgelir. Hiç şüphe yok ki, bu da devlet bütçesine, vergilerle karşılaıl
maaı gereken mal! bir yWd1 yükler. Halbuki demiryollan işletmeJnı, 

·ae.r11W1n elinde bulunacak olursa, devlet verimli hatlardan sailadıP 
larla verimli olmıyan bölgelerin zararlarmı karşılayabilir ve baf9ce 
devletin bütçesine de fazla 1'ir yOkün yflklenmesine hacet Itallmaı~''.z:?, 

f - Demlryollarmm tesisi iç.in yol gUzergAbmdald 6zel ·t'Üfalare 
ait arazinin istlmtAk edilmesine lüzum basıl olabilir. Halbuki 
muumtıesı lbel kişilerin faydalanmMt için delil, toplumun 

için JaPl]ır. Bu da demiryollan t.esiSle.rinin ve fşletmeler.ininfdevletin 
elinde buluıKJuru]masm gerektiren sebeplerden birini teşkil eder. 

5 - yolu nakliyat ücretlerinin. memJeketin üretim ve tüke
Jaacmi üzeriDdeki etkisi çok bttyUktilr. Çünktt trasport ttcretıeri ma

Uyet heaapları :tcJnde yer alırlar ve· dolayıstyle de eşyanın sllrl1mtlne te
ederJer. Eler bir memleketin trasııport tlcretleri artarsa" buna para. 
olarak sabŞ fiJatları da JfikseJir. t,e bunu önlemek iç.in transport 

üeı'le&ıeriDI Jilbeltlnılemek ve batta mttm1dlnse t.enz:llAtlı tarifeler tat
etmek JAmmdır. Bmıu ise kendi ati meofaatlerJııi gözöıı1bıde 

&.el teşebbüsler delil, aqcak toplumUn yararı için çalışan kamu teşeb
bt1Sl4erl satııJabilir. 
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Devlet demiryolu işletmeciliğini gerektiren yukarıdaki sebeplere 
minin veyahut da devlet işletmeciliği sisteminin uygulandığı görülmek
rağ:ı;nen, tatbikatta öteden beri ya serbest sistemin veya imtiyaz siste
tedir. 

1 - Serbest sistem. Bu sistemde demir yollarının tesis ve işletilmesi 
tamamen özel sektöre terkedilmiştir. Şirketler, kumpanyalar demiryol
lannı kendi malı olarak kurup işletirler. Sermayenin bol, teşebbüs ka· 
biliyetinin fazla ve serbest rekabetin yüksek olduğu memleketlerde de
miryolları işletmelerinin özel teşebbüse bırakılması düşünülmüştür. Ni
tekim Birleşik Amerika Devletleri ile İngiltere'de tatbik edilmiş olan bu 
sisteme «Anglo Amerikan Sistemi» denilmektedir. Her ne kadar bu sis
temde devlet müdahalesinin mevcut olmaması, prensip itibarile, gere
kirse de, muntazam tarifelerin yapılması, yolculara ait servislerin dü
zenlenmesi ve kazaların önlenilmesi bakımlarından, demir yollarını iş
leten özel teşebbüslerin devlet tarafından, kontrol edilmesi lüzumlu gö
rülmüştür. 

2 - İmtiyaz sitemi. Bu sistemde demiryollarının tesis ve işletilmesi 
işlerinin imtiyaz mukavelenameleri ile özel teşebbüse bırakıldıkları gö
rülmektedir. Bu imtiyaz sonsuz olmayıp, belli bir süre ııe sınırlıdır. Ge
nellikle demiryollan tesisi ve işletmesi büyük sermayeye Itizum göster
diğinden, verilecek imtiyaz süresinin de kısa olmaması icap etmekte
dir. Aksi halde yatırılan sermayenin kısa zamanda amortize edilebilme
si için tarife bedellerinin yüksek tutulması icabeder. İşte bu sebeple de
miryolu imtiyaz mukavelenameleri 50, 60, ve 99 yıllık olmak üzere, tan
zim edilmekle beraber, mukavelenameye konulacak satın alma -Clause 
de rachat- şartı dahilinde demiryollarının daha kısa bir zaman içersin
de devlet tarafından satın alınması da mümkün bulunmaktadır. 

imtiyaz sisteminde sadece karlı olan bölgelerden değil, karlı olmı
yan bölgelerden de, demir yolu hatlarının geçirilmesini temin etmek 
üzere, devletle kumpanya arasında yapılacak sözleşmeye bir hüküm ko
nulur ve bu suretle imtiyaz sisteminin mahzuru giderilmeye çalışılırdı. 
Ancak bu takdirde devletin demiryolu kumpanyalarına faiz teminatı 

«Garanti d'interet» veyahut kilometre teminatı «Garantie Kilometri
que» vermesi lazımgelir. Buna göre, eğer bir yıl içinde kilometre ba
şına isabet eden safi kazanç, mukavelenamede tesbit olunan haddin al· 
tına düşerse, devlet bunu şirkete öder. Eğer şirketin sağladığı kar mik
tarı belli bir haddin üstünde olursa, o zaman da şirket bu fazlalığı ya 
yeni hatların döşenmesi için kullanır veya tarife ücretlerini indirerek, 

F. 6 
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bu kan toplwna bırakır veyahut devlete bir . pay olarak verirdi. Bu 
itibarla imtiyaz sistemi serbest sisteme nazaran toplwn için daha fay
dalı bir sistem olarak görülmekte idi. Bu sistem daha ziyade Fransa, 
İtalya, İsveç gibi memleketlerde yer aldığı gibi memleketimizde de Cum
huriyetten önce uygulanmış olan bir sistemdi. 

3 - Devlet işletmeciliği sitemi. Bu sjstemde devlet~ demiryolu işlet
meciliğini münhasıran kendi üzerine almış olduğundan, bu alanda bir ne
vi monopol yaratmış bulunmaktadır. Devletin demiryolları işletmelerini 
üzerine alması keyfiyeti bilhassa XX inci yüzyılda yaygın bir hale gel
miş bulunmaktadır. Nitekim serbest sistemin uygulandığı İngiltere'de 
bile 1949 yılından sonra demiryollarının devletleştirilmiş olduğu görül· 
mektedir. Serbest sistemle imtiyaz sisteminin mahzurlarını gören dev
letler özel müteşebbisleri demiryolu işletmeciliğinden uzaklaştırmışlar 
ve toplumun menfaatına daha uygun buldukları devlet demiryolu işlet
meciliği sistemini kabul etmişlerdi. Gerçekten devlet işletmeleri insan, 
eşya ve hayvan nakliyatında kendi karlarından ziyade, toplum için 
önemli olan ucuzluğu, sür'ati, emniyeti ve intizamı düşünmektedirler. 
Zamanımızda devlet demiryolu işletmeciliği sistemine sadece Rusya, 
Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya gibi komünist ida
reye tabi olan memleketlerde değil, Almanya, Avusturya, Belçika, İs
viçre, Hollanda ve Türkiye gibi memleketlerde de rastlanılmaktadır. 

Memlektimizde Cumhuriyetten önceki devrede imtiyaz sistemi uy
gulanmış olup, bu meyanda birçok yabancı kumpanyalara demiryolu 
tesisi ve işletilmesi imtiyazı verilmiş bu]unulmaktadıı·. Demiryolu im
tiyazı ilk defa 1856 yılında İngilizlere verilmiş ve bunu diğer devletlere 
verilen imtiyazlar takip etmiştir. Mesela İzmir - Aydın, İzmir - Kasaba, 
İstanbul'u Balkanlara bağlıyan Şark Demiryolları, İstanbul - İzmit kıs
mı harıç olmak üzere, bütün Anadolu - Rağdat hatları yabancı firmah
ra verilen imtiyazlar içinde yer almakta idiler. Bu hatların da % 67 ,5 
Alman, % 15,3 Fransız, % 11,7 İngilz ve % 5,5 i de diğer devletler ser
mayeleri ile yapılmış bulunuyordu ( 1). 

Cumhuriyetin ilanından sonra, demiryolu politikasında dev !etçilik 
esası takip olunduğundan, bi.r taraftan yabancı şirketlere ait demiryo
lu işletmeleri satın alınırken, diğer taraftan da yeni hatların döşenme
si işine başlanılmıştı. 1927 yılında Münakalat Vekaletine bağlı bir «Dev-

(1) Şevket Süreyya «Cihan İktisadiyatında Türkiye» Ankara 1931, S. 141. 
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let Demiryolları ve Limanları !darei Umumiyesi» kuruldu ( 1). Bu ida
re tüzel kişilik karakterini haiz ve katma bütçe ile idare olunan bir ge
nel müdürlük halinde olup, yirmibeş yıllık bir faaliyet gösterdikten 
sonra 1953 yılında çıkartılan 6186 sayılı kanunla bu müesseseye iktisadi 
devlet teşekkülü hüviyeti verdirildi (2). 

b) Otobüs, troleybüs ve tramvay münakalesi. Daha evvelce de be
lirttiğimiz üzere, son zamanlarda kara taşıt vasıtaları içinde motorlu 
nakil vasıtaları (kamyon, otobüs, minibüs, otomobil) büyük bir yer al
mış durumdadırlar. Ancak şehirler arasındaki otobüs ve kamyon işletme
cili.ği daha ziyade, özel şahıslara ait olup, belediyeler sadece kendi sınır
ları dahilindeki tramvay, otobüs ve troleybüs işletmeciliği ile meşgfıl 

bulunmaktadırlar. Tramvaylar hem daha az sür'atli ve hem de raylara 
bağlı bulunduklarından, otobüs ve troleybüs münakalesi karşısında bu
gün önemliliklerini kaybetmiş ve yavaş yavaş tarihe karışmış durum
dadırlar. Bu itibarla zamanımızda belediyeler daha ziyade troleybüs ve 
otobüs münakalesi ile meşgfıl olmaktadırlar. Bugün tatbikatta şehirler 
içindeki otobüs münakalesi ya bir imtiyaz mukavelenamesi ile özel te
şebbüse bırakılmakta veyahutda belediyeler bunu doğrudan doğruya 
kendi üzerlerine almaktadırlar. özel teşebbüsler kar peşinde koştukla
rından, umumiyetle tarife ücretlerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu 
imkam bulamadıkları takdirde de hizmeti istenilen şekilde yapmamak
tadırlar. Nitekim otobüs işleten özel müteşebbisler tarifeleri artırama
d.ıkları takdirde, servis masraflarını kısmakta ve dolayısiyle ömrü ta
mamlanmış olan arabaları servisten çıkartmamakta, otobüslere taşıya
bileceğinden fazla yolcu almak suretile halkın rahatlık.la yolculuk yap
malarına mani olmakta ve böylece meşru olmıyan yollarla karlarını art
tırmaya gayret sarfetmektedirler. Bu yüzden özel teşebbüslerle beledi
yeler arasında da, bazı ihtilafların ortaya çıktığı görülmektedir. İşte 
bunlara mahal verdirtmemek için yapılacak en doğru hareket şehir içi 

( 1) «Mevcut, hali inşada ve atiyen inşa edilecek devlet demiryollarıru ve bu 
demiryollarına muntehi oldukları devlete ait limanları işletmek ve inşa etmek üze
re Nafia Vekaletine merbut ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz (Devlet Demiryollan ve 
Limanları İdarei Umumiyesi) teşkil edilmiştir.» Devlet Demiryolu ve Limanlar 
İdarei Umumiyesinin Teşkilat ve Vezaifi Hakkında Kanun, 23.V.1927, No. 1042, 
Madde ı. 

U) «Ulaştırma Vekaletine bağlı olmak, hükmi şahsiyeti haiz bulunmak, bu 
kanunla 3460 sayılı kanuna göre idare ve murakabe olunmak, merkezi Ankara ol
mak üzere (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi) Unvanlı bir teşek
kül kurulmuştur». Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan İşletmesi Kuruluş Ka
nunu. 22.VII.1953, No. 6186, Madde 1. 
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otobüs ve troleybüs işletmeciliğini belediyelere bırakmaktır. Esasen 
demiryolu işletmeciliğinde olduğu gibi, troleybüs ve otobüs işletmecili
ğinde de, ticari gayenin değil, topluma yararlı olma gayesinin hakim ol
duğunu da asla gözden uzak tutmamak lazımdır. 

2 - Devlet deniz taşıtçılığı. Ülke ve şehir limanları ile iskeleler
arasındaki insan, eşya ve hayvan . nakliyatı vapurlar, motorlar ve yel
kenli gemilerle yapılmaktadır. Ancak bugün bu deniz nakil vasıtaları 
içinde yelkenli gemiler önemini çoktan kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla bugün gerek yolcu ve gerekse eşya nakliyatı daha ziyade va
purlarla yapılmaktadır. Kara nakliyatındaki gelişmeler gibi, deniz ta-

şıtçılığındaki gelişmeler de ülkeler ve milletler arası ticareti büyük öl
çüde arttırmış bulunmaktadır. Gerçekten zamanımızdaki milletlerarası 
mal mübadelesinin 3 / 4 ü deniz nakliyatı ile yapılagelmektedir. Deniz nak-
liyatının en önemli özelliği şimendiferlerde olduğu gibi, yol tesislerine 
lüzum göstermemesi ve aynı zamanda çok adette ve yüksek tonajlı ge
milerle fazla miktarda eşya ve yolcunun taşınabilmesidir. Bu sebeple 
deniz taşıtçılığı, kara taşıtçılığına nispetle daha ucuza gelmektedir. De
niz taşıtçılığı yanında nehir ve göllerde de nakliyat yapılmaktadır. An
cak nehirlerde nakliyatın yapılabilmesi içın nehir yataklarının derin ve 
geniş bulunması, akışlarının muntazam olması lazımdır. Göllerdeki 
nakliyatın icrası için de göllerin yeteri kadar geniş olup, civarında in
san topluluklarının yerleşmiş bulunması şart olduğu gibi, yoğun bir ik-
tisadi faaliyetin de mevcut olması lazımdır. Nehirlerle göllerde nakli
yat içın aranılan bütün bu şartların mevcut olmasına rağmen, bu su
larda kullanılan gemiler gerek tonaj ve gerek sür'at bakımından, deniz 
nakil vasıtaları ile kıyaslanabilecek durumda değildirler. Bu itibarla 
devletler su üzerinde yapılan nakliyattan daha ziyade deniz taşıtçılığı 
ile ilgilenmektedirler. Ancak devletin deniz taşıt işletmeciliğini üzerine 
almasını gerektiren sebepler demiryolları işletmeciliğinde olduğu ka
dar kuvvetli ve zaruri değildir. Çünkü denizlerde yapılan nakliyatın re
kabete daha fazla imkan verdirttirmesi sebebile, deniz taşıtçılığı demir
yolu taşıtçılığı gibi monopole pek elverişli bulunmamaktadır. Ancak 
bu böyle olmakla beraber, ticaret gemileri bir taraftan tediye bilanço
larına gelir sağladıklarından ve diğer taraftan da seferberlik halleri ile 
harp zamanlarında asker, silah, cephane ve diğer savaş malzemesinin ta
şınmasını temin ettiklerinden, devlete çek yararlı olmaktadırlar. Nite
kim XVII ve XIII inci yüzyıllarda İngiltere Devletinin ticaret ve endüs
tri alanlarındaki üstünlüğü, omın deniz taşıtçılığı yönünden diğer mem-
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leketlere nazaran çok ileri bulunması ile izah edilmektedir. Gerçekten 
Cromvell 'in meydana getirdiği <<act de navigation» sayesinde İngiltere' 
.de himaye usulü uygulanmış ve ticaret gemilerinin sadece kendi liman
ları arasında değil, uzak meleketlerde de sefer yapabilmeleri temin edil-
mişti. Her ne kadar XIX uncu yüzyılın ortaklarından sonra, İngiltere' 
de liberal düşüncelerin etkisi altında kalınılarak, himaye sisteminden 
ayrılınmış ve Hollanda ile İskandinav memleketlerinde olduğu gibi, 
serbest sisteme geçilmiş ise de, Almanya'nın ve Birleşik Amerika'nın 
deniz taşıtçılığı alanındaki rekabeti yüzünden, İngilter'de devletin tica
ret gemileri ile ilgilenmesi uygun görülmüştü. Vapurculuğun milli eko-
nomiye ve milli savunmaya sağladığı çeşitli faydalar yüzünden, devlet
ler ya denizyollan işletmelerini Üzerlerine almışlar veya özel kişilerle or
taklıklar kurmuşlar veyahut da mevcut deniz kumpanyalarına inşaat ve 
işletme pirimi vermek suretile, hem onların gemi tonajlarını arttırmış
lar ve hem de uzak denizlerde daha ucuz tarifelerle sefer yapabilmele
rini temin etmişlerdir. 

Memleketimizde vapurculuk faaliyetleri 1844 ( 1260 Hicri) yılında 

çıkan bir kararname ile başlamış ve bu maksatla «Fevaidi Osmaniye» 
adı altında bir müessese kurulmuştu. Bu müessese Sultan Aziz zama
nında «İdarei Aziziye», İkinci Abdülhamid zamanında da «İ1arei Mah-

susa» adlarını almıştı. 1908 meşrutiyet devresinde ise, «Osmanlı Sey
risefain İdaresi» tesis olunmuştu. Bu tarihlerde özel sektörün sahip ol
duğu vapurlar çok az olduğu gibi, kamu idaresindeki vapurlar da bü
yük bir önem taşımamakta idi. Diğer memleketlerden farklı olarak, 

Türkiye de vapurculuk şirketlerinin kurulamaması ve devletin bu saha
daki gelişmeyi temin edememesi yabancı gemilere Türk sularında sey
rüsefer hakkının verilmiş olmasından ileri gelmekte idi. Bu itibarla 
memleketimizde milli vapurculuğun gelişmesi ancak Lozan Antlaşma-
sı'na bağlı olan ticaret mukavelenamesindeki saydi mahi, bahri kabo
taj ve liman hizmetlerinin, Türk sancağına verileceği hükmünün kabul 
edilmesinden sonra mümkün olabilmişti. Nitekim Ticaret Nezareti'ne 
bağlı olmak üezre, meşrutiyet devrinde kurulmuş olan Osmanlı Seyri
sefain İdaresi, Cumhuriyet devrinde yeni vapurlar satın almak sureti-
1e, gemi tonajını arttırmış bulunuyordu. Ancak Cumhuriyetin ilk devre
sinde özel teşebbüsün deniz taşıtçılığı konusundaki imkansızlığı sebe
bile, Devlet deniz nakliyatı işleri ile çok yakından ilgilenmek zorunda 
kalmış ve bu münasebetle de 1933 yılında Seyrisefain İdaresi yerine, 
<Devlet Deniz Yollan ve Limanları İşletmesi Müdürlüğü» nü meydana 
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getirmişti (1). Fakat Devlet, deniz taşıtçılığı işini sadece inhisarı altına 
almakla yetinmeyip, aynı zamanda Türk Anonim Şirketleri'nin de dev
let denizyollan işletme müdürlüğü ile birlikte muntazam posta seferle~ 
ri yapabileceğini kabul etmişti, yalnız bu teşekktil muhtelif tarihlerde 
türlü yönlerden değişikliklere tabi tutulmuş ve 1951 yılında çıkartılan 
5842 sayılı Kanunla da bugünkü «Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı» 
haline getirilmişti ( 2). 

Denizcilik Bankası deniz taşıtçılığı işlerini ya doğrudan doğruya 
kendisi veyahut da sermayesinin yansından fazlasına katılmak sure
tile kuracağı ortaklıklar vasıta.sile yapabilmektedir. Müessesenin sağ
lıyacağı gelir fazlası hazineye verilmeyip, deniz taşıtçılığı hizmetlerinin 
genişletilmesi ve mükemmelleştirilmesi için kullanılmaktadır. Çünkü 
Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığının esas gayesi hazineye varidat 
sağlamak değil, toplum ekonomisini çeşitli yönlerden ilgilendiren, deniz 
taşıtçılık faaliyetlerini geliştirmektir. 

3) Devlet Hava Taşıtçılığı. Devletin taşıt faaliyetleri içinde devlet 
hava taşıtçılığı da yer almaktadır. Hava nakliyatında kulanılan araçlar 
Birinci Dünya Savaşından sonra akıllara hayret verdirecek şekilde sür" 
atli bir gelişme göstermiş bulunmaktadır. Fakat ucuzluğu sağlıyan kit
le halindeki nakliyatın henüz hava tasıtçılığında yapılamaması, havayol
lannın demiryollan ve denizyollan ile rekabet etmesine imkan bırak
tırtmamıştır. Buna rağmen, uzun mesafeleri kısa zamanda aşmak isti
yen yolcular daima havayollarını tercih ettikleri gibi, kısa zamanda 
yerlerine ulaştırılması istenilen mektuplar, gazeteler, dergiler ve bül
tenlerle tazeliklerini henüz kaybetmeden yabancı piyasalara sevki ge
rekli bulunan yiyecek maddeleri (balıklar ve meyveler gibi) de uçak
larla gönderilmektedirler. 

Havayollan münakalesinde bir taraftan uçakların inip, kalkma
ları için geniş meydanlara lüzum görülmesi ve diğer taraftan teknik 
buluşların bir icabı olarak, henüz ömürlerini tamamlamayan uçakların 
yerine, daha sür'atli ve daha konforlu uçakların işletmeye alınması bü-

(1) «Türkiye sahillerinde muntazam posta seferleri işi devlet inhisarına alın
mıştır. Bu inhisar Denizyollan İşletme Müdürlüğü tarafından işletilir.» Denizyol
ları İşletme Kanunu 29.5.1933, No: 2239, Madde ı. 

(2) «Denizcilik Bankası adı ile Türk sularında ve yabancı denizlerde ulaştır
ma işlerini ve bu işlerle ilgili her türlü teşebbüslerle bu kanunda gösterilen diğer 
hizmetleri yapmak ve bu kanunla hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek 
üzere anonim ortaklık şeklinde bir banka kurmak için hükümete yetki verilmiştir.» 
Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı Kanunu lO,Ş.1951, No: 5842, Md. ı. . - .... - . . 
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yük kapital yatırımlarını zaruri kılmaktadır. Halbuki hava münakale
sinin genellikle karlı olmaması ve Türkiye gibi iktisaden az gelişmiş 

memleketlerde bu maksada tahsis edilecek özel sermayenin yeterli bu
lunmaması halinde, devletin havayolları işletmelerini bizzat üzerlerine 
almaları veyahut ta özel hava şirketlerine mali yönden yardımlarda bu
lunmaları zaruri görülmektedir. 

Memleketimizde İstiklal Savaşından sonra havayolları münakale
sine büyük bir önem verilmiş ve bu maksatla da hem hava meydanla
rının yapılmasını ve hem de memleket dahilindeki uçak seferlerinin 
idaresini temin için «Havayolları Devlet İşletmesi İdaresi» kurulmuş
tu. Bu teşekkül başlangıçta Türk Hava Kuvvetlerinin bir kolu mahiye
tinde telakki olunduğundan, Milli Savuruna Bakanlığına raptedilmiş 

iken (1), 1935 yılında Bayındırlık Bakanlığına ve 1934 yılında da Müna
kalat Bakanlığına bağlanmıştı. Katma bütçeli ve tüzel kişilik karakt& 
rini taşıyan ve bir genel müdürlük halinde bulunan devlet havayolla
n idaresinin işleri 1956 yılında iki kısma bölünmüş, bunlardan uçak se
ferlerinin idaresi 6623 sayılı Kanunla kurulan «Devlet Havayolları Ano
nim Ortaklığı» na (2), hava meydanlarının inşa ve idaresi işi de, 6686 
sayılı kanunla meydana getirilen «Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü» ne bırakılmıştı (3). 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü katma bütçe
li bir idare halinde çalışmakta ve memleketin çeşitli illerindeki hava 
alanlarının yapılması ve idaresile meşgıll bulunmaktadır. Türk Havayol
ları Anonim Ortaklığı ise, gerek memleket içi ve gerek memleket 
dışı uçak seferlerinin muntazam şekilde yapılması ile görevli bulunmak
tadır. Her ne kadar uçuşlar daha ziyade iç hatların ihtiyacını karşıla
yacak şekilde tertiplenmiş ise de, Münih, Frankurt, Viyana, Roma ve 

( ı) «Türkiye havayollarıru tesis etmek ve bu yollar üzerinde nakliyat yap
mak için Milli Müdafaa Vekilliğine bağlı ve hükmi şahsiyetli haiz (Havayollan 
Devlet İşletmesi İdaresi) namı altında hususi bir idare teşkil edilmiştir» Havayolla 
rı Devlet İşletmesi ve İdaresi Teşkilatı Hakkında. Kanun, 20.5.1933, No: 2186, Md. 1. 

( 2) «Türk Havayolları Anonim Ortaklığı adı ile her nevi hava nakliyatı ve 
buna müteferri işleri yapmak ve bu kanun ile hususi hukuk hükümlerine göre idA
re edilmek üzere bir anonim ortaklığı kurmak için hükümete salahiyet verilmiştir.» 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanunu, 21.5.1955, No: 6623. Madde 1. 

(.: ) «Bu kanunda yazılı vazife ve hizmetleri ifa etmek lizere münakalat Ve
ka1etine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz Devlet Hava Meydanları İşletmesi adı ile 
mülhak bütçeli bir Umum Müdürlük kurulmuştur.» Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğü Teşkilatı ve Vazifeleri hakkında Kanunu, 28.2.1956, No: 
6686, Madde 1. 
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Paris, Bruxel ve Amsterdam gibi Avrupar_ın bazı merkezi şehirlerine de 
hava seferleri yapılmaktadır. Ancak dış hatlarda başarı elde edebilmek 
için büyük jet uçaklarının işletmeye alınması ve yabancı uçak firmala
ri ile işbirliği yapılarak, kombine uçuşların tertiplenmesi zaruri görül
mektedir. Devlet, gerek iç ve gerek dış hava hatlarında uçak seferlerin
den hazineye bir varidat sağlamayı değil, transport işlerinde, zaman
dan tasarruf etmek suretile, topluma faydalı olmayı düşünmektedir. 

d) Devlet Postacılığı. Mektup, gazete, dergi ve basılı kağıtlarla pa
ra ve küçük paketlerin gönderilmesi işleri ile telefon. telgraf, teleks, 
radyo ve televizyon vasıtasiyJe konuşmalar hususu posta faaliyetleri 
içinde yer almaktadırlar. Posta faaliyetleri haiz oldukları nitelikler iti
barile kara, deniz ve havayolları faaliyetlerinden farklı iseler de, onlar
la birlikte ele alınıp, taşıma ve ulaştırma konusu içinde mütalaa edil
mektedirler. 

Haberleşme toplum içinde yaşıyan insanların en önemli ihtiyaçla
rından biridir. Bu itibarla insanlar çok eski zamanlardan beri birbir
lerinden haber almayı temin için türlü vasıtalara baş vurup, türlü şe
killerde organizasyonlar vücuda getirmişlerdir. Eğer haberleşmeyi te
min eden araçlar ve teşkilat mevcut bulunmasa idi, insanlar arasında 
ne fikri mübadele temin edilebilir ve ne de arzular ve istekler bir yer
den diğer bir yere ulaştırılabilirdi. İnsanlar arasındaki fikri bağlantılar 
sağlanamadığı müddetçe, toplumdaki gelişmeyi gerçekleştirmek müm
kün olamaz. Gerçekten yakınından mektup alamıyan bir kimsenin du
yacağı ızdırabı tasavvur etmek nasıl mümkün değilse, haberleşmenin 

yapılamadığı yerlerde sosyal hayatın devam edeceğine de güvenilemez. 
işte bu sebeplerden ötürü insanlar bütün bir tarih boyunca haberleşme 
vasıtalarını ve teşkilatını geliştirmek hususunda büyük gayretler sarf
etmişlerdir. 

Eski devirlerde yazılı veya yazısız ha.ber gönderme işleri yayalar 
veya posta arabaları ile yapılırken, zamanımızda bu işler trenler, va
purlar, uçaklar, telefonlar, telgraflar, teleksler radyolar ve televizyonlar 
vasıta.siyle yapılmaktadırlar. Eskiden posta araçlarının mahdut olması 
sebebile, posta vasıtalarından sadece krallar, prensler, saray mensup
ları ve idare adanılan faydalanırlarken, zamanımızda haberleşme vası
talannın genişlemesi ve çoğalması neticesinde bütün insanlar bundan 
faydalanmak imkanını bulmaktadırlar. XX inci yüzyıla kadar batı mem
leketlerinde posta hizmetleri hem kamu müesseseleri ve hem de özel 
teşebbüsler tarafından yapılırlarken, XX inci yüzyılda haberleşme doğ
rudan doğruya bir kamu hizmeti haline getirilmiş bulunulmaktadır. 
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Hiç şüphe yok ki, posta hizmetlerinin bir devlet işletmesi haline getiril
mesini gerektiren bir takını haklı sebepler vardır: 

1) Haberleşme işleri toplum hayatını sosyal, ekonomik, siyasi ve 
askeri yönlerden etkiler. İnsanlar fikirlerini ve isteklerini zamanında 
ve emniyetle istedikleri yerlere ve kimselere ulaştıramazlarsa, hem bü
yük bir huzursuzluğa düşerler ve hem de maddi ve manevi yönden za
rar görürler. İşte bu sebeple P.T.T. hizmetlerinin kazanç gayesile hare
ket eden özel teşebbüslere bırakılması doğru olamaz. 

2) Haberleşmede tam bir gizliliğin ve tam bir emniyetin mevcut 
-olması şarttır. Bu da ancak en iyi şekilde devlet müessesesi tarafından 
tahakkuk ettirilebilir. Çünkü devlet kuruluş gayesi itibarile, fertleri ko
ruyan bir müessese olduğundan, şahsi sırlar daha büyük bir emniyet 
ve huzurla devlete tevdi olunabilirler. 

3) Piyasa hareketlerini yakından takip ederek, süratli kararların 
alınmasını gerekli kılan sektörlerde olduğu gibi, haberleşme işlerinde 
acele kararların alınmasına da pek lüzum yoktur. Haberleşmede esas 
olan işlerin emniyetle ve intizamla yürütülmesidir. Bunu da devlet teş
kilatı ve devlet işletmeleri ile tahakkuk ettirtmek pek ala mümkündür. 

4) Haberleşme yalnız bir devletin smırlan dahilinde değil, millet
ler arasında da cereyan etmektedir. Bu itibarla haberieşme bakımından 
bütün devletlerin aynı esaslar üzerinde birleşip, hareket etmeleri lazım
gelmektedir. Bu maksatla milletlerarası posta andlaşmaları yapılmak
ta ve posta ittihatları vücuda getirilmektedir. Antlaşmaya dahil her 
devletin tespit edilen kurallara riayet etmesi ve karşılıklı olarak feda
karlıklarda bulunması lazımdır. Bu sebeple topluma faydalı olmaktan 
ziyade, kendi menfaatlerini gözeten özel teşebbüslere P.T.T. hizmetleri
nin terk edilmesi doğru görülemez. 

İşte yukanda izah edilen sebeplerden ötürü artık bugün posta hiz
metlerinin devlet tarafından mı, yoksa özel teşebbüs tarafından mı ya
pılmasının Iazımgeleceği konusunun tartışılacak bir tarafı kalmamış

tır. Posta hizmetleri özel teşebbüse terk olunduğu takdirde, uzak ve nü
fusun az olduğu yerlerde posta servisleri ihdasının mümkün olmıyaca
ğı düşüncesi haklın bulunmaktadır. Bu itibarla bugün tartışmayı gerek
tiren nokta posta hizmetlerinin devlet tarafından yapılıp yapılmaması 

eğil, bu işten bir ücretin alınıp alınamıyacağı hususudur. 

Bu hususta üç altematü vardır: a) Devlet kamu hizmetleri için 
fertlerden nasıl bir bedel almıyorsa, haberleşme işleri için de bir bedel 
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almamalıdır, b) Devlet posta hizmetleri için fertlerden hazineye gelir 
sağlıyacak şekilde bir ücret almalıdır, c) Haberleşme işlerinde kamu. 
hizmeti karakterinin galip bulunması sebebile, devlet yaptığı posta iş
lerinden ancak belli tarifeler dahilinde ve maliyet masraflarını aşmıya
cak şekilde bir ücret almalıdır. 

Bu görüşlerden hem birincisinin ve hem de ikincisinin mahzurla
rı vardır. Eğer posta hizmetlerinin karşılığında hiç bir bedel alınmaz
sa, o zaman bir çok kimseler durmadan ve lüzumsuz yere posta idare
hanelerini işgal edebilirler ve devlet de bunların masraflarını fertler
den alacağı vergilerle karşılamaya mecbur kalır. Bütün fertleri haksız 
yere vergilendirmektense, mektup gönderenlerden, telefon edenlerden,_ 
telgraf çekenlerden ve radyo dinleyenlerden belli bir ücretin alınması 
daha adilane bir hareket olur. Esasen posta hizmetlerinin masraflarını 
hesap edip, maliyetlerini bulmak da kabildir. Devletin kAr edecek şekil
de posta hizmetlerinden bir ücret alınası da doğru def.Jdir. Çünkü pos
ta ücretlerinin yüksek olınası halinde, fertler haberleşme ihtiyacını gi
deremezler ve bu yüzden maddi ve manevi sıkıntıya uğrarlar. Bu itibar
la devletin posta hizmetlerinden bir ücret alınası ve fakat bu ücretin 
maliyet bedelini aşmaması en doğru bir harekettir. 

Posta ücretlerinin alınmasında iki kriter esas tutulmalıdır. Bunlar
dan birisi mesafenin uzaklığı, diğeri de gönderilecek şeyin ağırlığıdır. 
Telefon ve telgraflarda ise, zaman unsuru ile kelime adedinin ölçü ola
rak kabul edilmesi gerekmektedir. Genellikle mesafeler bölgeler halin
de ayrılırlar. Bu itibarla posta ücretleri hem gönderilecek mektupların 
ve paketlerin ağırlıklarına ve hem de bunların şehirler içi, şehirler ara
sı veya memleketler arası postalandıklarına göre alınması gerekir. İş
te buna göre devletler ücret tarifelerini hazırladıktan sonra, bunları ilan 
ederler. 

Posta hizmetleri sadece memleket sınırları içinde değil, aynı za
manda memleketler ve ülkeler arasında da cereyan ettiğinden, postacı
lık faaliyetlerine dünya ölçüsünde bir nizam ve yeknesaklık vermek ve 
bu ~aksatla milletlerarası antlaşmalar yapmak lazımgemektedir. Aksi 
takdirde, her devlet kendisine göre bir ücret tarif esi uygulayacağından, 
memleketler arasında aranılan birliğin de meydana gelmesi mümkün 
olamaz. Nitekim bu maksatla 1874 yılında Bem şehrinde yapılan mil
letlerarası posta kongresinde bazı kararlara varılmış ve posta ittihadı
na da.bil her devletin bu kararlara riayet etmesi gerekli görülmüştür. 
Türkiye de bu antlaşmaya dahil bulunmaktadır. Alınan kararlara göre 
mektupların ücreti, mektubu gönderen devletin posta idaresince tahsil 
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edilecek ve ücretin miktarı da para değerleri paritesine göre tayin olu
nacaktır. ücretin mektubu gönderen devlet tarafından alınmasının hiç 
şüphe yok ki, makul bir sebebi vardır. Çünkü her gönderilen mektubun 
çok defa bir karşılığı olması lazımgeleceğinden, mektupları adreslere 
dağıtan devletlerin posta idareleri de verilen cevabi mektupların ücret
lerini almış bulunacaklardır. İşte bu sebeple devletler arası yapılan pos
ta hizmetleri masrafları da, hiç bir devlete zarar verdirmeden karşılan
mış olacaktır. Yalnız posta çantalarını taşıyan ara memleketlere bir üc
retin verilmesi lazımgelir ki, bunu da Bem şehrindeki milletlerarası bü
ro hesaplar ve yaptığı mahsup muameleleri ile aradaki farkları berta
raf eder ( 1). Aynca kambiyo fiyatlarının değişmesi halinde tesbit edi
len posta ücretlerinin de ona göre değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde 
para değeri düşük olan memleketin bundan faydalanması mümkün olur. 
Nitekim memleketimizde de para kıymetinin düşürülmesinden sonra 
yabancı memleketlere gönderilen mektup ücretleri de arttırılmış bulu
nulmaktadır. 

Memleketimizde eskiden haberleşme işleri Sailer ve Tatarlar tara
fından yapılmakta iken, Tanzimat hareketi ile birlikte posta işlerinin 
ıslahı cihetine gidilmiş ve böylece 1840 (1256 Hicri) yılında «Postahanei 
amire» adı altında bir posta müessesesi kurulmuştu. Bu önceleri devlet 
tarafından idare edilmiş iken, sonralan iltizama verilmiş ve nihayet 
1864 (1280 Hicri) yılında tekrar devlet inhisarı altın9. alınmıştı. Ancak 
bu böyle olmakla beraber XVIII ve XIX uncu yüzyıllar içinde memle
ketimizde kapitülasyonlardan faydalanan yabancı devletler, kendilerine 
mahsus bir takım posta idarahenelerini de kurmuşlardı. Bu postahane
lerin kurulmasındaki sebep yabancı devletlerin kendilerine ait resmi 
muhaberatı bizzat kendilerinin idare etmek istemeleri idi. Bu hususta 
ilk defa 1720 yılında A vusturya'lıların, onu takiben de 17 40 da Fransız' 
ların, 1799 da Rus'ların, 1852 de İngilizlerin ve 1903 de İtalyanların pos
ta idarehanelerini kurdukları görülmektedir (2). Bağımsız bir devletin 
egemenlik haklan ile bağdaştınlamıyacak olan bu yabancı devletlere ait 
po~ta teşkilatı Birinci Dünya Savaşının başlangıcında fiilen ortadan kal
dırılmış ve hukuki mevcudiyetlerine de Lozan Antlaşması ile son veril
mişti (3). 

(1) lbrahim Fazıl Pelin «Finans İlmi», İstanbul 1937, Cilt 1, S. 76. 
(2) Muhlis Ete «Münakalat», İstanbul 1938, s. 258. 
(3) «Tarafeyni Aliyeyni Akideyn her biri kendisine taalluku cihetinden Tür

kiye'de ecnebi postahanelerinin ilgasını kabul ederler» Lozan Muahedenamesi, 
Madde 113. 



1924 yılında P.T.T. hizmetleri özel bir kanunla devlet inhisarı altı
na alınmış ve bu maksatla da İçişleri Bakanlığına bağlı olmak üzere, 
«Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi» adı altında katma bütçeli ve tüzel 
kişilik karakterli bir teşekkül meydana getirilmişti. Bu teşekkül evvela 
Bayındırlık Bakanlığına ve daha sonra da münakalat Bakanlığına bağ
lanmıştı. 13.VII.1953 tarihinde kabul edilen 6145 sayılı Kanunla da mües
sese katma bütçeli bir idare olmaktan çıkartılarak, iktisadi devlet te
şekkülü haline getirilmiştir ( 1). Burada esas gaye hazineye bir varidat 
sağlamak değil, yurt ekonomisine faydalı olmak ve toplumun haberleş
me ihtiyacını en iyi ve en elverişli şekilde karşılamaktadır. 

F - Devletin Ticaret ve Bankacılıkla Uğraşması. Ticari muamele
ler esas itibarile spekülatif nitelikte olduklarından, ticaret yapan mü
-esseseler ve şahıslar da daima piyasanın durumuna göre hareket etmek 
zorundadırlar Halbuki kamu müesseseleri, yaptıkları işler ve muame
leler bakımından, daima kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin hü
kümlerine tabi tutulmakta ve bu sebeple ticari hayatın gerektirdiği ha
reket serbestisinden mahrum bulunmaktadırlar. Aynca kamu mü
-esseselerinin toplum karşısındaki görevlerini spekülatif mahiyetteki iş
lerle de bağdaştırmak mümkün değildir. İşte bu sebeple aşırı sosyalizm 
sistemini uygulayan devletlerin dışında kalan memleketler, iktisadi ve 
sosyal bir zaruret olmadıkça, ticari işletmelere sahip olmak ve ticari iş
lerle uğraşmak eğilimini gösterememektedirler. Bu itibarla ancak ikti
sadi buhran devreleri ile harp ve seferberlik gibi olağanüstü hallerde 
toplum nizamının korunması ve geniş bir alıcı kitlesinin sömürülmeme
si için devletin ticari hayata müdahale etmesi ve ticari işlerle uğraşma
sı uygun görü.müştür. Devletlerin bu maksatla halkın yiyecek, giyecek 
ve yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere ofisler, bürolar ve mağazalar 
kurup, alım ve satım muamelelerine giriştikleri de bilinmektedir. Nite
kim memleketimizde de Et ve Balık Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank'a bağlı Yerli Mallar Müessesesi, 
Etibank'ın Kömür Tevzi ve Satış Müessesesi bu maksatla kurulmuş 
olan müesseselerdir. Bu müesseselerin asıl gayeleri iktisadi hayatın 

anormal durumundan faydalanarak, halkı zarara sokmak isteyen özel 
işilerin gayri meşru hareketlerini önlemek ve bilhassa karaborsanın 

(1) «Ulaştırma Vekaletine bağlı olmak, hükmi şahsiyeti haiz bulunmak ve 
'bu kanunla 3460 sayılı kanuna göre idare ve mı:rakaba olunmak ve merkezi Anka
rada bulunmak üzere (Türk.iye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi) 
ünvanlı bir teşekkül kurulmuştur.» Türk.iye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletmesi Kuruluş Kanunu 13.VII.1953, No. 6141, Madde ı. 
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meydana gelmesine mani olmaktır. Aynca devletin afyon, tütün, ispir
tolu içkiler, oyun kağıdı ve patlayıcı maddelerin imal ve satış işlerini 
de üzerine aldığı malüm bulunmaktadır. Fakat diğerlerinden farklı ola
rak, devletin burada sosyal ve sıhhi mülahazalar dışında fiskal bir ga
ye güttüğü de görülmektedir. Çünkü devlet, bunların imal veya satış 
işlerini inhisarı altına almakla, hem bu maddelerin fertlere yapacağı za
rarı önlemekte ve hem de bu maddelerin satış fiyatlarını yükseltmekle 
endirekt yoldan hazineye bir gelir sağlamaktadır 

Devletin ticari faaliyetlerle ilgili olarak, yaptığı işlerden birisi de 
bankacılıktır. Bilindiği üzere, bankalar para ve kredi ticareti üzerine 
muamele yapan müesseselerdir. Bu itibarla düşük faizle mevduat ka
bul edip, yüksek faizle kredi açmaktadıriar. Ancak devletin bankacılık
la uğraşmasının asıl hedefi bu olmayıp, topluma mali ve sosyal yönden 
faydalar sağlamakdır. Bu maksatla dev !etlerin ve mahalli idarelerin 
kendi sermayeleri ile veyahut da özel sermaye ile müştereken bankalar 
kucauklarıda görülmektedir. Burada esas gaye milli paranın değerini ko · 
ruma!{, hazine muamelelerini kolaylaştırmak, halkın muhtaç olduğu kre
diyi elverişli şartlarla onlara sağlamak, devlet elindeki maden ve sana-
yi işetmelerini finanse etmektir. 

Memleketimizde devletle ilgili olarak, özel kanunlarla kurulmuş bu
lunan belli başlı önemli bankalar Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Sü
merbank, Etibank, Denizcilik Bankası, Emlak Kredi Bankası ve Turizm 
Bankasıdır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. 11.6.1930 tarih ve 1715 
sayılı kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sı hukuken bir anonim ortaklık halindedir Sermayesi A, B, C ve D ter
tibi hisse senetlerine bölünmüş olup, A hisse senetleri münhasıran dev
lete, B hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankalara, C 
hisse senetleri diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere ve D hisse senetle
ri de Türk Ticaret müesseselerine ve Türk tabiyetini haiz gerçek ve tü
zel kişilere ait bulunmaktadır. Devlet sadece A tertibi hisse senetlerine 
sahip olmakla beraber, bankanın sevki idaresindeki yetkisi çok geniş
tir. Çünkü idare meclisi başkanı ile üyelerden biri Maliye Bakanının 
inhası üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunduğu gibi, Genel l\!Iüdiı

rün tayini de devlet tarafından yapılmaktadır. İdare meclisinin diğer 
üyelerine gelince, bunlardan biri B ve C hisse senetlerine sahip banka
lar ve şirketler tarafından, diğeri de D hisse senetlerine sahip Türk ta
biyetindeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından seçilmektedirler. Aynca ti 
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caret ve sanayi odaları tarafından bir ve ziraat kooperatifleri tarafın
dan da iki üye seçilmektedir. 

Merkez Bankasının esas g'"revi toplum hayatını doğrudan doğruya 
ilgilendiren memleket parasının değerini korumak ve para piyasasının 
ihtiyacı olan banknotu çıkartmaktır. Fak.at bunların dışında hazineye 
ait tediyeleri yapmak, memleket dahilinde ve haricinde para nakli işle
rini görmek, sikke veya külçe halinde altın alıp satmak, ticari senetle
rin reeskontunu yapmak, gerekli hallerde devlete avans para vermek, 
bankalar arasındaki takas muamelelerini yapmak da Merkez Bankası
nın görevleri arasında yer almaktadırlar. Bilhassa Merkez Bankası altın 
veya altına tahvili mümkün veya gayri mümkün dövizleri satın almak, 
ticari, sınai ve zırai senetlerle hazine bonolarını iskonto etmek, hazine 
kefaletini haiz senetleri almak suretile, piyasaya bankonot çıkartmakta 
ve buna mukabil altın veya döviz satmak, iskonto ettiği senetlerin be
delerini tahsil etmek suretile de, piyasadaki banknotu çekmekte ve böy
lece piyasanın para ihtiyacını ayarlamaktadır. 

Merkez Bankası'nın her yıl elde ettiği karın ne suretle dağıtılaca
ğı ve hazineye ne nispette bir gelir sağlıyacağı kanunen tayin edilmiş 
bulunulmaktadır. Buna göre «% 20 ihtiyat akçesine; Hisse senetlerinin 
nominal kıymetleri üzerinden % 6 nispetinde ilk temettü hissesi olarak 
hissedarlara; yukarıdaki yüzdeler tutarının tenzilinden sonra kalan 
miktardan % 5'i aylıklarının (% 10 - % 100) ü nisbetinde memurlara ve 
% 10 unu da fevkalade ihtiyat akçesine; Hisse senetlerinin nominal kıy
metleri üzerinden umumi heyet kararı ile azami % 6 nisbetinde ikinci 
temettü hissesi olarak hissedarlara; Bu tevziden sonra bir bakiye kaldı
ğı takdirde, bu bakiyede hazineye verilir.» ( 1). Esasen Merkez Banka
sı'nın asıl gayesinin de kar temin etmek olmayıp, memleket parasının 
değerini korumak, para piyasasının ihtiyaçlarını ayarlamak ve devletin 
hazinedarlığını yapmaktan ibaret bulunduğunu da asla unutmamak la
zımdır. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Milli bankalarımızın en 
eskisi Ziraat Bankası'dır. Bu müessese 1888 yılında kurulmuş olmakla 
beraber, muhtelif tarihlerde reorganizasyonlara tabi tutulmuştur. Ha
len uygulanmakta olan 4.6.1937 tarih ve 3202 sayılı kanuna göre, Türk 
çiftçilerinin zirai istihsallerine, zirai mahsullerinin sürüm ve satışları-

(1) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'nun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 37.4.1955, No: 6544, 
Madde 9. 
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na, ziraatın, zirai sanayiinin ve bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerin 

milli ekonomi prensiplerine göre yürümesine ve ilerlemesine lüzumlu ve 
-elverişli kredileri tanzim, tedvir ve tevzi etmek ve bu gayelerin elde edil
mesini güden teşekkülleri kurmak ve bu hususlar için kurulmuş ve ku
rulacak teşekkül ve teşebbüslere lüzumu halinde iştirak etmek ve 3202 
sayılı kanunla bu kanuna dayanan tüzüğe uygun diğer banka muamele
lerini yapmak Ziraat Bankası nın görevleri icabatındandır. 

Ziraat Bankası nın sermayesi 1924 yılında 30 milyon lira iken, bu
gün bu miktar 750 milyona yükseltilmiş bulunulmaktadır. Burada da 
asıl gaye hazineye bir gelir sağlamak olmayıp, çiftçiye kredi yönünden 
yararlı olmak ve bu suretle memleket ziraatının sür'atle kalkındırılma
sını gerçekleştirmektir. Bugün Ziraat Bankası 650 yi bulan şube ve 
ajansları ile memleketimizin her tarafına yayılmış olan bir mali mües
sese olup, kendi özel kanununda yazılı olan faaliyetlerini gösterebilmek 
için yıllık kazançlarını sermaye ve ihtiyatlarına tahsis etmektedir. Ser
mayesi tamamen devlet tarafından temin edilmiş bulunan Ziraat Banka
sı bir iktisadi devlet teşekkülü olup, kontrol ve mürakabe bakımından 
da 440 sayılı kanuna tabi bulunmaktadır. 

3) Süınerbank. Sümerbank devlete ait endüstri işletmelerini ida
re ve finanse etmek üzere, 3.6.1933 tarih ve 2762 sayılı kanunla kurul
muştur. Devletin endüstri ile uğraşması bahsinde de işaret ettiğimiz 
üzere, bankanın esas amacı kazanç sağlamaktır. Bu sebeple yıllık kazan
~ından kanuni karşılıklar ve ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, geri kalan kıs
mın hazineye verilmesi iktiza etmektedir. Fakat bankanın itibari ser
mayesinin 500 milyon liraya yükseltilmiş olmasından ötürü safi karlar 
ödenilmemiş sermayeye mahsup edilmek için bankaya bırakılmakta
dır. Banka da bunlarla bir taraftan mevcut tesislerini genişletmekte ve 
diğer taraftan da yeni yeni tesisler meydana getirmektedir. Sümer bank 
sermayesi tamamen devlet tarafından temin edilmiş bir müessese olup, 
440 sayılı kanuna tabi bulunan iktisadi devlet teşekküleri içinde yer al
maktadır. 

4) Etibank. Etibank yeraltı servetlerinin aranılıp bulunulmasını, 
işletilmesini ve elektrik enerjisi istihsalini gerçekleştirmek ve aynı za
manda bunların alım ve satım işlerini yapmak üzere 14.6.1935 tarih ve 
2805 sayılı kanunla kurulmuş bulunmaktadır. Maden işletmelerini ida
re ve finanse etmek gayesi ile kurulan bu banka da tıpkı Sümerbank 
gibi kazanç sağlamak amacım gütmektedir. Bu bakımdan yıllık kazan
cından kanuni karşılıklar ve ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, geri kalan sa
fi kısmın hazineye devri gerekir. Fakat bunun da itibari sermayesinin 
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500 milyon liraya çıkartılmış bulunması safi karın ödenilmemiş ser
mayeye mahsup edilmek üzere, bankaya bırakılmasını zaruri kılmakta
dır. Banka bunlarla bir taraftan mevcut tesislerini genişletmekte ve di
ğer taraftan da yeni faaliyetlere girişmektedir. Etibank'ın sermayesi de 
tamamen devlet tarafından temin edilmiş olup, idare ve kontrolü 440 
sayılı kanwıa göre icra edilmektedir. 

5) Denizcilik Bankası. Denizcilik Bankası Türk sularında ve ya
bancı denizlerde taşıt işlerini ve bwıunla ilgili olan hizmetleri görmek 
maksadile 10.7.1951 tarih ve 5842 sayılı kanwıla kurulmuş olan bir mü
essesedır. Bankanın itibari sermayesi 500 milyon lira olup, elde ettiği 
safi karlar işletmede mevcut gemi miktarının artırılması ile denizcilik 
faaliyetlerinin genişletilmesine tahsis edilmektedir. Bu itibarla bu mü· 
essese de, hazineye gelir sağlama gayesini gütmemektedir. 

6) Türkiye Emlak Kredi Bankası. Emlak Kredi Bankası 1926 yı
lında tesis edilen Emlak ve Eytam Bankası yerine kurulmuştur. 14.6.1946 
tarih ve 4947 sayılı kanwıla hükümete, hususi hukuk hükümlerine tabi 
olmak ve yurtta yapım ve onanın işlerini ve bilhassa meskeni olmayan 
yurttaşlara ucuz mesken yaptırmak için süresi 50 yılı geçmemek üzere 
arsaları ile birlikte bina ve yapı ipoteği karşılığında istikrazlarda bulwı
mak ve krediler açmak, bankaya veya başkalarına ait arsalar üzerine 
bina yapmak ve peşin veya ipotek karşılığı taksitle satmak, yapı veya. 
malzeme endüstrisi ve ticaretini yapmak ve ortaklıkları kurmak ve ku
rulmuş olanlara ortak olmak, sigorta ortaklıkları kurmak ve kurulmuş 
olanlara ortak olmak ve diğer her türlü banka işleriyle meşgul olmak 
üzere, anonim ortaklık şeklinde bir bankanın kurulma yetkisi verilmiş
tir. Bankanın sermayesi başlangıçta 100 milyon lira iken, 1953 yılında 
bu miktar 300 milyona çıkartılmıştır. Bu sermaye A ve B grubu hisse 
senetlerine bölünmüş olup, A grubu hisse senetleri hazineye ve B gru
bu hisse senetleri de tüzel ve gerçek kişilere tahsis edilmiş durumdadır
lar. A grubu hisse senetleri sermayenin O/r. 55 ini, B grubu hisse senetleri 
ise % 45 ini teşkil etmektedir. A .grubu hisse senetleri nama yazılı oldu
ğu halde, B grubu hisse senetleri hamiline yazılı bulunmaktadırlar. 

Banka hukuken bir anonim ortaklık halinde olmakla beraber, dev
let sermayesinin hakim durumda bulunması sebebiyle, Maliye Bakanlı
ğı bankanın işlem ve hesaplarım mali, iktisadi ve teknik yönlerden in
celer ve denetlemesini yapar. Aynca bu hususta Devlet İktisadi Teşek
küleri Umumi Murakabe Kurulwıu da görevlendirebilir (1). Yukarıda 

cı) Türkiye Emlak Kredi Bankası Kanunu, 14.6.1946, No: 4947, Madde 2. 

r 
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da belirttiğimiz üzere, bu bankanın esas görevi hazineye gelir temin 
etmek olmayıp, toplumun konut ihtiyacını karşılamak ve bu maksatla 
da gerekli bulunan işleri yapmaktır. 

7) Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası. Turizm Bankası, mem
leketimizin tediye bilançosu bakımından büyük bir önem taşıyan tu
rizm endüstrisini kurmak ve geliştirmek için 4.5.1960 tarih ve 7470 sa
yılı kanuna dayanılarak tesis edilmiştir. Banka hukuken bir anonim or
taklık halinde olup, sermayesi 300 milyon liradır. Sermayesi esas itiba
rile A, B ve C hisse senetleri gruplarına bölünmüş olup, bunlardan A 
grubu hazineye, B grubu bankalarla resmi ve özel teşekküllere, C gru
bu da hamiline yazılı olmak üzere, tüzel ve gerçek kişilere tahsis edil
miş bulunmaktadır. Sermayeye iştirak nispeti A grubunun % 40, B gru
bunun % 40 ve C grubunun da% 20 olmakla beraber, idare meclisi baş
kanı ile bir üyesi Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı'nın inhası üzerine, Ba
kanlar Kurulu karan ile tayin olunmaktadır. İdare meclisinin diğer 
üyelerinden ikisi B, biri de C grubu hissedarları arasından genel heyet
çe seçilmektedirler. Genel Müdür de idare meclisinin teklifi üzerine Ba
sın Yayın ve Turizm Bakanlığı tarafından inha olunup, Bakanlar Ku
rulu karan ile tayin edilmektedir. Bu itibarla devletin bankanın sevki 
idaresi üzerindeki yetkisi çok geniş bulunmaktadır. 

Turizm Bankasının esas görevi Turistik tesisler yapmak, işletmek, 
icar ve isticar etmek, satmak, turistik mahallerde turizme bilvasıta hiz
met edecek olan inşaatı yapıp, kiralamak ve satmak, tarihi kaleler, ker
vansaraylar ve benzeri abidelerin muhafaza ve bakımlarını temin etmek 
ve bu hususta vazifeli idarelerce restore edilmiş olanların mimari ve in
şaat esaslarında değişiklik yapmamak, tarihi kıymetlerini haleldar et
memek üzere, bankanın hazine ile müştereken tesbit edeceği esaslar da
hilinde lokanta, misafirhane gibi işletmeler kurmak, içerde ve dışarıda 
turizm ve seyahat acentalan açmak, turizm ile ilgili olarak turizm en
düstrisi müessese ve işletmelerine lüzumlu kısa, orta ve uzun vadeli 
krediler açmak, sosyal turizmi kolaylaştırmak için mevduat kabul et
mek, bankalar kanunu hükümleri dairesinde her türlü banka muame
leleri ile iştigal etmek ve mevduat kabul etmektir» ( 1). Banka bu hiz
metleri doğrudan doğruya görebildiği gibi, aynı zamanda ortaklıklara 
katılmak veyahut da mevcut turizm teşekküllerini finanse etmek sure
ti!~ de yapabilmektedir. Turizm Bankasının da esas hedefi hazineye ge
lir sağlamak değil, memleketin kalkınması ile ilgili bulunan iç ve dı 
tUrizm hareketlerini canladırmaktadır. 

(1) Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu, 4.5.1960, No: 7470, Md. 2. 
F. 7 
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iV HARÇLAR 

Kamu müesseselerince tem~ olunan çeşitli gelirler içinde harçlar 
özel bir yer almaktadırlar. Gerçekten devlete ait diğer gelir grupların
da olduğu gibi, harcın da kendisine mahsus bazı özellikleri vardır. Bu 
sebeple maliye kitaplarında harçlar kamu müesseselerine ait ayn bir 
gelir nevi olarak ele alınıp, incelenmektedirler. Biz de burada harçların 
mahiyetinden, tarihçesinden, nevileriyle, alınma şekillerinden ve in'ikası 
imkanlarından kısaca söz edecek ve ayrıca memleketimizde uygulanan 
harçlara da değineceğiz: 

1 - Harçların Mahiyeti. Harçlar bir taraftan kamu iktisadi teşeb
büslerinden elde edilen kazançlara ve diğer taraftan da vergilere ben
zemektedirler. Kamu iktisadi teşebbüsleri fertlere sağlamış olduğu fay
dalar mukabilinde fertlerden nasıl bir bedel alıyorlarsa, devlet de, har
ca tabi hizmetler ve muameleler karşılığında fertlerden bir bedel almak· 
tadır. Bu itibarla harçlarla kamu iktisadi teşebbüs kazançları arasında 
bu noktadan bir benzerlik vardır. Ancak buna mukabil kamu iktisadi 
teşebbüs kazançları diğer bazı noktalardan harçlardan ayrılmaktadır
lar. a) Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen kazançlar devlet iş
letmelerinin piyasaya sundukları mal ve hizmetlerin fiyatlarına ve yö
netmeliklerine göre taayyün etmektedirler. Halbuki harçlar kanunlara 
ve tüzüklere göre tayin edilen harç tarifeleri dahilinde alınırlar. b) 
Harçlar Kamu iktisadi teşebbüs kazançlarında olduğu üzere, bir mal 
veya bir hizmetin bedeli olarak değil, tapu ve intikal muamelelerinde 
görüldüğü şekilde, bir idari muamelenin icabı olarak da alınmak 

tadırlar. c) Kamu iktisadi teşebbüs kazançları özel hukuk hüküm
lerini ilgilendirdikleri halde, harçlar doğrudan doğruya kamu hukuku
nu alakadar etmektedirler. d) Kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi ve 
sosyal bir zaruret bulunmadığı müddetçe, piyasaya arzettikleri mal ve 
hizmetlerin satış fiyatlarını maliyet bedelinin altına düşürmedikleri 

halde, harçlardan alınan bedeller genellilde maliyet fiatının altına düşü
rüldüğü gibi, bazı hallerde harca tabi tutulan hizmet ve muamelenin 
parasız olarak da yapıldığı görülür. Mesela yerli mallan pazarından sa
tın alınan mallar için ödenilen paralar çok defa maliyet bedelinin üstün
de olduğu gibi, tren bileti alınmadan trene binilmesi, posta ücreti veril
meden mektup gönderilmesi, telefon ücreti ödenilmeaen telefon edil
mesi de kabil değildir. Buna mukabil adli yardım müessesesinden fay 
da!ananların mahkeme harcını ödemeden de dava açmaları mümkün
dür. e) Kamu iktisadi teşebbüslerinin yapmış oldukları işler şahıslara 
özel ve iktisadi menfaatler sağladıklarından, kamu hizmeti niteliğini 
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taşımaktadırlar. Halbuki harca tabi hizmetlerin kamu hizmeti karak
teri galip bulunmaktadır. Bunlar olsa olsa iktisadi hayatın gelişmesine 
endirekt yoldan tesir ederler. Nitekim alacak davalarının mahkemeler
de sür'atle ve haklı bir şekilde sonuçlandırılması kredi ve ticari mua· 
melelerin emniyetle cereyanına imkan verdirirler. 

Harçlar mahiyetleri itibariyle vergilere de benzerler. Gerçekten 
bazı maliye müellifleri harcı, idarenin ifa ettiği bazı hizmetler veya mu
ameleler dolayısiyle alınan hususi mahiyetteki bir vergiye benzetirler ( 1) 

Çünkü harçlar da tıpkı vergiler gibi, 1-:"amu müesseseleri tarafından 

devletin otoritesine istinaden tek taraflı olarak fertlerden alınmakta

dırlar. Ancak bazı kimseler harçlarda böyle bir mecburiyetin mevcut 
olduğunu kabul etmezler. Bunlara göre, dış memlekete gidilmek iste
nildiği takdirde, pasaport harcı, gayrımenkUI'ün satrn. alınması istenil
diği zamanda tapu harcı ödenilmektedir. O halde harcın tediyesi bir is
teğe ve bir arzuya bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan vergideki ödeme 
mecburiyeti harçlarda mevcut değildir. Harçları bu şekilde mütalaa et
mekte kanaatımızca isabet yoktur. Zira tedavi edilmek için yabancı 

m6mlekete gitmek zorunda olan bir kimsenin pasaport harcım ödeme
si, başını sokmak için bir bina satın almak zorunda bulunan bir kimse
nin tapu harcını vermesi bir arzudan değil, bir mecburiyetten doğmak .. 
tadır. Kaldı ki, bu düşünce tarzından hareket edilirse, vergide de tam 
bir ödeme mecburiyetini görmek mümkün değildir. Nitekim alkollü iç
ki içmek istemeyen kimseden alkollü içki vergisi alınmıyacağı gibi, güm· 
rük resmine tabi eşyayı satın almıyanlardan da gümıiik resmi tahsil 
edilemez. Bütün vasıtalı vergilerde durum böyle olduğu gibi, vasıtasız 
vergilerde de bir ihtiyarilik şeklini görmek mümkündür. Gerçekten bi 
naya sahip olmak istemiyen bir kimse bina vergisini vermiyeceği gibi, 
geçim asgarisi üzerinde bir gelire sahip olmak istemiyen kimse de, ge
lir vergisine tabi tutulamaz. Bu itibarla tıpkı harçlar da olduğu gibi ver .. 
gide de kesin bir ödeme mecburiyeti yok demektir Bu sebeple harçla· 
n vergilerden ayırt eden nokta, birisinin mecburi olup, diğerinin mec
buri olmadığı keyfiyeti değildir. Harçları vergilerden ayırdeden husus
lar bilhassa şunlardır: a) Vergi fertlerden, mükellefe hiç bir karşılık 
temin edilmeden alınmaktadır. Halbuki harçta harcı ödeyene karşı ya 
direkt bir fayda sağlanır veyahut da harca tabi muamele ile harcı öde
yen kimse arasında direkt bir bağlantı vardır. Gerçekten şahıslardan 

alınan gelir vergisinin, veraset ve intikal vergisinin, arazi ve bina vergi-

( 1) İbrahim Fazıl Pelin «Finans ilmi ve Finansal Kanunlar» İstanbul 1937, S. 
274 
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sinin vergi mükelleflerine doğrudan doğruya sağladığı belli bir fayda 
yoktur. Çünkü bu vergilerden elde edilen varidat, daha ziyade devletin 
genel hizmetlerine ve genel giderlerine tahsis olunmaktadır. b) Harçlar
da harcın alınabilmesi için ferdin devlet organları ile temasa gelmesi 
ve onu faaliyete ve harekete geçirmesi iktiza etmektedir. Harcın ödenil
mesi için bu bir ön şart olarak kabul edilmektedir. Vergide ise böyle bir 
durum yoktur. Devlet vergiyi doğrudan doğruya ve kendi inisyatifi ile 
fertlerden almaktadır. Gerçekten mahkeme harcının ödenilmesi için 
şahsın mahkemeye başvurması ve onu harekete geçirmesi lazım geldiği 
gibi, tapu harcı, pasaport harcı, üniversite harçlarının ödenilmesi için 
de şahısların ilgili müesseseleri faaliyete geçirmeleri iktiza etmektedir. 
Halbuki verginin ödenilmesinde böyle bir şey bahis konusu değildir. 

Ancak harçları vergiden ayn bir gelir kategorisi halinde mütalaa etme
yi düşünmeyen Adams ve Lotz gibi bazı müellifler harcın alınmasını ye
rinde bulmamaktadırlar (1). Bunlara göre harcın alınmasını gerektiren 
husus idari bir hizmetin ve idari bir muamelenin yapılmış olmasıdır. Bu 
böyle olunca da, bu nevi hizmetlerin giderlerini vergilerle karşılamak 
lazımgelmektedir. Buna mukabil harçların alınmasını doğru görenler 
ise, harca tabi hizmetlerin ve muamelelerinin bütün masraflarını ver
gilerle karşılamayı uygun bulmamaktadırlar Bunlara göre harca tabi 
hizmetler devletin varlığı ile alakalı olmakla beraber, şahıslara doğru
dan doğruya belli bir ölçüde fayda sağlamaktadırlar. Gerçekten vergi 
hasılatı ile görülen hizmetlerin fertlere bölünülüp, ayn ayrı tahsis edil
meleri hemen hemen imkansızdır. Nitekim iç ve dış işleri teşkilatının 
gördüğü hizmetlerden fertlerin ne miktarda ve ne ölçüde yararlandık
larını tayin etmek çok zordur. Halbuki harcın ödenmesini gerektiren 
hizmetlerden faydalananların bu hizmetlerden ne ölçüde faydalandık
larını tayin etmek mümkündür. Üniversite harçlarını ödeyen öğrenci
ler yüksek eğitim görmekle sosyal ve kültürel hayatlarını düzeltmekte
dirler, tapu harcını ödeyenler gayri menkullerini tapuya tescil ettirt
mekle kendi mülklerini üçüncü şahıslara karşı daha iyi koruyabilmek
tedirler. 

Harcın ödenilmesini gerektiren hizmetler hiç şüphe yok ki, devletin 
ve toplumun varlığı ve onların selametile ilgili olan hizmetlerdir. Ancak 
vergi ile karşılanmaları gerekli bulunan hizmetlerle harcın ödenilmesi
ni gerekli kılan hizmetler arasında esaslı ve ince bir fark vardır. Mese
la mahkemelerin kurulması hiç şüphe yok ki, umumi emniyetin tesisi~ 
hak ve adaletin yerine getirilmesi bakımından lüzumlu ve aynı zaman-

(I) W. Lotz «Finanzwissenschaft» Tübingen 1917, S. 508. 
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da, devletin varlığı ile de ilgilidir. Fakat bir taraftan, durmadan başka
larını rahatsız etmek için dava açmak suretile, mahkemeleri işgal eden 
kimseler bulunurken, diğer tarafta da ömrü boyunca mahkemenin yü
zünü gôrmemiş olan kimseler de vardır. Eğer mahkeme masraflarının 
tamamı vergilerle karşılanırsa, bu takdirde mahkemeleri işgal eden 
kimselerin mucip oldukları masrafları mahkemelerle ilgili bulunmıyan 
kimselere ödettirtmek ıazımgelir. Bu da hak ve adalete uygun düşmez. 
Bu itibarla devletin veya diğer kamu müesseselerinin yapmış oldukla
rı hizmet ve muamelelerden doğrudan doğruya ve şahsen faydalanan
ların veya bu hizmetlerin ve muamelelerin yapılmasına sebep olanların 
kısmen olsun masrafa iştirak ettirilmeleri yerinde olur. 

Hülasa, yukarıdaki izahattan anlaşıldığı üzere, harçlar mahiyetleri 
itibarile ne vergiler ve ne de kamu iktisadi teşebbüs kazançları grubu 
na sokulabilirler. Myrbach'ın söylediği gibi, harçlar bazı noktalardan 
verginin ve bazı noktalardan da kamu iktisadi teşebbüs kazançlarının 
vasıflarını taşırlarsa da, bazı noktalarda da onlardan tamamen ayrılır
lar (1). 

2 - Harçların Tarihçesi. Harçların eski devirlerde de alınıldığı bi
linilmektedir. Ancak eski devirlerde alınan harçlar hukuki bir statüye 
tabi tutulmadıklarından, mahalli amirlerin isteklerine göre alınıp, is
teklerine göre sarf olunurlardı. Halbuki zamanımızda harçların parla
mentolarca kabul edilen kanunlara göre alınması ve harcı alacak ka
mu müesseselerine bu hususta bir yetkinin verilmesi lazımgelmekte

dir. Bu itibarla bugün harçlar harç tarifelerine göre alınmakta ve asla 
eski tarihlerde görüldüğü üzere, şahısların zati ihtiyaçlarına tahsis edl
lememektedirler. 

3 - Harçların Nevileri. Harçlar yapılan hizmetin ve muamelenin 
karakterine göre, idari, adli ve eğitim harçları şeklinde ayrılabilirler. 

İdari harçlar bir idari muamelenin icabı olarak alınan harçlardır. Pa
saport harcı ile şirketlerin tescili ve ihtira beratı için alınan harçlar hep 
idari mahiyetteki harçlardan sayılırlar. Buna karşılık adli harçlar mah
kemelerde açılan davalar neticesinde ilgililerden alınan harçlardır ki, 
bunlardan bir kısmı hukuk davaları ve bir kısmı da ceza davaları harç
larıdır. Üniversite öğrencilerinden alınan harçlar ise, eğitim harçlarına 
ait bulunmaktadır. Aynca harçları, alınan harcın miktarının değişip de-

(1) F. Myrbach «Über Begriff der Gebühr und Taxe» Finanzarschiv 1917, Bd. 
~4. 
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ğişmediğine göre de tefrik etmek mümkündür Eğer alınan harç dondu
rulmuş şekilde ise, buna sabit, yok alınan harç para değerile değişiyor
sa, buna da mütahavvil harç denilir. 

4 - Harçların Miktarı. Alınacak harçların miktarı harca tabi hiz
metin mahiyeti ile çok yakından ilgili bulunmaktadır. Nitekim mahke
me harçları ile üniversite harçları, pasaport ve ihtira beratı harçları ay
nı ölçüye göre alınmamaktadırlar. Genellikle harçların miktarı tesbit 
edilirken, üç noktanın gözönünde tutulması iktiza etmektedir. 

a) Harcın alınmasını gerektiren hizmetin topluma veya şahsa sağ
ladığı faydanın nispet derecesi. Harcın alınmasını gerektiren hizmetin 
topluma sağladığı fayda ne kadar büyük ve bu hizmet devletin, devlet 
olarak, yaptığı hizmetler içinde ne kadar fazla bir yer alırsa, alınacak 
harcın miktarı da, o nispette az olur. Çünkü harca tabi hizmet toplu
mun yaran ile ne kadar fazla ilgili olursa, o hizmetin kamu hizmeti ka
rakteri de, o kadar galip olur ve dolayısiyle buna ait masrafların daha 
ziyade vergilerle karşılanması icap eder. Nitekim hukuk nizamının te
sisi, can ve mal emniyetinin sağlanması ile ilgili bulunan mahkeme mas
raflarının büyük bir kısmı vergilerle karşılanılmaktadır. Buna muka
bil harca tabi olan hizmetin şahsa sağladığı direkt fayda ne kadar fazla 
olursa, alınacak harç miktarı ve nispetinin de, o kadar yüksek tutulma
sı Iazımgelir. Mesela gayrimenkt1llerin alım ve satımlarından alınan ta
pu harçları ile ihtira beratının verilmesi ve şirketlerin tescili için alınan 
harçlar daima mahkeme harçlarından nispet itibarile yüksek bulun
maktadırlar. Çünkü bu sonuncuların kamu hizmeti karakterleri birinci
lerine nazaran daha galip bir durumdadırlar. 

b) Harcı ödeyecek şahsın ödeme kudreti. Harcın miktarı tayin ed.i
lirken, şahsın ödeme takatı da hesaba katılmalıdır. Eğer harcı ödeye
cek şahıs fakir ise, ya hiç harç alınmamalı veyahut da bunlar tenzilat
lı harç tarifelerine tabi tutulmalıdırlar. Aksi halde, harcı ödemek zorun
da kalan kimsenin harca tabi hizmetten faydalanamaması bahis konu
su olmaktadır. Nitekim adli yardım müessesesinden faydalanılamadığı 
takdirde, fakir kimselerin haklarını aramak için mahkemeye başvurup, 
dava açmaları kabil olamaz. Böyle bir hal ise, toplumun adalet anlayı
şına ve duygusuna gölge düşürtür. Bu böyle olduğu gibi, zeki, kabiliyet
li ve çalışkan öğrenciler, fakir olduklarından ötürü üniversite harçları
nı ödiyemezler ve bu yüzden de kendilerine yüksek tahsil görme imka
nı verilmezse, bundan sadece ilgili şahıslar değil, bütün bir toplum za
rar görür. Bu itibarla bunların üniversite harçlarından muaf tutulmala
rı, memleketin kaliteli insaniara olan ihtiyac~ bakımından çok lüzumlu
dur. 
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c) Harca tabi hizmet için yapılan masraf miktarı. Alınacak harcın 
n.ı.ı.ktarı yapılacak hizmetin masrafını asla aşmamalıdır. Çünkü harcrı 
tabi olan hizmetler az çok bir kamu hizmetinin niteliğini taşımaktadır
lar. Bu sebeple yapılan masrafların ancak bir kısmının harçlarla karşı
lanması gerekli görülmektedir. Evvelce de işaret ettiğimiz üzere, harca 
tabi hizmetin kamu hizmeti karakteri azaldıkça, harcın miktarı da çoğa
lır. Fakat hiç bir zaman harçlar yapılan masrafların sınırlarını aşamaz
lar. Eğer devlet şahsa sağladığı faydanın üstünde bir bedel talep ederse, 
o zaman harç tamamen bir vergi mahiyetini almış olur. Nitekim tatbi
katta bazen harçların bu şekilde gizli bir vergiye kaydıkları da görül
mektedir. Hiç şüphe yok ki, harçların miktarı tesbit olunurken, harca 
tabi hizmetin masrafını tam olarak hesaplamak kolay değildir. Gerçek
ten kaınu iktisadi teşebbüsleri tarafından imal edilen kunduranın, ku
maşın, çimentonun, şekerin maliyet unsurlarını ayrı ayrı hesaplamak 
ve buna göre de, satış fiyatlarını tayin etmek mümkündür. Fakat adli
ye hızmetlerinin, eğitim hizmetlerinin şahıslara sağladığı faydalar bakı
mından maliyet unsurlarını tesbite imkan yoktur. Bu sebeple harçlar 
objektif ölçülerden ziyade, sübjektif esaslara göre tayin olunmaktadır
lar. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere, alınacak harcın miktarı hiz
met için yapılan masrafı asla geçmemelidir. 

5 - Harçların Alınma Şekilleri. Harçlar türlü şekillerde alınmak
tadırlar. Yapılan her hizmet için ayrı ayrı harç tahsil edilebileceği gibi, 
bütün hizmetler bir kategori içinde toplanarak, tümü üzerinden de, har
cın alınması mümkün bulunmaktadır. Mesela, üniversite öğrencilerin
den üniversiteye giriş harcı, derslere yazılma harcı, kitaplıktan faydalan
ma harcı ayrı ayrı hesaplanarak, alınması mümkün olduğu gibi, tama
mının bir bütün halinde alınması da kabildir. 

Harcın alınması hususunda dikkat edilecek en önemli nokta harcı 
ödeyecek kimseye azami kolaylık göstermek, harcın alınması için ya
pılacak masrafları asgari bir hadde düşürmek ve böylece harçların ve
rimli olmasını temin etmektir. Aksi halde harcı ödeyecek kimsenin zor 
bir duruma düşmesi ile karşılaşılabilir. Bunun için harcın alınma şekli 
basit, kolay olmalı ve dolayısiyle fazla masrafı gere~tiren bir teşkilata 
da lüzum göstermemelidir. 

Harcı ödeyecek kişiler doğrudan doğruya hizmeti gören müessese
nin veznesine parayı yatırmalı, uzun ve sıkıcı formalitelere tabi tutul
mamalıdır. Harcın ödenilmesi hizmetin yapılmasından önce ve.ya sonra 
olabilir. Bu, yapılacak hizmetin mahiyetine göre değişir. Genellikle mah
keme harçları, üniversite harçları, pasaport harçları gıbi bir çok harç-
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lar hizmetin yapılmasından önce alınılmaktadırlar. Harcın ödenilmesi, 
paranın vezneye yatırılması şeklinde olabileceği gibi, pul yapıştırmak 
veya soğuk damgalı kağıtlar satın almak suretile de olabilir. Pul yapış
tırmak veya harca tabi basılı kağıtları satın almak suretile, harcın öde
nilmesi basit olmakla beraber, kontrolu zor ve kaçakçılığa da elverişli 
bulunmaktadır. 

6 - Harçların İnikası. Harcı ödeysn şahsın ödediği harcı başkası
na devretmek suretile, harç yükünden kurtulmasına, harcın inikas et
tirilmesi denilmektedir. İleride vergi bahsinde de temas edeceğimiz üzere, 
vergi mükellefi ödedeği vergiyi nasıl bir başkasına devretmek isterse, 
harcı ödemekle görevli bulunan kimse de, bunu bir başkasına devretme
ye çalışır. Ancak harcın devrolunabilmesi için ortada bir mübadelenin, 
daha doğrusu bir alım ve satım olayının mevcut olması lazımdır. Aksi 
takdirde harcı inikas ettirtmeye imkan yoktur. Nitekim üniversite öğ
rencisi ödediği harcı bir başkasına devredemediği halde, bir gayrimen
kulü satın alan kimse, gayrimenkulün fiyatını kırdırtmak suretile, öde
diği harcı satıcıya devredebilmektedir. 

7 - Memleketimizdeki Harçlar. Memleketimizde çeşitli maksatlar
la harçların alındığı görülmektedir. Bunlardan belli başlı olanları 2.7. 
1964 tarihinde çıkartılan 492 sayılı harçar kanununa tabi bulunmakta
dırlar. Bu kanuna göre harçlar yargı harçları, noter harçları, vergi iti
raz harçları, tapu ve kadastro harçları, konsolosluk harçları, pasaport, 
ikamet teskeresi, vize ve Dış İşleri Bakanlığı tasdiki harçları, gemi ve 
liman harçları, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları ile trafik 
harçları gruplarına ayrılmış bulunmaktadırlar. 

a) Yargı Harçları. Yargı harçlarının hangi işlemlerden ve ne mik
tarlarda alınacağı harçlar kanununa bağlı bir numaralı tarüede göste
rilmiş bulunulmaktadır. Genellikle yargı harçları davayı açan veya har
ca konu teşkil eden işlemi yaptırmak isteyen kişilerden alınır. Harçla
rın miktarları ya nisbi veya maktu olarak tayin olunurlar. Eğer harç
lar işlemin değerine göre alınacaklarsa nisbi, yok işlemin nevi ve mahi
yetine göre alınacaklarsa maktu olarak hesaplanırlar. 

Yargı harçları da esas itibarile kendi içinde «mahkeme harçları», 
i~ra ve iflas harçları», «ticaret sicili harçları» ve «diğer yargı harçları» 

olmak üzere, dört gruba tefrik olunurlar. Bunlardan birinci grubu teş
kil eden mahkeme harçları içinde, hukuk ve ticaret davaları ile idari da
valar için alınan harçlar yer almaktadır. Bu itibarla bunlar sulh mah-

emelerine, asliye mahkemelerine, yargıtaya ve danıştaya baş vuruldu-
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~ zaman alınan «başvurma harçları» ile «mahkeme celseleri harçları» 
ve «karar ve ilam harçlarrn ndan ibaret bulunurlar. Yargı harçlarının 
ikinci grubunu teşkil eden icra ve iflas harçları ise, iki tali gruba ayrıl
makta ve bunlardan birinci tali grubu teşkil eden icra harçları «icraya 
başvurma harcrn, «değeri belli olmayan icra takiplerinde icranın yeri
ne getirilmesi için alınan harç», «değeri belli olan icra takiplerinden alı
nan tahsil harem ile «idare harcrn yani «haczedilen gayrimenkulleri ida 
Iesi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için alınan 

harç» katagorilerinden teşekkül edip, ikinci tali grubu teşkil eden iflas 
harçları da «iflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılmak 
için alınan harçlar» la «iflasta paylaşılan para üzerinden alınan harçlar 
ve konkordato da alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden 
alınan harçlar» dan ibaret bulunmaktadırlar. Yargı harçlarının üçüncü 
grubunu teşkil eden ticaret sicili harçları «ticari işletmenin ve Unvanı
nın tescili ve ilanı harç lam>, «temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve 
iianı harçları», «ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişiklik
lerinin tescili ve kayıtların silinmesi gibi hususlardan alınan kayıt ve 
tescil harçları» ile «kayıt suretleri ve tastikname harçla.mmı kapsamak
tadırlar. Yargı harçlarının son grubu olan diğer yargı harçları içinde 
· se, «adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafa
zası için muhafaza olunan değer üzerinden alınan harçlar» ile «defter 
tutma harçları», «miras işlerine ait harçlar» ve «medeni kanunun 479 
uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasi-

et senetleri için alınan harçlar» bulunmaktadırlar. 

b) Noter Harçları. Noter harçları harca konu teşkil eden işlemin 
yapılmasını isteyen kişilerden, harçlar kanununa bağlı 2 numaralı tari-
edeki miktarlar gereğince, işle ilgili kağıtların ve belgelerin noterlik

te kalacak nüshaları üzerine pul yapıştırılmak suretile, muamelenin so
na ermesinden önce alınırlar (1). Noterler aldıkları nisbi harçların %30' 
unu, maktu harçların % S'ini hizmetlerinin bir karşılığı olarak, kendile
rine tahsis ederler (2). Memleketimizdeki noter harçları esas itibarile 
harca tabi tutulan işlemlerin değerlikleri ve ağırlıkları üzerinden nisbi 
'°!arak alındıkları gibi, işin nevi ve mahiyetine göre maktu olarak da 
tahsil edilirler. Nitekim değer veya ağırlık üzerinden alınan nisbi noter 

. harçları içinde «muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, muka-

(1) «Pey akçesi, zamana rucu, ücret tevkifi, cezai şart gibi akdin müeyyidesi 
lka".>ilinden olan taahhütlerden başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınamaz» 
lirçlar Kanunu 2.7.1964, No: 492, Madde 38. 

(2) Ayni Kanun, Madde 21. 
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velename ve kağıtlardan beher imza için alınması gerekli bulunan harç
lar» la «emanet harçlarrn, «gayrimenkul mallarla menkul malların ida
resi için alınan harçlar» ve «konşimento yazılması için alınan harçlar» 
yer aldıkları gibi, işin nevi ve mahiyeti üzerinden alınan maktu harç
lar içinde de «belli meblağları ihtiva etmeyen ve alınacak olan harç 
miktarı da kanun ve tarüede gösterilmemiş olan senet, mukavele ve ka
ğıtlardaki imzaların beherinden alınacak harçlar» la «her nevi tebliğ, ih
bar, ihtar ve protestodan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 
alınacak. harçlar», «vekaletnameler, defter tasdiki, suretler ve tercüme
ler için alınacak harçlar», «tesbit ve tutanaklar için alınacak harçlar», 
«piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar», 
«düzeltme harçları», «mukavele feshi harçları», «umumi ibra, umumi 
makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf ve senet rr.ukaveleleri, ölün
ceye kadar bakma akdi, tesis, aile vakıfları, evlat edinme, kan ve koca 
mallarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, 
ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların te
ferruatına dair metinde mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve 
noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan alınacak olan harç
lar» bulunmaktadırlar 

c) Vergi İtiraz Harçları. Vergi tarhı muamelelerinden ötürü İti
raz ve Temyiz Komisyonlarile Danıştaya baş vuran mükellefler harca 
tabi işlemlerden dolayı, harçlar kanununa bağlı 3 numaralı tarüede ya
zılı miktarlar üzerinden, vergi itiraz harçlarını öderler. Vergi itiraz 
harçlaıı işlemin değerine göre takdir edilirse nisbi, işin nevi ve mahiye
tine göre takdir edilirse maktu esas üzerinden alınırlar. Ödemeler ya pul 
yapıştırılarak veyahut da, ilgili vergi dairesine makbuz karşılığında, pa
ra yatırılmak suretile vukubulur. Harçlar kanununa göre vergi itiraz 
harçlarından «başvurma harem işle ilgili başvurma dilekçesine pul ya
pıştırılmak suretile, peşin olarak alınır. Nisbi ve maktu harçlar, ihbar
name esaslarına göre İtiraz ve Temyiz Komisyonları karariyle Danıştay 
kararlarının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren, bir ay içinde, keza İtiraz 
Komisyonunun temyiz edilmiyereK, kesinleşen karar:iarından alınacak 
harçlar da, kesinleşme tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tarafından 
vergi dairesine ödenilir ( 1). 

d) Tapu ve Kadastro Harçları. Tapu ve kadastro harçları, harç
lar kanununa bağlı 4 numaralı tarif ede belirtilmiş olan işlemlerin tabi 
oldukları miktarlar üzerinden alınırlar. Taraflar aksini kararlaştırma-

( ı) Harçlar Kanunu, Madde 55, 



dıklan müddetçe, mülkiyet ve mülkiyetten gayri haklan iktisap eden
ler, ipotek tesisinde ipoteği tesis edenler, kadastro işlerinde haklanna 
tescil yapılanlar, miras sebebile çıplak mülkiyetin mirasçısı adına tes
cilinde çıplak mülkiyet sahibi olanlar, rücularda rücu eden taraf, bun
ların dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olan tapu ve kadast
ro harcını ödemekle mükellef tutulurlar ( 1). Harç işlemin değerine gö
re alınırsa, nisbi, işin nevi ve mahiyetine göre alınırsa maktu esas üze
rinden hesaplanır ve işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenilir. Har
ca tabi olan işlemler iki gruba ayrılmış olup, bunlardan biri tapu, diğe
ri de kadastro işlemleridir. 

{,) Konsolosluk Harçları. Yabancı memleketlerde görev almış olan 
muvazzaf ve fahri konsolosluklar tarafından yapılan işlemlerden hangi
lerinın ve ne miktarlarda harca tabi tutuldukları hususu harçlar kanu
nuna baglı 5 numaralı tarifede gösterilmiş bulunulmaktadır. Konsolos
luk harçlarını harca konu teşkil eden işlemin yapılmasını isteyen kişi
ler ödemekle mükelleftirler. Harçlar genellikle işle ilgili kağıt ve belge
lerin konsoloslukta kalacak olan nüshalarına, kalmayan hallerde ise, 
asıllarına pul yapıştırılmak suretile ödettirilirler. Bu nevi harçlar işle
min değeri veya ağırlığı üzerinden alındığı takdirde nisbi, işlemin nevi 
ve mahiyeti üzerinden alındığı takdirde de maktu olarak hesaplanılır
lar. Mesela tereke işlerinden ve sulhname lerden alınacak harçlar değer, 
gemilere verilecek bayrak şahadetnameleri ile ticaret manifestosu ve 
sıhhiye patenti için alınacak harçlar ağırlık üzerinden hesaplandıklan 
için nisbi nitelikte olup, gemi jurnalının tasdiki, imza ve mühür tasdiki, 
terekenin mühürlenmesi, bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdi
ki gibi işlemlerden alınacak harçlar da işin nevi ve mahyetine göre he
saplandıklan için maktu niteliktedirler. 

f) Pasaport, İkamet Teskeresi, Vize ve Dış İşleri Bakanlığı Tasdik 
Harçları. Bu nevi harçlar harcın taallük ettiği işlemin yapılmasını iste
yen şahıs tarafından ödenilir. Ödeme ilgili kağıtlara pul yapıştırılmak 
veya basılı kağıtlara damga vurulmak suretile yapılır. Pasaport harç
ları, vize harçları, yabancılara verilecek ikamet teskeresi ve Dış İşleri 
Bakanlığı tasdik harçları harçlar kanununa bağlı 6 numaralı tarif ede 
yazılı miktarlar üzerinden maktuen ve peşin olarak tahsil edilirler. 

g) Gemi ve Liman Harçları. Gemi ve liman işlemlerinden alınacak 
harçlar, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, harçlar kanununa 

< 1) Harçlar Kanunu, Madde 58. 
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bağlı 7 numaralı tarif ede yazılı miktariar üzerinden, mülkiyet hakkını 

iktisap edenlerle ( 1) ipoteklerde ipoteği tesis edenler. bunlar dışında 

kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar tarafından, işlemin icra
sından önce, işle ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretile 
veya makbuz karşılığında ödenilir. Gemi ve Liman harçları esas itiba
rile işlemin mahiyetine göre ya nisbi veyahutta maktuan alınırlar. 

h) imtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları. İmtiyazname, 
.nıhsatname ve diploma harçları kendilerine bu belgeler verilenler ta
rafından harçlar kanununa bağlı 8 numaralı tarif ede yazılı belgelerin 

nevi ve mahiyetlerine göre maktuen ödenilirler. Harçlar ya ilgili belge

lere pul yapıştırılmak veya makbuz karşılığında vezneye para yatırıl

mak suretile tahsil olunurlar. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma 
harçları içinde esas itibarile imalat ruhsatnameleri, ihracatçı ruhsatna

meleri, maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işlet

me imtiyazları, petrol işletmeleri ruhsatnameleri, satış ruhsatnameleri, 
meslek erbabına verilecek teskere, vesika ve ruhsatname, okul diploma 
lıarçlan yer almış bulunmaktadırlar. Bunların her birisinden alınacak 
olan miktarlar tarifede ayn ayrı gösterilmiş bulunulmaktadır. 

i) Trafik Harçları. Kara yollan trafik kanununa ve tüzüğüne gö
re motorlu ve motorsuz taşıt araçlarının kayıt ve tescili işlemlerinden, 
bir defaya mahsus olmak üzere, trafik harcı alındığı gibi, ayrıca kara 
yollan kanun ve tüzüğüne göre verilecek ehliyetnameler ile yine bu ka-
nun ve tüzükler gereğince yapılacak imtihanlara girenlerden de trafik 
harcı alınmaktadır. Bunların dışında trafik ile ilgili olmak üzere, ehli-
yetname vizesi harçları, fenni muayene harçları ve ruhsat harçları gibi 
alınan harçlar da, bu meyanda yer almaktadırlar. Trafik harçlarını har-
ca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kimseler öderler. Alınacak 
harçların miktarı, harçlar kanununa bağlı 9 numaralı tarif ede yazılı olan 
her işlem için maktu olarak tesbit edilmiş bulunulmaktadır. Trafik 
harçları, diğer harçlarda da görüldüğü üzere, ya işle ilgili kağıt ve bel-
gelere pul yapıştırılmak veyahut da makbuz karşılığında vezneye para 
yatırılmak suretiyle alınırlar. 

( 1) «İktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri oranında öderler.» 
Harçlar Kanunu, Madde 97. 
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V. ŞEREFİYE. 

Şerefiye esas itibarile kamu müesseselerinin yapmış oldukları imar 
hareketleri neticesinde özel kişilere ait bina ve arsalarda husule gelen 
değer artışlarından alınan bir bedeli ifade etmektedir. 

Kamu müesseselerinin giriştikleri imar faaliyetleri sonucunaa de
ğeri artan gayrimenkul sahiplerinden «Şerefiye» adı altında bir bede
lin alınması çok haklıdır. Gerçekten yapılan herhangi bir asfalt yolun 
veya tesis olunan bir demiryolunun hemen yanında bulunan arazi ve 
emlak nasıl munzam bir değer kazanırlarsa, kasaba ve şehirler içinde
ki meydanların ve yolların açılıp genişletilmesi, bir semtte otobüs veya 
troleybüs işletilmesi, kanalizasyon, elektrik, havagazı ve su tesislerinin 
vücuda getirilmesi, umumi parklarla, yeşil sahalar ve çocuk bahçeleri
nin yapılması halinde de bunlara civar olan arsa ve binaların değerle
ri de hemen yükselirler. işte kamu müesseseselerinin yaptıkları imar 
hizmetleri neticesinde özel kişilerin emlakine sağladıkları fazla değer
lere mukabil onlardan bir bedel alınması yerinde bir hareket olur. Çün
kü bu imar hareketlerinin mucip olduğu masraflar, muayyen kimsele
rin kazanç elde etmeleri için değil, topluma faydalı olması için yapılmış
tır. Bu sebeple imar hareketleri yüzünden emlakinin değeri artmış olan
ların da, hiç değilse bu masrafların bir kısmına iştirak etmeleri icabeder. 
Ancak bu suretle emlak sahiplerince haksız olarak, kazanılmış olan bir 
değer tekrarden kamu müesseselerine iade edilmiş ve dolayısiyle toplu
mun hakkı da toplınna intikal ettirilmiş olur. 

Şerefiyeler esas itibariyle belediyelerin normal gelirleri içinde ayn 
bir yer almakla beraber, hem vergilere ve hem de harçlara benzemek
tedirler. Vergilere benzerler, çünkü şerefiyelerde devlet otoritesine daya
nılarak, fertlerden zorla alınırlar. Harçlara benzerler, çünkü şerefiye
yi ödeyenler, harçlarda olduğu gibi, maddi bir menfaat sağlarlar. Ancak 
bu böyle olmakla beraber, şerefiyeler ne vergilerin ve ne de harçların 
aynı değildirler. Gerçekten vergiler herkesten alındığı yani umınni ol
duğu halde, şerefiyeler sadece imar hareketi neticesinde emlakinin de
ğeri artmış olanlardan alınır. Bu itibarla birisinde umumilik vardır, di
ğerinde yoktur. Fakat bu kritere de itiraz edilmektedir. İtiraz edenlere 
göre, vergi herkes tarafından ödenilmeyip, sadece vergiye muhatap 
olanlar, daha doğrusu vergi mükellefleri tarafından ödenilmektedir. Di
ğer bir deyimle arazi vergisi arazi sahiplerince, bina vergisi bina sahip
lerince, tütün istihlak vergisi tütün içenlerce ödenilmektedir. Bu itibar
la şerefiyeyi nasıl herkes ödemiyorsa, vergiyi de herkes ödememektedir. 
O halde şerefiyeyi vergiden ayıreden nokta umumilik ve hususilik ko-
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nusu değildir. Şerefiyeleri vergilerden ayırdeden asıl önemli nokta, ver
gide ferde sağlanan özel ve direkt bir fayda ve menfaatin mevcut olma
masına mukabil, şerefiyelerde özel bir fayda ve menfaatin mevcut ol
masıdır. 

Şerefiyeler harçlardan da farklıdırlar. Harçlarda harcı ödeyen şah
sın devlet müesseselerini ve organlarını harekete geçirdiği halde, şere
fiyede böyle bir şey yoktur. Gerçekten pasaport harcını ödeyen şahıs ya
bancı memlekete gitmek istediği için pasaport muameleleri ile ilgili 
olan daireyi harekete geçirmektedir. Mahkeme harcını ödeyen şahıs 

da dava açmak üzere, mahkemeye baş vurup, onu faaliyete geçirmekte
dir. Şahısların istekleri ve arzulan olmazsa, harcı gerektiren hizmet de 
yapılmış olmayacaktır. Demek oluyor ki, harçlarda daima bir provoca
tion mevcut bulunmaktadır. Halbuki şerefiyelerin ödenmesini gerekti
ren imar hareketlerini devletler ve mahalli idareler bizzat yapmakta ve 
fakat buna mukabil de fertlerden bir şerefiye istemektedirler. İşte bu 
bakımdan harçlarda harcı ödeyenlerin aktü olmalarına karşılık, şere
fiyelerde şerefiyeyi ödeyenler dalına pasü bir durumda. kalmaktadırlar. 
Hatta şerefiyeyi ödemek mecburiyetinde kalan kimsenin, emlakine ait 
kıymet artışından, memnun olmıyacağı da düşünülebilir. Mesela sakin 
bir yerde oturan bir kimsenin imar hareketi neticesinde, binasının gü
rültülü bir caddeye çıkartılmış olması onu memnun etmeyebilir. Gerçi 
böyle bir halde evin yüksek bir değer üzerinden satılıp, sahibinin baş
ka bir yere taşınabileceği ileri sürülebilir. Fakat bina sahibinin hatıra
larile bağlı olduğu hallerde evini terk etmesi ona pek ağır geleceği ve 
dolayısiyle kendisine sağlanan maddi değeri manevi değere asla tercih 
etmiyeceği de düşünülebilir. Bu itibarla burada objektü değerden ziya
de, sübjektif değer daha fazla bir rol oynayabilir. Aynca harçlardaki 
faydalanma ve idari hizmete ve bir idari muameleye bağlı olup, bu hiz
metin nihayete ermesile birlikte faydalanma da sona erer. Halbuki şere
fiyelerde lınar hareketi neticesinde vukua gelen kıymet artışı devam et
tikçe, faydalanma da devam eder. Harçlar devletin veya yetkili bir ka
mu müessesesinin idari muameleleri veya hizmetleri neticesinde tahsil 
olundukları halde, şerefiyeler kamu müesseselerinin ve bilhassa beledi
yelerin yaptıkları imar masraflarının kısmi karşılıklarını teşkil etmek 
üzere alınırlar. Bu itibarla şerefiyelerin uygulanma alanı dar ve sınırlı 
olduğu halde, harçların uygulanma alanları çeşitli ve geniştirler. Ayn
ca şerefiyeler bir defaya inhisar ettikleri halde, harçlar, harca tabi hiz
met ve muamelenin her tekrarlanışında yeniden uygulanırlar. 

Şerefiyeler bir çok memleketlerin mevzuatında yer almaktadır. ilk 
uygulanış şeklinin İngiltere'de olduğu ileri süıiilmektedir. Gerçekten ba-
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21 arazi ve binaların denizden konınulmasını temin etmek üzere, yapıl
mış olan duvarların inşa ve bakım masraflarına, bu duvarlardan istifa
de eden emlak sahiplerinin iştirak etmeleri için 1250 yılında bir emir
name çıkartılmıştı. Bunu takip eden diğer yüzyıllarda ve bilhassa Londra
nın yangından sonra inşasını temin maksadile XVII inci Yüzyılda ya
yınlanan kamınlarla imar hareketlerinden doğrudan doğruya bir değer 
fazlası elde eden emlak sahiplerinin yapılan imar masraflarına, belli 
bir ölçüde katılmaları kabul edilmişti ( 1). Şerefiyele:rin Almanya, Bel
çika, Hollanda, Fransa gibi diğer avrupa memleketlerinde de uygulan
dıkları bilinmektedir. Bilhassa şerefiyeler süratli bir imar ve inşa dev
resi içinde bulunan mahalli idareler için çok önemlidirler. Nitekim A. 
B.D. inde şerefiyeler kamu gelirlerinin umumi yekunu içinde önemli 
bir miktarı bulmakta ve dolayısiyle umumi vergi yükünün hafifletilme
si için bir sebep teşkil etmektedirler (2). 

Memleketimizde şerefiyeler bilhassa 1340 ( 1924) yılında çıkartılan 
423 sayılı «Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu» ile ortaya konulmuş
tur (3 ). Ancak 9.VII.1948 tarihinde çıkartılan 5237 sayılı «Belediye Ge
lirleri Kanunu» ile eski mevzuat kaldırılmış ve şerefiyeye ait hükümler 
yeniden tedvin edilmiştir. Buna göre kamulaştırma sebebile sokağın ve
ya belediye bahçelerinin veya meydan veyahut yeşil alanın yüzüne çık
mak veya sokağın yüzü artmakla veya rıhtımlar, küçük limanlar, park
lar, spor sahaları, vapur iskeleleri tesis ve inşa veyahut yüzünde bulun
duğu yolların genişlemesile değerleri artan gayri menkullerden takdir 
edilecek eski rayiç değeri ile yeni rayiç değeri arasındaki farkın yarısının 
değerlenme resmi olarak alınacağı kabul edilmiştir (4). Bu suretle bir 
taraftan şerefiyenin adı değerlenme resmine çevrilmiş ve diğer taraf
tan alınacak resim miktarlarınında gayrımenkulfm eski rayiç değerile 

yeni rayiç değeri arasındaki farkın yarısından ibaret bulunduğu kabul 
edilmiştir. Bu değerler, bina vergisi kanununun 28 inci maddesine göre 
kurulacak olan tadilat komisyonlarınca belirtilecektir. Belirtilen bu de 

( 1) Seligman «Essai sur l'impot» Paris Cilt 2. S. 146, 203. 
( 2) İsmail Hakkı Ülkümen «Mahalli İdareler Maliyesi» Ankara 1960, S. 131. 
(3) «İstimlfı.kten dolayı sokağın yüzüne çıkmakla veya her ne suretle olursa 

olsun sokağın yüzü artmakla veya üzerinde bulunduğu yollar kesbi vusat etmek
le şerefi artan ebniyeli ebniyesiz arasalara eski ve yeni hallerine göre ayrı ayn kıy
met takdir olunur. Takdir edilen kıymetin aralarındaki farkın 20/100 si şerefiye na
mile belediyeye aittir. Bu fark 5 sene zarfında mukassitan rüsumu belediye gibi 
eshabından tahsil olunur.» Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu 26.II.1340, Madde 
39. 

(4) Belediye Gelirleri Kanunu 1.VII. 1948, No: 5337, Md. 16, Fıkra 1. 
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ğerlere karşı hem mülk sahipleri ve hem de belediyeler, Vergi Usul Ka
muuınun tespit ettiğı mali kaza mercilerine itiraz edebileceklerdir. Ke
sinleşen değerlenme borçları, gayrimenkule ait bir borç olduğundan> 
tapu siciline kaydedilir. Bu itibarla değer:enme resmi şahsi bir borç ol
maktan ziyade, ayni borç niteliğindedir. Bu bakımdan gayrimenkulü 
satın alanlar borcu da, birlikte kabullenmiş sayılırlar. 

Değerlenme resmi esas itibariyle 5 yılda ve 5 eşit taksit üzerinden 
ödenilir ve ödenilen miktarlar tapu siciline kaydolunur. Eğer süresi gel
memiş taksitler peşin olarak ödenilirse, o zaman bunlar için borçlunun 
hesabından yıllık % 6 oranında bir indirim yapılır ( 1). 

Değerlenme resmi ile mükellef tutulan emlak sahibine, belediyece 
yapılmış olan kamulaştırmadan ötürü, bir istimlak bedeli ödenilecek 
ise, o zaman değerlenme resmine ait borç istimlak bedelinden indirile
rek, ancak geri kalan kısım kendisine verilir. 

Şerefiyelerin miktarım tayin ederken, sübjektif şekilde hareket et
memek ve gayrimenkul sahiplerini de zarara sokmamak lazımdır. Bu
nun için de alınacak şerefiyeyi daima, imar sebebile gayrimenkullerde 
hasıl olan, değer artışı ile ölçmek yerinde olur. Genellikle gayrimenkul
lerin (arazi ve binaların) değer artışı tayin edilirken, hem bunların ye
ni açılan veya genişletilen cadde, meydan, park, rıhtım, spor sahası, ye
şil saha, vapur iskelesi gibi tesis ve yerlere olan yakınlık dereceleri ve 
hem de cephelerinin genişlik nispetleri gözönünde tutulur. Bu itibarla. 
gayri menkullerin eski rayiç değerlerile yeni rayiç değerleri arasındaki 
farkları tesbit eden tadilat komisyonlarınm bu noktalardan hareket ede
rek takdirlerini kulanmaları lazımdır. 

VI - VERGİLER. 

Kamu gelirleri içinde vergiler ön pianda bir yer almaktadırlar. Bu 
itibarla vergi hasılatı yeterli bulunmadığı takdirde, kamu hizmetlerinin 
aksatılmadan, yürütülmesi de mümkün olamamaktadır. Bu sebeble dev
let adamları vergi meselelerinin çözümü üzerinde önemle dururlarken,. 
maliyeciler de yazdıkları eserlerde, vergi konusuna geniş bir yer ayır
maktadırlar. Biz vergi bahsinin daha iyi anlaşılabilmesini temin için, ilk 
önce vergi terimleri üzerinde duracak ve bunu takiben de verginin tari
fi, verginin tarihçesi, verginin teorileri, verginin gayeleri, verginin kural
ları ve verginin sistemleri konularına mümkün olduğu kadar toplu bir 

(I) Belediye Gelirleri Kanunu, Madde 161 Fıkra 4 ve -5 
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şekilde değinecek ve bundan sonrada memleketimizde uygulanan belli 
başlı vergilerin kanuni esaslarını açıklamaya çalışacağız. 

1 - Verginin Başlıça Terimleri. Bir konunun mahiyeti incelenir ve 
bunun üezrinde tartışmalar yapılırken, her şeyden önce o konuya ai 
terimler üzerinde bir açıklığa ve bir mutabakata varılmak Iazımdır. İş
te bu sebeple verginin mahiyetini, özelliklerini ve fonksiyonlarını kav
rayabilmek için vergiye ait belli başlı terimlerin açıklanmasında fayda 
vardır. Verginin konusu, vergi mükellefi, verginin matrahı, vergi ünite
si, vergi oranı, objektif ve sübjektif vergiler, çifte vergi, verginin inika
sı, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, verginin tahsili 
gibi kavramlar vergi terimlerinin en önemlilerindendir. 

a) Verginin Konusu. Vergi neyin üzerinden alınıyorsa, verginin 
konusu da oldur. Bu bir madde ve bir şey olabildiği gibi, bir olay, bir 
muamele ve bir fiil de olabilir. Nitekim bina vergisinde bina, veraset ver
gisinde mallann karşılıksız şekilde bir şahıstan diğer bir şahsa intikali, 
ithalat vergisinde malların dış memleketlerden ithal yolu ile memleket 
gümrüklerinden geçirilmesi, taşıt vergisinde taşıt hizmetlerinin icrası, 
masraf vergilerinde bir masrafın yapılması gibi hususlar verginin alın
masını gerektiren konulan teşkil ederler ve vergiler de isimlerini esas 
itibarile, bu konulardan alırlar ( 1). 

Her vergi kanununda vergi konusunun hiç bir tereddüde mahal ver
dirttirmiyecek şekilde açık olarak belirtilmiş olması şarttır. Nitekim 
1837 sayılı bina vergisi kanununda «Türkiye hududu dahilinde bulunan, 
her nevi binalar ister ikamete, ister herhangi bir surette istimale tahsis 
edilmiş olsun, bu kanun ahkamı dairesinde bina vergisine tabi tutu
lur» (2) denilmekle, bina vergisi konusunun ne olduğu gösterilmiş ve 
ayrıca vergiye konu teşkil eden bina tabirmden de neyin anlaşıldığı açık
lanmış bulunulmaktadır. Buna göre «bina tabiri, inşa edildiği madde 
ne oiursa olsun gerek karada, gerek su üzerinde sabit inşaatın umunm
na şamildir. Karada nakli kabil olan binalar da sabit inşaat hükmünde
dir. Gemiler, sabih havuzlar ve sair sabi.i:ı binalar, bilumum arabalar ve 
çadırlar bina addedilmez» (3). Bu böyle olduğu gibi, 7338 sayılı veraset 

(1) Kurumlar vergisinin konusu sermaye şirketıerile kooperatif şirketle~ 
iktisadi kamu müesseselerinin, dernek ve tesislere, vakıflara ait iktisadi işletme
lerin sağladığı yıllık kazançlar olduğu halde, kurumlar vergisi istisnai olarak ismi
ni bunlardan değil, vergiyi ödemekle mükelef tutulan «Kurum» tabirinden almak
tadır. 

(2) Bina Vergisi Kanunu 4.VII.1931, No: 1837, Madde 1. 
( 3) Ayni Kanun, Madde 2. 

F. 8 
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vergisi kanununda da «Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıs
lara ait mallarla Türkiye'de bulunan malların veraset yolu ile veya her
hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir 
şahsa intikali hadisesinin» ( 1 ) veraset vergisinin konusunu teşkil ettiği 
açıkça gösterilmiş bulunulmaktadır. 

b) Vergi Mükellefi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunumuzda «vergi mü
kelefi vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden ger
çek veya tüzel kişidir» (2), denilmekle, vergiyi ödemeye mecbur tutulan 
her gerçek veya tüzel kişinin vergi mükellefi olduğu kabul edilmiştir. 
Ancak burada vergi mükellefi ile vergi sorumlusunun birbirlerinden tef
rik edilmesi gerektiği gibi, aynca gerçek vergi mükellefi ile görünüşte
ki vergi mükellefinin de birbirinden ayırt edilmesi rn.zım gelmektedir. 
Nitekim memur ve müstahdemlerin aldıkları maaş ve ücretlerle banka
larda mevduatı bulunanların aldıkları faizlerden kesilen vergileri vergi 
dairesine ödemekle görevli tutulan müesseseler veya kişiler vergi mü
kellefi değil, vergi sorumlusudurlar. Verginin injkası olayında açıkca 
görüldüğü üzere, vergiyi kanunen ödemiş olan kimse her zaman gerçek 
mükellef değildir. Çünkü vergiyi bir başkasına inikas ettirmek suretiyle, 
kendisini vergi yükünden kurtarabilen mükellef sadece görünüşte bir 
vergi mükellefidir. Burada gerçek mükellef vergiyi vergi idaresine öd.i
yen değil, vergi yükünü yüklenmiş olan kimsedir. 

c) Verginin Matrahı. Vergiye esas teşkil eden konudan ne miktar ı 

verginin alınacağını gösteren unsur, diğer bir deyimle verginin hesap
lanmasında esas tutulan ölçü ve değerler verginin matrahını teşkil eder
ler. Nitekim ilkel bir vergi tipi olan baş vergisinde matrah vergiye ta· 
bi kişiler olduğu gibi, memleketimizde son yıllara kadar uygulanmış bu
lunan hayvanlar vergisinde de matrah t.ayvanın cinsi ve başı idi ( 3). 

Zamanımızda ise, vergi daha ziyade servet ve irat üzerinden alındığı 
için verginin matrahını da vergiye tabi tutulacak olan servetlerin ve 
gelirlerin miktarı teşkil etmektedir. Buna göre giderler vergisinin mat
rahı satılan mal için alınan bedel miktarı, gelir vergisinin matrahı yıl
lık safi kazancın miktarı, veraset· vergisinin matrahı miras yolule ivaz
sız şekilde vaki olan iktisaplardan veraset kanunu gereğince vergiye ta-
bi tutulan değerler, arazi vergisinin matrahı, arazinin genişliğine veya 
bonitet derecesine göre teyin olunan değer, bina vergisinin matrahı bi-

( 1) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 8.VI.1959, No: 7378, 733e, Madde 1. 
(2) Vergi Usul Kanunu 4.I.1961, No: 213, Madde 8. 
(3) Şeref Nuri İlkmen «Türkiye Vergi Sisiteminde Hayvanlar Vergisi» An

kara 1943, s. 45 · 48 

/ 
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nanın safi veya gayri safi iradıdır. Bu itibarla verginin konusu ile mat
rahı arasında esaslı bir fark vardır. Nitekim bina vergisinin konusunu 
bina teşkil ettiği halde, matrahını binamn safi veya gayri safi iradı teş
kil etmektedir. Hülasa verginin konusu vergiye tabi tutulan şeyin ken
disi olduğu halde, verginin matrahı verginin hesaplanmasında esas ola
rak ele alınan ölçü veya değerdir. 

d) Vergi Ünitesi. Vergi miktarının tayini hususunda ölçü olarak 
kabul edilen şey vergi ünitesidir. Bilhassa vergi değer üzerinden değil 
de, gümrük vergilerinde görüldüğü üzere, spesifik tarife esası dahilin· 
de alınacak olursa, uzunluk için metre, ağırlık için kilo veya ton, sayı 
için düzüne evya adedi miktar, hacim için metreküp, genişlik için met
rekare vergi ünitesi olarak kabul edilir. Eğer vergi değer üezrinden alı
nacak olursa, o zaman da para ünite olarak kabul edilerek, vergi bunun 
üzerinden hesaplanır. 

e) Vergi Oram. Vergi tini tesinden alınan vergi miktarının yüzde ile 
ifadesi vergi oranıdır. Mesela 100 liradan 2 lira alınırsa, vergi oranı % 2 
olduğu gibi, 80 kilodan 2 kilo vergi alınırsa, vergi oranı yine % 2,5 dir. 
Alınacak vergi nispeti vergi matrahının değişmesine rağmen, sabit ka
lırsa, bu nevi vergilere orantılı vergi denilir. Buna mukabil matrah de
ğiştikçe, vergi oranı da değişirse, bu nevi vergilere müterekki «progre
sif» veya mütedenni «regresif» vergi denilir. 

f) Vergi Kaynağı. Verginin kaynağı servetler veya gelirlerdir. Çün
kü vergi para veya değeri para ile ölçülebilen şeylerden alınır. Ancak 
2amanımızda servetlerden ziyade, gelirler verginin esas kaynağını teş
kil ederler. 

g) Verginin İnikası. Vergiyi ödeyenjn vergiyi bir başkasına devre
dip, kendisini vergi yükünden kurtarmasına verginin inikası denilir. 
Her ne kadar vergi kanunları kimlerin vergi mükelefi olduğunu belirt
miş iselerde, bu her zaman onun hakiki vergi mükellefı olduğunu ifade 
etmez. Çünkü vergiyi vergi idaresine ödeyen şahıs ile vergi yükünü yük
lenmiş olan kimse her zaman aynı şahıslar değildirler. Tatbikatta vergi 
emeğin ücretine, kapitalin faizine, satılan malın fiyatına eklenmek su
retile bir' başkasına devredilebilir. Evvelce de işaret ettiğimiz üzere, böy
le ir durumda vergiyi vergi idaresine ödeyen şahıs görünüşte bir mü
kellef olup, asıl mükelef verginin kendisine devrolunduğu, daha doğru
su vergi yükünü yüklenen kimsedir. 

h) Çifte Vergi. Aynı konu üzerinden aynı mahiyette iki kerre ver
ginin alınması çifte veya mükerrer vergiyi ifade eder. 
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i) Objektif ve Subjektif Vergiler. Şehsi faktörler hesaba katılmak
sızın, alınan vergiler objektif vergiler olduğu halde, şahsi faktörler göz
önünde tutulmak suretile alınan vergilerde sübjektif vergilerdir. 

j) Verginin Tarhı. Vergi mükelleflerinin ödeyecekleri vergi mik· 
tarlarının, ilgili vergi kanunlarında belirtilmiş olan matrahlar ve nis
betler üzerinden, hesaplanması işlemine verginin tarhı muamelesi de
nilmektedir. Verginin tarhı muamelesile vergi mükellefleri vergi idare
sine karşı borçlandırılmış olurlar. 

k) Verginin Tebliği. Tarh olunan verginin vergi mükelleflerine bil
dirilmesi verginin tebliği demektir. Vergi tarhının vergi idaresi tarafın
dan yapılması halinde, bunun mevzuatın tayin ettiği esaslar ve şekiller 
dahilinde, vergi borçlusuna bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirme ya
zılı, sözlü ve ilan suretile yapılabilir. 

l) Verginin Tahakkuku. Kanunların tesbit ettiği esaslara göre ver
ginin ödenilecek bir hale gelmiş bulunması verginin tahakkuk etmiş ol
ması demektir. Verginin ödenecek hale gelmesi sadece tebliğin yapıl

mış olmasına bağlı değildir. Ayrıca bunun mükelef tarafından kabul 
edilmiş olması veya mükellefin bunu kabul zorunda kalmış bulunması 
lazımdır. Çünkü verginin tarhında bazı maddi ve hukuki hatalar olabi
lir. Buna karşı vergi borçlusuna bir itiraz hakkının tanınması ve ona 
bu hataların düzelttirilmesi imkanının verilmesi yerinde bir hareket sa
yılır. Bu itibarla verginin ödenilir hale gelmesi, yani verginin gerçekleş
mesi için ya mükelefin vergi usul kanunlarında yazılı olan süre içinde 
tarh ve tebliğ olunan vergiye itiraz etmemiş olması veya itiraz ettiği tak
dirde de, itirazının itiraz komisyonunca red edilerek1 verginin ödenil
mesi hakkında bir kararın verilmiş olması lazım gelir. Ancak vergi mü
kellefin beyanı üzerine hesaplanırsa, o zaman vergi tarh muamelesinden 
sonra kesinleşmiş olur. 

m) Verginin Tahsili. Tahakkuk etmiş olan bir verginin, kanunun 
tayin ettiği esas ve şekiller dahilinde, mükeleften alınması verginin tah
sili demektir. Ancak gümrük vergilerile pul yapıştırılmak suretile alı
nan vergilerde tahakkuk ameliyesini tahsil ameliyesinden ayırmak ka
bil değildir. Çünkü ithal edilen bir malın gümrükten alınması ile birlik
te gümrük resmi ödenildiği gibi, pulun yapıştırılması ile de damga res
mi tahsil edilmiş olunur. Bu iki halde de tahakkuk ve tahsil işlemleri 
birbirlerine karışmış durumdadırlar. Bu sebeble bunlara «tahakkuku 
tahsiline bağlı olan vergiler» adı verilmektedir. Halbuki gelir vergisi, 
bina vergisi, arazi vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vasıtasız vergi-
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1erde verginin tahsili keyfiyeti verginin tahakkuku muamelesinden ta
mamen ayn bulunmaktadır. 

2 - Verginin Tarifi ve Mahiyeti. Vergi toplumun genel ve kollek
tif nitelikteki ihtiyaçlannı gidermek maksadiyle yapılan masraflan kar
şılamak üzere, kanunların koydukları e3aslar dahilinde devlet veya dev
letten yetki almış olan kamu müesseseleri tarafından gerçek kişi ekono
milerile özel veya kamu tüzel kişi ekonomilerinden özel bir menfaat 
karşılığında olmaksızın, cebri olarak alınan para veya para değeri ile 
ölçülebilen servetlerdir. Verginin tarifinde mevcut olan unsurlar izah 
edildiği takdirde, verginin tarifi ve mahiyeti de, daha iyi aydınlatılmış 
olur. 

a) Vergi esas itibarile devlet tarafır..dan alınmakiadır. Çünkü dev
let memleketi iç ve dış tehlikelere karşı koTU.L~ak, toplumu sosyal, eko
nomik ve kültürel yönlerden geliştirmek gayesile kurulmuş olan bir or
ganizasyondur. Fertler, devlet teşkilatı sayesinde, bir bütün halinde ve 
birbirlerine yardımcı olacak şekilde yaşamak imkanını buldukları gi
bi, kendilerinden önce yaşamış olanlarla kendilerinden sonra yaşayacak 
olanlar arasındaki bağlantıyı da, yine devletin varlığı sayesinde temin 
etmekte ve bu suretle mensup oldukları toplulukları ebediliğe kavuştur
maktadırlar. Bu bakımdan devlet fertler için bir gaye değil, bir vasıta
dan ibaret bulunmaktadır. Gerçekten devlet, fertlerin kendi başlarına 
yapamıyacakları işleri başarabilmek içın meydana getirilmiş olan bir 
teşekküldür. Devletin bu hizmetleri görebilmesi için gelirlere ihtiyacı 
vardır. İşte devlet gelirlerinin çok büyük bir kısmını münferid ekonomi
lere ait gelirlerden pay almak suretile, temin etmektedir. Bu itibarla ver
gi devlet için değil, toplumun yararlanma:sı için alınmaktadır. Ancak ver
gi almak yetkisi sadece devlete münhasır olmayıp, il özel idareler, bele
diyeler, köyler ve hatta bazı hıristiyan memleketlerinde görüldüğü üzere, 
kilseler de «Impot du cult, Kirchensteuer» adı altında vergi almakta
dırlar. Bilhassa merkeziyetçilikten ademimerkezetçiliğe doğru gidildik
-çe, mahalli idarelerin hizmetleri yoğunlaşmakta ve dolayısiyle adlıkla
rı vergi miktarlan da çoğalmaktadır. Gerçekten mahalli nitelikteki kol
lektif ihtiyaçların giderilmesi işinin merkezi idareye bırakılması sakın
calı görüldüğünden, hemen hemen bütün memleketlerde doğrudan doğ
ruya köyleri, belediyeleri ve özel idareleri ilgilendiren hizmetler mahal
li idarelere terk edilmiş bulunmaktadırlar. Bu itibarla mahalli idarele
rin kendierine mahsus ve~gileride vardır. 

b) Kamu müesseseleri, kişi ekonomilerinden aldıkları vergiler 
arşılığında, onlara özel menfaatler değil, bir bütün halinde topluma 
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fayda sağlamaktadırlar. Bu sebeple vergiler harçlardan, şerefiyelerden 
ve kanıu iktisadi teşekkül kazançlarından ayrılmaktadırlar. Çünkü har
cı ve şerefiyeyi ödeyen kimseye kamu müessesesi bir hizmet yapmak
ta veya bir menfaat sağlamaktadır. Bu bakımdan gerek harçlarda ve ge
rek şerefiyelerde alınan bedel ile yapılan iş değeri arasında kısmi bir 
muadelet mevcut olduğu halde, vergide böyle bir şey yoktur. Çünkü çok 
defa en çok vergi verenler kamu hizmetlerinden en fazla faydalananlar 
değillerdir. Vergide esas olan vergi hasılatının kamu hizmetleri gider
lerine global bir karşılık teşkil etmesi, yani fert ve zümre farkı gözetil
meksizin, bütün bir toplum için kullanılmış bulunulmasıdır. Bu itibar
la vergi kamu J:?.izmetleri giderlerinin karşılanması hususunda umumi 
bir fon olduğu halde, harçlar ve şerefiyeler hizmetin özel bir fonunu teş
kil etmektedirler (1). 

Vergiler, taşıdıkları bu özel nitelik bakımından iktisadi devlet ta
şebbüsleri gelirlerinden de ayrılmaktadırlar. Çünkü vergiler tamamen 
kamu hukuku kurallarına ve devletin mali egemenlik haklarına dayanı
larak alındıkları halde, iktisadi devlet teşebbüsleri kaaznçları özel hu
kuk kurallarına ve serbest piyasa ekonomisi şartlarına göre temin edil
mektedirler. İktisadi devlet teşebüsleri vasıtasiyle devlet mal veya hiz
met satmakta ve buna mukabil de fertlerden bir para almaktadır. Hal
buki vergi karşılığında ferde özel bir menfaat sağlanmadığı için, vergi
yi hizmetin bir bedeli veya bir fiyatı şekUnde kabul etmek doğru değil
dir. Diğer bir bakımdan vergiler devlet ve belediyelerce alınan para ce
zalarına ve yapılan müsaderelere de benzetilemezler. Her ne kadar dev
let ve devletten yetki alan belediyeler bunları kendi otoritelerine daya
narak almakta iselerde, burada hakim olan düşünce vergide olduğu gi
bi, hazineye bir gelir temin etmek olmayıp, suçluları tehdit ve ıslah ede
rek, toplumda işlenen suçların miktarını azaltmaktır. Nitekim vergide 
hasılatın artması esas tutulduğu halde, para ceazları ile müsaderelerde, 
bunları meydana getiren fiillerin azaltılması ve dolayısiyle bu kaynak
tan elde edilen gelirlerin düşürülmesi bahis konusu olmaktadır. 

c) Vergi sadece özel gerçek kişilerle özel tüzel kişilerden değil, ay
nı zamanda kamu tüzel kişilerinden de alınmaktadır. i3ütün iktisadi 
devlet teşekkülleri elde ettikleri kazançlardan vergi verdikleri gibi, Or
man Genel Müdürlüğü gibi, iktisadi işletmelere sahip bulunan katma 
bütçeli müesseseler de yıllık kazançlarından vergi ödemektedirler. Ni
tekim Orman Genel Müdürlüğü 1959 - 1968 yıllarında elde ettiği gelirler
den aşağıdaki miktarlar üzerinden vergi ödemiş bulunmaktadır. 

(r) B. Földes «Finanzwissenschaft» Jena 1927, S. 209. 
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Yıllar 
Yıllık Kar Devlete Ödenilen Vergi 

Miktarı Miktarı 

1959 8.373.959/lG 2.957.228,87 

1960 77 .372.547 ,87 27 .090 .290 ,21 

1961 92.568.139,26 32.651 .236 ,60 

1962 140.539.841,85 49.780.549,-

1963 156.379.988,21 47 .899.735,--

1964 97 .465.515,78 34.173.848,-

1965 119 .034 .909 ,20 41.847.174,--

1966 88.816.075,77 31.088.939,14 

1967 86.893.833,23 30.078,787,-

1968 103.039.969,24 35.833.761,25 

Kamu iktisadi teşebbüs kazançlarının kamu gelirleri içinde yer al
maları sebebiyle bunlardan vergi alınmasının doğru olmıyacağı düşü-

nülebilir. Ancak bu takdirde serbest piy&sa ekonomisine tabi tutulma
sı gerekli görünen kamu iktisadi teşebbüslerine özel teşebbüsten fark· 
1ı bir muamele yapılmış olunur ve dolayısiyle özel iktisadi teşebbüsle· 
rin kamu iktisadi teşebbüsleri ile rekabet etmelerine imkan kalmaz. Bi· 
!indiği üzere, vergi bir maliyet unsurudur. Eğer kamu iktisadi teşebbüs· 
!erinden vergi alınmazsa, bunlar mal ve hizmetlerini özel sektördeki 
teşebbüslere nazaran daha düşük bir fiyatla piyasaya sürebilirler ve do· 
layisiyle özel teşebbüsleri rekabet şartları bakımından zor bir duruma 
sokabilirler. Bu böyle olduğu gibi, kamu iktisadi teşebbüsleri mal ve hiz
metlerini kolaylıkla satabildikleri için rasyonalizasyon tedbirlerinede 

başvurmaya lüzum görmezler. İşte bütün bu söylenilen sebeplerden ötü
rii, kamu iktisadi teşebbüslerinin vergilendirilmelerinde büyük bir za-

ruret vardır. Bu suretle kamu iktisadi teşebbüslerinin kar ve zarar he
sabı bakımından özel teşebbüslerle mukayese edilebilmeleri ve dolayı· 
siyle onların rasyonel şekilde hareket etmeleride temin edilmiş olunur. 

e) Vergi, vergi kanunlarının koyduğu esaslar dahilinde, zorla mü .. 
kelleflerden alınır. Bu itibarla vergi ne bir yardım ve ne de bir bağıştır. 
Ancak verginin cebren alınması yalnız kanunun koyduğu hükümler dai
resinde mümkün olabilir. Çünkü bütün modern devletlerin anayasala· 
nnda buna dair hükümler vardır. Memleketimizde de 1293 (Miladi 1877) 
Kanuni Esasisile 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu ve 1961 Türkiye Cwn· 
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huriyeti Anayasasında bu hususta hükümler mevcut bulunmaktadır( 1). 
Anayasa hükümlerine göre vergi ferdin mali gücü dahilinde devletin ge
nel masraflarına iştirak etmesi demek olup, bu iştirakin hangi şartlar 
ve hangi esaslar ve hangi nispetler dahilinde olacağını yani verginin kim
lerden, hangi konulardan ve ne miktarlar üzerinden alınacağını vergi 
kanunları tayin etmektedirler. 

Verginin modem topluluklarda cebri oluşu sadece vergi kanunları
nın hükümlerinden değil, aynı zamanda ferdin topluma karşı olan bağ
lılığından ileri gelmektedir. Çocukların ana ve babalarına karşı olan va
zifelerini yerine getirmeleri nasıl sadece kanuni bir mecburiyete dayan
mıyorsa, fertlerin de kendi kazançlarından devlete bir hisse vermeleride 
sadece kanunun koyduğu mecburiyetten ileri gelmemelidir. Mükellef 
vergiyi sadece dıştan gelen bir tazyikin zoru ile değil, topluma karşı iç
ten duyduğu bir bağlılık ve ahlaki bir mceburiyet duygusu ile de öde
melidir. Ancak bu böyle olmakla beraber, devlet de vergiyi alırken, mü
kellefleri aşırı bir vergi yükü altında tutarak, onları üretim faaliyetle
rile tüketim hacimlerini daralttırmaya zorlamamalıdır. 

3 - Verginin tarihçesi. Devletin sosyal ve ekonomik fonksiyonları 
zamanla geliştikçe verginin anlamı, gayesi ve nitelikleri de buna paralel 
olarak değişmiştir. Bu itibarla verginin bugünkü alınış şekli ile vergi
nin bugünkü kural ve prensipleri bir tesadüfün neticesi değil, daha zi
yade tarihi bir gelişimin eseridir. Gerçekten ilk ve orta çağdaki vergi 
anlayışı ile bugünkü vergi anlayışı arasında büyük farklar olduğu gibi, 
o devirlerdeki vergilerin tarh ve tahsil usulleri de, bu günün vergi tarh 
ve tahsil usullerine benzememektedir. Nitekim bugün üezrinde önemle 
durulan vergideki umumilik ve eşitlik kuralları, toplumun sosyal yapı
sı itibariyle, ilk ve orta çağlarda uygulanan kurallar değildi. 

Eski devirlerde galip devletler mağlup devletlerle hakimiyetleri al
tına aldıkları topluluklardan her yıl «tribut» haraç adı altında bir vergi 
tahsil ettikleri gibi, harp zamanlarında veya muhteşem şekilde yapılan 

(1) «Bir kanuna müstenit bulunmadıkça, vergi ve rusumat namile ve namı 
aharla hiç kimseden bir akçe alınamaz» Kanunu Esasi, 2 Zilhiçce 1293, Madde 25. 

«Vergi devletin umumi masrafına halkın iştiraki demektir. Bu esasa mugayir 
olarak hakiki veya hükmi şahıslar tarafından veya onlar namına rüsum, aşar ve
tekalif alınması memnudur» Teşkilatı Esasiye Kanunu, 20.4.1924, Madde 84. 

«Vergiler ancak bir kanunla tarh ve cibayet olunabilir» Ayni kanun Madde 85. 
«Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle 

ytikümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali hükümler ancak kanunla ko-
nulur.» T.C. Anayasası, 9.7.1961, Madde 61. 
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saray düğünlerinde kralların veya prenslerin paraya ihtiyaçları olunca 
da, halktan istisnai olarak, bazı vergiler alınırdı. Çünkü modren ve mer
kezi devletlerin kuruluşundan önce ve bilhassa feodalite nizamında ge
rekli olan masrafların domenlerden temin olunan gelirlerle karşılan
ması mümkün bulunmakta idi. Ancak modern ve merkezi devletlerin ku
rulmasından sonra hem idari, askeri, kazai ve kültürel mahiyetteki ka
mu hizmetleri çok genişlemiş ve hem de bu hizmetlerin yürütülmesi işi, 
devlet hazinesinden maaş ve ücret alan ve belli kadrolara tayin olunan, 
personele tevdi edilmişti. Bu suretle devletin bir taraftan masrafları 

durmadan kabarırken, diğer taraftan da domenlerden ve regallerden 
sağlanan gelir hasılatı da büyük ölçüde azalmıştı. İşte böyle bir durum 
karşısında, vergi önem kazanarak, kamu gelirleri içinde ön plana geç
mişti. 

Verginin mahiyeti bakımından muhtelif devirlerde, geçirmiş oldu
ğu değişiklikleri, bu hususta çeşitli zamanlarda, kullanılan kelimeler
den de anlamak mümkün bulunmaktadır. Nitekim ilk çağda verginin 
zorla alındığım belirtmek üzere «tributum» kelimesi kullanılırken, orta 
çağda bağış ve rica anlamlarına gelen ortaçağ Iatincesindeki «Donum», 
İngilizcedeki «benevolence», fransızcadaki «offrand» ve almancadaki «Be
de» kelimeleri kullanılmıştır. Daha sonralan fransızcada <<aide» İngiliz
cede «subsidy» kelimeleri kullanılarak, verginin bir nevi yardım mahiye
tinde oiduğu belirtilmek istenilmiş ve fakat bunu takip eden devrede 
de yine fransızcada «contributiom> ve almancada «Beitrag» kelimeleri 
kullanılmakla, verginin bağış veya yardım değil, fert ekonomilerinin 
devlet giderlerine bir pay vermelerinden ibaret bulunduğu hususu orta
ya konulmuştur. Nihayet son devrede verginin mecburi olduğunu gös
termek üzere, fransızcada «impot», ingilizcede «tax» ve almancada 
«Steuer» kelimeleri kullanılmağa başlanılmıştı. Memleketimizde de 
muhtelif devrelerde «Atiye», «İane», «İmdadiye», «Tekalif» ve «Vergi» 
gibi kelimeler kulanılmakla, verginin başlangıçta tamamen bir yardım 
ve bir bağış halinde olduğu ve sonralan bunun bir mecburiyet ve bir 
mükelefiyet haline getirildiği açıkca gösterilmiş bulunulmaktadır. 

Verginin devlet gelirleri içinde ön plana geçmiş olması devlet ve bi
lim adamlarının bu konu üzerine eğilmelerini zorunlu kılmıştır. Nite
kim bu sebeple verginin ilmi yönden incelenmesini Fizyokratlar ele al
mış bulunmaktadırlar. Gerçekten Dr. Francois Quesnay, Turgot, Mer
cier de la Rivier, Du Pont de Nemours, Wictor Marquis von Mirabeau 
gibi müellifler ekonomik olayları ve problemleri kendilerinden önce ge
len Merkantilisler gibi tatbiki ve ameli yönden değil, teorik ve filozofik 
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açıdan ele alıp, incelemişler ve bu meyanda verginin safi hasıladan alın
masının doğru olacağım ileri sürmüşlerdir. Fizyokratlara göre, safi ha
sılayı sadece ziraat temin ettiğinden, vergi de yalnız toprak hasılasın
dan alınmalıdır. Ayrıca Fizyokratlar her çeşit vergi imtiyazının kaldırı
larak, verginin umumilik kaidesine göre alınmasını da savunmuşlardı. 
Ancak bu fikirlere karşı gerek toprak sahipleri ve gerek vergi imtiyazı
na sahip olan zümreler büyük bir mukavemet göstermişlerdir. Fakat 
verginin tarihi bir müessese oluşu ve gelişmesi üzerinde de siyasi ve ik
tisadi faktörlerin rol oynayışı bu mukavemetin sürekli olmasına imkan 
verdirttirtmemiştir. Nitekim batı memleketlerinde vergı imtiyazının kal
dırılması hususunda Fransız ihtilalinin ortaya koyduğu eşitlik prensibi
nin büyük bir etkisi olduğuda bilinmektedir. Çünkü fertlerin her alan
da eşit muameleye tabi tutulması, sımf ve zümre imtiyazına yer veril
memesi 1789 ihtilalinin vazgeçilmez bir prensibi idi. 

Bu devrede verginin tarh ve tahsil tekniği bakımından yapılan önem
li değişikliklerden birisi de, iltizam usulünün kaldırılıp, yerine vergi
nin devlet elile tarh ve tahsil edilmesi esasının konulmasıdır. Çünkü ver
ginin gerek şahıs ekonomisi ve gerek kamu ekonomisi bakımından za
rarlı olmaması için sadece verginin umumilik ve eşitlik kaidesine göre 
alınması kafi olmayıp, aynı zamanda tarh ve tahsil usulünün de islfilıl 
gerekiyordu. Gerçekten iltizam usulü hem mükeleflerin ahlaka ve hu
kuka aykın bir şekilde muamele görmelerine yol açıyor ve hemde ver
gide aranılan verimlilik hadisesini ihlal ediyordu. Nitekim Fransada 
III üncü Heinrich zamanında iltizam suretile tahsil olunan vergilerden 
ancak 1/3 nün hazineye girdiği tespit olunmuştu. Halbuki devletin dev
let olarak yapacağı işler çok genişlemiş olduğundan, buna paralel ola
rak kamu giderleri de çoğalmış ve dolay:i.siyle devletin vergiye olan ih
tiyacı da artmış bulunuyordu. Eğer vergi imtiyazı ve iltizam usulü kal
dınlmamış olsaydı, çoğalan devlet giderlerini karşılamak için ya yeni 
vergilerin ihdası veyahut da mevcut vergi nispetlerinin arttırılması icap
edecekti. Bu da, hiç şüphe yok ki, mükellefler tarafından vergiye karşı 
gösterilecek olan mukavemetin meşru veya gayri meşru yollardan art
masına ve dolayısıyle hazineye temin edilecek vergi hasılatının da azal
masına sebep olacaktı. 

Hülasa vergi tarihçesi hakkında verdiğimiz bu kısa izahattan anla
şılacağı üzere, devletin bünyesinde ve fonksiyonlarında vukua gelen de
ğişikliklere paralel olarak, vergi müesesesi de gelişmiş ve ilk zamanlar
da vergi mağlupların galiplere zor altında ödedikleri bir bedel niteliğin
de iken, sonralan bu bağış, yardım ve devlet masraflarına bir iştirak 
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hissesi karakterini almış ve nihayet modern devletlerin kurulmalarını ta
kiben de bugünkü şeklini iktisap etmiştir. Bu suretle verginin eşitliği, 
umumiliği ve mali iktidara göre tediyesi kuralları prensip olarak kabul 
edilmiş ve bunun neticesinde de servet ve iratla hiçbjr ilgisi bulunmı
yan baş ve sınıf vergileri kaldırılarak, bunların yerine safi hasılat esa
sına dayanan vergilerin konulması, verginin tarh ve tahsilinde ilkel bir 
şekil olarak tatbik edilen karine ve götürü usul terk edilerek, bunların 
yerine beyanname usulünün uygulanması, verginin nisbilik «Proporti
onalite» kuralından ziyade, müterekkilik «progresivite» kuralına istinat 
ettirilmesi ve uygulanan vergi sistemlerinde vasıtalı vergilerden ziyade 
vasıtasız vergilere yer verilmesi doğru görülmüş ve bu yönlerden vergi 
islahatı hareketlerine girişilmişti. 

4 - Verginin Alınış Sebeplerini Açıklayan TeorHer. Verginin alın
masını gerekli kılan sebeplerin meşruiyetini izah eden teoriler çeşitli 
olup, her birisi ayn bir görüşe dayanmaktadır. Bu da, devletin meyda
na gelişi, kuruluşu ve fonksiyonları hakkında mavcut olan görüşlerin 
çeşitli doktrinlere dayanmış olmasından ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten devleti lüzumsuz bir teşekkül sayan anarşistler verginin aley
hinde bulundukları halde, devletin monarşik bir sistem içinde, mutlaki
yetle idare edilmesini ön görenler de, kralların fertlerden vergi alma 
hususunda, geniş bir yetki hakkına sahip olduklarım ileri sürmüşler
dir. Demokratik rejime taraftar olanlar ise, devletin vergi alma husu
sunda sahip olduğu yetkiyi birbirlerinden farklı şekillerde izah etmek
tedirler. Mesela Individualistlerin vergi anlayışı ile Solidaristlerin ver
gi anlayışları birbirlerine benzememektedirler. 

Gerçekten mutlakiyetle idare edilen monarşik devletlerde, kralların 
veya imparatorların fertlerden sınırsız şekilde vergi alabileceklerine ina
nılıyordu. Çünkü böyle bir devlet nizamında kralların ve imparatorların 
bütün kudret ve hakimiyeti kendi şahıslan üzerinde topladıkları ve bu 
bakımdan mutlak surette vergi alma hakkına sahip bulundukları ka
bul ediliyordu. Nitekim 1641 - 1691 yıllan arasında yaşamış olan Fran
sız devlet adamlarından Louvois XIV üncü Loui ye verdiği bir muhtıra
da «tebanız size herşey vermekle, gerçekte birşey vermiş değildir. Çün
kü onların ellerinde bulunan herşey esasen sizin olduğundan, kendile
rinden size bir şey vermemektedirler» demek suretile, kralların mutlak 
surette bir vergi alma hakkına sahip oiduklannı ifade etmek istemiş
tir(!). Mutlakiyet rejiminin sona ermesile, krallar ve imparatorlara tanın-

(1) Orhan Dikmen «Maliye Dersleri» İstanbul 1964, S. 68 



mış olan sınırsız vergi alma hakkı ortadan kaldırılmış, ancak devletle
rin meşru ve haklı sebeplere dayanarak, fertlerin gelirlerinden veya ser
vetlerinden bir pay alma haklarının mevcut olduğu kabul edilmiştir. Bu 
sebepleri ayrı yönlerden izah eden iki ayrı teori mevcut olup, bunlardan 
birisi ferdiyetçi - faydacı ve diğeri de uzviyetçi - organik görüşe dayan
maktadır. 

a) Ferdiyetçi - Faydacı Teori. Bu teori hukuki esas ve mesnetleri
ni tabii hukuk teorisile liberal düşüncelerden almaktadır. Buna göre 
devlet sosyal mukavele neticesinde meydana getirilmis bir teşekküldür. 
Bu teşekkülde devletin fertlere ve fertlerin devlete karşılıklı olarak, ye
rine getirilmesi gereken ödevleri vardır. Fert devlete kendi servetinden 
veya gelirinden bir pay vermekle vazifesini yapmakt&., devlet de buna 
karşılık fertlerin can ve mal emniyetini sağlamaktadır . Bu sebeple Fer
diyetçi -Faydacı görüşe dayanan vergi teorisine «Menfaat Teorisi», «Be
del Teorisi», «Faydalanma Teorisi» ve «Mübadele Teorisi» gibi adlar da 
verilmiş bulunmaktadır. Ancak faydalanma esasından hareket edenler 
verginin meşruiyetini farklı açılardan izah etmektedirler. Bunlardan bir 
kısmı vergiyi bir hizmet bedeli, bir kısmı sigorta bedeli ve bir kısmı da 
sosyal üretim masraflarının bir karşılığı olarak kabul etmektedirler. 

aa) Vergi ferde yapılan bir hizmetjn veya ona temin edilen bir 
menfaatın bedelidir. Verginin bu şekildeki anlamına eski Romada da 
rastlanılmaktadır. Çünkü Romalılar zabtettikleri yerlerde fertlere zira
at yapmak üzere, toprak verirler ve buna karşılık olarak da, onlardan 
bir vergi alırlardı. Verginin alınmasının meşruiyetini bu şekilde izah 
edenlere göre, devletin yaptığı hizmetle ferdin ödediği vergi arasında 
bir eşitliliğin bulunması lazımdır. Bu sebeple verginin bir hizmet veya 
bir menfaat bedeli olduğu tezini savunan teoriye «Aquivalenztheorie» 
denilmektedir. Ancak kamu hizmetlerini bölmek suretiyle, şahıslara 

tahsis etmenin teknik bakımdan imkanı olmadığı gibi, hizmetlerin eko
nomik ve sosyal değerlerini para ile de ifade etmek kabil değildir. Ger
~ekten fertler, memleketin iç ve dıştan gelecek tehlikelere karşı korunul
ması, memleketin onarılması ve toplum kültürünün geliştirilmesi gibi 
birçok kamu hizmetlerinden bir bütün olarak faydalanmaktalar ve buna. 
mukabil ödenilen vergiler de bu hizmetlerin umumi giderlerine bir kar
şılık teşkil etmektedirler. Kaldı ki, kamu hizmetlerinin değerleri de çok 
defa para ile ölçülemediğinden, bu hizmetlerden istifade etmiş olanlar
dan ne oranda bir verginin alınacağını tayin etmekde mümkün değildir. 
Eğer vergi hizmet bedeli esası üzerinden alınmış olsaydı, o zaman en faz
la !ayda sağlıyanlann en fazla vergi vermeleri lazımgelirdi. Halbuki tat-



125· 

bikatta durum hiç de böyle olmadığından, vergiyi de bir hizmet bedeli 
olarak kabul etmek doğru değildir. Çünkü tatbikatta devlet, mali ikti
darı yüksek olanlardan aldığı vergilerle mali iktidarı zayıf olanların fay
dalanacağı işlerin bedelini ödemektedir. Ayrıca verginin bir hizmet be
deli olduğu görüşünün sosyal mukaveleye dayandırılmış olması da ha
talıdır. Çünkü devlet bir ortaklık müessesesi olmayıp~ biyolojik ve sos
yolojik zaruretler neticesinde meydana gelmiş olan insan topluluğunun 
devamlılığını, mutluluğunu sağlamağa çalışan siyasi, idari, iktisadi ve 
sosyal nitelikte bir organizasyondur. Bu itibarla devleti hizmet satan 
bir müessese halinde görmek, onun sosyal yapısını ve fonksiyonlarını 
tanımamak demektir. 

bb) Verginin bir sigorta bedeli olduğunu kabul eden teori 
sigorta primi teorisi «Assekurrenztheori» olarak adlandırılmaktadır. 

Devlet fertlerin mal ve canlarını korumakta ve bunun karşılığında da 
fertlerden prim halinde bir vergi almaktadır. Sigorta primi teorisinin 
aslında hizmet bedeli teorisile sıkı bir münasebeti vardır. Çünkü bu te
oriye gdre vergi devlet tarafından yapılan himayenin bir bedelidir. 

Sigorta primi teorisi de, tıpkı eşitlik teorisi gibi, verginin mahiyeti, 
gayesi ve fonksiyonlarile bağdaştırılamaz. Devleti zararları tazmin eden 
bir sigorta şirketine ve müessesesine benzetmek ve devletle fertler ara
sında bir sigorta mukavelesinin mevcudıyetini kabul etmek hatalıdır. 
Bilindiği üzere, sigorta müesseseleri statülerine göre yangın, kuraklık, 
don, dolu ve hırsızlık gibi rizikoları sigorta ettiği gibi, karşılıklı yardım 
esasına dayanılarak kurulmuş olan sosyal sigortalar da ihtiyarlık, ma
h1liyet, işsizlik gibi hallere karşı sigortalanmış olanlara mali yönden 
yardım etmektedirler. Ayrıca sigortacı sigortaladığı şahsın korunması 
için önceden tedbir almayıp, sadece vukua gelen zararı tazmin etmek
tedir. Buna mukabil devlet gerekli tedbirleri almak suretiyle, zararın 
vukuuna mani olmaya çalışmaktadır. Kaldı ki, vergi bir sigorta primi 
olarak kabul edilirse, o zaman devletin sadece fertlerin can ve mal em
niyetini sağlıyacak himetleri görmesi ve toplumun h,..,r yönden kalkın
masile ilgili bulunan sosyal, kültürel ve ekonomik mahiyetteki hizmet
lerle ilgilenmemesi lazımgelir. İşte bütün bu sebeplerden ötürü verginin 
sigorta primine benzetilmesi de doğru değildir. 

cc) Verginin sosyal üretim giderlerine bir karşılık teşkil ettiğini 
savunanlar devlet hizmetlerinin sadece ekonomik yönünü ele almış olan 
kimselerdir. Bunlara göre devlet topladığı vergiler sayesinde kuracağı 
tesislerle milli istihsalin genişletilmesine hizmet eder; diğer bir deyim
le devlet milli istihsalin planlı şekilde yapılmasına çalışan ve bu maksat- 
lada lüzumlu olan kapitali vergi yolu ile temin eden bir teşekküdür. 
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ileri sürülen bu görüş de hatalıdır. Çünkü vergi ile karşılanan ka
mu giderlerinin gayesi sadece sosyal hasılayı arttırmak değildir. Bunun 
yamnda devletin iktisadi olmıyan, daha doğrusu manevi bir değer taşı
yan gayeleri de vardır. Ayrıca devleti büyük bir sermaye teşekkülüne 
benzetmek de doğru olmaz. Çlınkü iktisadi teşekküllere girip, girmemek 
veyahutta onlardan ayrılıp, ayrılmamak hususu şahısların kendi arzu 
ve iradelerine bağlı oldukları halde, devletin tabiiyetinde olup olmamak 
hususu tamamen fertlerin isteklerine terkedilmiş değildir. 

b) Uzviyetçi· Organik Vergi Teorisi. Bu teori esaslarını solidarizm 
prensiplerile romantik düşüncelerden ve ferdin topluma karşı besle
mekle mükelef olduğu fedakarlık duygusundan almaktadır. Bu anlayışa 
göre toplumu teşkil eden fertler arasında tam bir dayanışma ile tam 
bir yardımlaşmanın mevcut olması gerektiği gibi, aynı zamanda toplu
mun şeref ve itibarının fertler tarafından korunulması da şarttır. Çün
kü devlet büyük bir aile topluluğu halindedir. Nasıl fertler kendi aile
lerini ve yakınlarını bütün varlıklarile korur ve onların refahı ve mut
lulukları için çalışırlarsa, mensup oldukları devleti de aynı derecede 
korumaları ve onun kuvvetlenip gelişmesi için çalışmaları lazımdır. 

Her fert bu fedakarlığı, kendisi için, bir memleket borcu olarak kabul 
etmelidir. İşte bu sebeple uzviyetçi vergi teorisine fedakarlık teorisi 
«Opfertheorie" denilmektedir. XIX uncu yüz yılın ikinci yansında ile
ri sürülen bu teoriye göre, devlet denilen siyasi ve idari bir teşekkül 
içinde yaşayan fertlerden, bu organizasyonun ayakta durabilmesi için 
vergi almak şarttır. Aksi takdirde fertlerden tamamen ayrı bir şahsiye
te sahip olan devletin devamlılığı sağları.amaz. Ancak devletin fertler
den istediği fedakarlık onların devletten sağladıkları fayda ve menfaat
lara göre değil, kendilerinin ekonomik kudretlerine, daha doğrusu ver
gi ödeme takatlanna göre taayyün etmelidir. Çünkü verginin vatandaş
ların mali güçlerine göre alınması maliye ilminin esaslarına ve sosyal 
adalet prensiplerine uygun düşmektedir. 

Hülasa insanların toplum içinde yaşamak zorunda olduğunu ve top
lumun devamlılığı ile mutluluğunu sağlayabilmek için devlet müesse
sesine ihtiyacı bulunduğunu kabul eden organik vergı teorisi fertlerin 
kamu giderlerine kendi mali güçleri oranında iştirak etmelerini zaruri 
görmekte ve verginin meşruiyet sebebini de bilhassa bu noktaya dayan
dırmaktadır. Uzviyetçi organik teo~..nin ileri sürdüğü bu hususlar ta
mamen gerçeklere uymakla beraber, verginin alınm~.sını sadece milli 
ödevlere, vatanseverlik duygularına dayandırmakda mümkün değildir. 
Çünkü fertlerin pek çoğu vergiyi vatanseverlik duygusundan ötürü de-
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ğil, kanunen mecbur oldukları için ödemektedirler. Ayrıca vergiyi sa
dece vatandaşlar değil, aynı zamanda yabancılar da vermektedirler. 
Bunlar ise, bulundukları yabancı memleketin ayakta kalmasını, milli 
duygu ile değil, olsa olsa kendi çıkarlarının bir icabı olarak arzu etmek
tedirler. Bu itibarla verginin alınması hususunu sadece fedakarlığa de
ğil, aynı zamanda cebre ve devletin otoritesine dayandırmak lazımge
lir. İşte bu sebeple verginin devlet otoritesine dayanılmak suretiyle, alın
dığı görüşü fedakarlık teorisindeki görüşleri tamamlar mahiyette bir 
görüştür. Ancak verginin alınmasını gerektiren bu «cebri unsur» un kö
tüye kullanılmaması, diğer bir deyimle hak ve adalet kurallarına uygun 
bulunması şarttır. 

5 - Verginin Gayesi. Verginin esas gayesi, topluma ait kollektif ih
tiyaçların zamanında ve noksansız olarak karşılanabilmesini temin için, 
devlete ve devletten yetki almış olan kamu müesseselerine gelir sağla
maktır. Bu itibarla verginin fiscal gayesi ön planda yer almaktadır. 

Verginin asıl olan bu gayesi yanında ekonomik, sosyal, politik, ahlaki 
ve sıhhi gayeleri de vardır. Bu gayeler ya verginin mali gayesile birlik
te veyahutta tamamen onun dışında olmak üzere, tahakkuk ettirilebi
lirler. Ancak ferdiyetçi ve liberal temayüllü olan ekonomistler ve mali
yeciler, mali gayenin dışında kalan bir vergi gayesini kabul etmemek
tedirler. Onlara göre vergi herhangi bir sosyal veya ekonomik gayeye 
ulaşabilmek için bir alet ve bir vasıta olarak kulanılmamalıdır. Vergi ne 
teşvikçi olmalı ve ne de herhangi bir ihmaye gayesi gütmelidir. Vergi 
yolu ile başkalarının korunulması, başkalarına çeşitli menfaatler sağ
lanılması doğru değildir. Verginin tek sebebi devlete gelir temin etmek
tir. Esasen verginin mali gayesi mali olmayan gayelerile de bağdaştırı
lamaz. Çünkü mali olmayan gayeler gerçekleştirilirken, vergiden elde 
edilmesi istenilen gelir miktarı da azalabilir. Mali gayeyi gütmeyen bir 
vergi, olsa olsa, şeklen bir vergidir. 

Hiç şüphe yokki, liberalistlerin ileri sürmüş oldukları gibi verginin 
asıl gayesi malidir. Fakat mali olmayan gayelerin mali gayeleri orta
dan kaldırdıkları da iddia edilemez. Çünkü aşağıda izah edeceğimiz üze
re, vergi yolu ile iktisadi bünyeyi ıslah ederek, milli ekonominin geliş
mesini ve dolayısiyle verginin esas kaynağı olan milli gelirin arttırılma
sını temin etmek mümkündür. Kaldı ki, bugün devletin fert ve toplum 
karşısındaki görevleri, liberalizmin hakim olduğu devreye nazaran hem 
çok genişlemiş ve hem de çok çeşitlenmiş bulunmaktadır. İşte devlet
ler iktisat politikası, sosyal politika, nüfus politikası ve insan sağlığı po
litikası ile ilgili olan görevlerini yerine getirirlerken. verginin mali ol
mayan fonksiyonlarından faydalanabilirler. 
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a) Memleketin Ekonomik Bünyesini İslah ve Konjunktürel Dalga
lanmaları Önleme Bakımından Vergiden Faydalanma. Memleketin hem 
ekonomik bünyesini ıslah etmek ve hem de iktisadi hayattaki konjunk
türel dalgalanmaları önlemek için vergiden faydalanmak kabildir. Me
sela memleket mahsüllerini ve mamüllerini yabancıların rekabetine kar
şı korumak gayesiyle, ithalat resimlerinin çoğaltılması mümkün olduğu 
gibi, bazı tarım mahsüllerinin ekim miktarlarının aı1tınlmasını, bazı 
sermaye şirketlerinin çoğaltılmasını, bazı perakendeci küçük ticaretin 
büyük ticarethaneler karşısında korunulmasını, bazı mallar ihracatının 
fazlalaşmasını teşvik etmek maksadiyle de vergi yükseltilmelerine veya 
vergi indirimlerine veyahutta vergi muafiyetlerine baş vurulabilir. Ay
nca iktisadi durgunluk devrelerinde vergi nispetlerini düşürmek sure
tile, tüketim hacmini çoğaltmak ve dolayısiyle istihsali artırmak müm
kün olduğu gibi, expension devrelerinde vergi nispetJerini yükseltmek 
suretilede hem lüzumsuz talepleri kısma~{ ve hemde müstahsilleri rasyo
nel tedbirleri almaya ve dolayısıyle maliyetlerini düşürtmeye zorlamak 
kabil olabilir. 

Hülasa istihsali daraltmak veya genişletmek, talebi azaltmak veya 
çoğaltmak, kapital teşekkülünü yavaşlandırmak veya hızlandırmak, iş
letmelerin rasyonel yerlerde kurulmalarını temin etmek konjunktür 
dalgalanmalarını önlemek gibi milli ekonomimizi ilgilendiren hususlar
da verginin tesirlerinden faydalanmak mümkündür. 

b) Servetlerle Gelirlerin Kişiler Arasındaki Dağılışını Tanzim E -
mek Bakımından Vergiden Faydalanma. Servetlerle gelirlerin fertler
arası dağılışındaki adaletsizliği önlemek için verginin fonksiyonlarından 
faydalanmak kabildir. Nitekim Alman maliyecilerinden A. Wagner'de 
vergiyi, sadece kamu müesseselerine gelir sağlıyan bir kaynak olarak 
değil, aynı amanzda milli gelirin kişiler arasında sosyal adalete uygun 
bir şekilde dağılmasına hizmet eden bir unsur olarak da görmektedir( 1). 

Aynca XIX uncu yüzyılın son devresinde ortaya çıkan kürsü sosyalist
leri de, alınacak olan her verginin sosyal politika esaslarına uygun bu
lunmasını istemişlerdir. Bunlara göre almacak vergiler vasıtasiyle ser
vetlerin ve gelirlerin şahıslar arasındaki gayri adil şekildeki dağılışının 
önlenilmesi ve böylece fakirlerle zenginler arasında mevcut olan uçuru
mun kapatılması mümkün olacaktır. Nitekim ağır bir veraset vergisi
le ağır bir servet vergisinin veya ağır bir gelir vergisinin uygulanması 
sayesinde faizcilik yapanlarla mirasa konanların vergi yüklerinin arttı-

(1) A. Wagner «Finanzwissenschaft» Leipzjg u. Heidelber:g 1'880, II. Teil, $. 
150. 
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rılması mümkün olabileceği gibi, emekten alınan vergilerin hafiflefil ... 
mesi suretile de, beden ve fikir işçilerinin vergi yüklerinin azaltılması 
ve dolayısiyle gelirlerinin artırılması kabil olabilmektedir. Gerçekten 
bu şekilde ağır bir veraset vergisi ile ağır bir servet ve gelir vergisinin 
alınmasının gayesi, devletin paraya olan ihtiyacını temin etmekten baş

ka, ayrıca zenginlerin elerindeki servetten büyük bir kısmının devlete 
intikalini temin ettirtmektir. Avusturyalı Otto Bauer de 1918 de «kapi
talistler başkalarının mülkiyetinden elde ettikleri servetleri qizzat dev
leıe vergi yolu ile vermelidirler» sözü ile hem bir taraftan onların hak
sız şekildeki iktisap etmiş oldukları servetleri topluma intikal ettirtme
yi düşünmüş ve hem de diğer taraftan iBtihsal vasıtalarının devletleşti
rilmesini arzu etmiştir. Ancak aşırı sosyalizm taraftarı olanlar, servet 
ve gelir farklılığının sadece vergi yolu iie giderilemiyeceğini iddia et. 
mekteler ve bunun için Anayasa ile Medeni kanunun hükümlerinde ra
dikal değişiklikler yapılmak suretiyle, özel mülkiyet ve veraset hakları" 
nın kaldırılmasını istemektedirler. 

Zamanımızda daha ziyade sosyal adalet düşüncesi ile hareket eden 
her devlet, bir yandan vergilendirmede ayırma «discrimation» prensibi ... 
ni uygulamak suretiyle kapital, kapital - emek ve emekten hasıl olan ge-
lirleri farklı oranlarda vergilendirdiği gibı, diğer yandan da mükellefle
rin bekar, evli, az veya çok çocuklu olduklarını yani sosyal ve medeni 
durumlarım gözönünde bulundurmak suretiylede bunları farklı mik
tarlarda vergiye tabi tutmaktadır. Yine sosyal adalet düşüncesiyle h&
reket eden devlet mirasçıları vergilendirirken, mirasçının murise olan 
yakınlık derecesini esas tutarak, ona göre bir vergi oranı uyguladığı gi
bi, geliri az olan kimselerin kullandıkları bazı tüketim maddeleri ile 
zengin halkın kullandığı maddeleri farklı oranlarda vergiye tabi tutmuş 
bulunmaktadır. Mesela adi şarapla köpüklü şarabın vergisi aynı olma
dığı gibi, halk tipi bir otomobilden alınan vergi ile lüks otomobilden alı
nan vergi de birbirinden farklı bulunmaktadır. 

Hülasa fertler arasındaki gelir ve servet dağılışını daha adilane bir 
şekle sokmak ve servetlerin muayyen kimselerin ellerinde toplanması
ne engel olmak için vergi müessesesinden faydalanma hususu, maliye 
politikasını değil, daha ziyade sosyal politikayı ilgilendirmektedir. 

c) Nüfus Politikası Bakımından Vergiden Faydalanma. Vergi esas 
itibarile şahısların gelirlerini daraltan ve istihlak maddelerinin fiatıa
rını yükselten bir unsurdur. Bu sebeple ağır vergUer geçimi zorlaştıra
cağından1 hem evlenmelerin adedini, hem de çocuk yapma imkanını 
azaıtmaktadırlar. Bunun için istihlak maddeleri fiatlarını yükseıtece 

F.9 
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olan vergilerden kaçınılması lazımgeldiği gibi, ayrıca evlenmeleri ve do
ğtunları teşvik etmek maksadilede, bekarlardan alınacak vergi oranla
rının evlilere, evlilerden alınacak vergi oranlarının da çocuklu aileler
den alınacak vergi oranlarına nazaran daha yüksek tutulmaları icabet
mektedir. Bütün bunlar mali politika bakımından değil, nüfus politika
sı bakımından alınmış olan tedbirlerdir. 

ç) insan Sağlığının Korunulması Bakımından Vergiden Faydalan
ma. İnsan sağlığının korunulması maksadile de vergiden faydalanılmak
tadır. Nitekim yüksek alkollü içkileri ağır vergilere tabi tutmak sureti-
1e, müstehliklerin talebini hafif alkollü içkilere, mesela rakıdan biraya 
doğru kaydırtmak mümkündür. Şehirlerdeki köpek sahiplerinden ver· 
gi alınması da köpek besleyenlerin varlıklı ü!maır.~n sebebine değil, 

apa1 '"!·:-... dlllarda kJpek beslemenin sağlık llakm::mdan mahztrr~!.l sayıl

masından ileri gelmektedir. 

e) Politik Gayelerle Vergiden Faydalanma. Verginin politik gaye
lerle de uygulandığı görülmektedir. İktidara gelen partiler tatbik ettik
leri vergi politikaları ile kendi gayelerine ulaşmak istemektedirler. Me
sela Almanya'da 1933 yılında iktidara gelmiş olan Nasyonal Sosyalist 
Partisi Yahudilere tatbik ettikleri vergi politikası ile sadece onları iş 

hayatından değil, memleketlerinden de uzaklaştırmayı hedef tutmuşlar
dı. Bu böyle olduğu gibi, eski devirlerde dinlerini değiştirmek veya 
memleketi terk ettirmek maksadile ayrı bir vergi alındığı da bilinmekte
dir. Nitekim Osmanlı İmparatorluğunda «cizye» namı altında hiristiyan
lardan alınan vergi bu mahiyette idi. Cizye'yi vermekten kurtulmak iste
yenler ya müslümanlığı kabul ederler veyahutta memleketi terk edip 
giderlerdi. Yine eski devirlerde Hün Devletinin vergiyi siyasi bir alet 
olarak kullandığı ve böylece hakimiyeti altına girmek isti yen fert ve top
lumlardan vergi almamak suretiyle, bir taraftan savaş için lüzumlu olan 
insan gücünü arttırmak ve diğer taraftan mücadelesiz bir şekilde mem
leket sınırlarını genişletebilmek imkanını bulduğu tarihen bilinmekte
dir. 

Hülasa yukarıda açıkladığımız sebeplerle alınmış olan vergilerin 
esasta mali bir gayesi yoksada, hazine bunların hasılatından mali yön
den faydalanmaktadır. Nitekim lüx arabalardan lınan yüksek vergilerin 
yol inşaatı ve bakımı giderlerine tahsis olunması, lüks binalardan alı
nan vergilerin kamu müesseseleri tarafından yaptırılan sosyal konut
ların finansmanında kullanılması, yüksek alkollü içkilerden alınan ver
gi!f=·rin alkoliklerin tedavisi maksadile açılmış bulunan müesseselerin 
giderlerine tahsis edilmesi gibi haller vergilerin mali gayelerile mali ol-
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mayan gayelerinin bir arada tahakkuk ettirtilmelerine imkan verdirt
mektedir. Esasen vergi politikasında mali ve mali olmayan gayeler çok 
defa da birbirlerini tamamlamaktadırlar. Çünkü zamanımızda uygula
nan vergi politikasında sadece devlete gelir sağlanılması gayesi değil, 
aynı zamanda milli ekonominin geliştirilmesi, toplumun sosyal adalet 
ilkeleri dahilinde kalkındırılması, insan sağlığının korunulması gibi ga
yeleri de yer almaktadırlar. Bu itibarla vergi alınırken, hazineye yüksek 
gelir temin etmek gibi tek gayeden hareket etmek de doğru değildir. İk
tisadi, sosyal, sıhhi, ahlaki ve politik yönler düşünUlmeden, verginin 
alınması şahıs veya millet ekonomisine zarar verebilir. Bu da doğrudan 
doğruya verginin verimliliği ve devamlılığı ile ilgili bulunan mali gayeyi 
ihlal eder. İşte bu sebeple vergiyi alırken, tek taraflı değil, çok taraflı 
düşünmek lazımgelir ( 1). 

6 - Verginin Kuralları. Verginin şahıs ve kamu ekonomisine zarar 
vermemesi için belli kurallara ve prensiplere göre alınması gerekmek
tedir. İskoçyalı A. Smith, 1776 yılında yayınladığı, «Milletlerin zenginlik
lerinin mahiyeti ve sebepleri» adlı eserinde, verginin alınmasında ria
yet edilmesi gerekli görünen, 4 temel kuraldan bahsetmiş ve bunlardan 
birincisinin vrgi adaleti kuralı, ikincisinin verği kesinliği kuralı üçün
cüsünün vergi uygunluğu kuralı ve dördüncüsününde vergi verimliliği 
kuralı olduğunu söylemiştir. Ancak maliye ilminde yapılan incelemeler 
sonucunda bu kurallar yeterli görülmemiş ve bunlara bazı yeni kural
lar da ilave edilmiştir. Biz bugün uygulanmakta olan vergi kurallarını, 
mali, iktisadi ve hukuki yönlerden olmak üzere, 3 grup halinde incele
meye çalışacağız. 

A - Verginin Mali Yönden Tabi Olduğu Kurallar. Bunlar devletin 
hazinesini ilgilendiren kurallar olup, verginin yeterliliği, verimliliği, de
vamlılığı ve esnekliği niteliklerine ait bulunmaktadırlar. 

a) Verginin Verimliliği Kuralı. Vergiye ait tarh ve tahsil masraf
ları çıktıktan sonra geri kalan kısmın kamu giderlerini karşılaması ver
ginin verimli ve yeterli olması demektir. Vergiler verimli ve yeterli ol
madıkları takdirde, kamu bütçelerinde bir takım açıklıklar husule ge
lir. Bu sebeple iktisatçılar ve maliyeciler bu konu üzerinde ehemmiyet
le durarak, verginin verimliliği ile ilgili olan tedbirleri incelemş bulun
maktadırlar. Nitekim bu maksatla tek vergi sisteminin uygulanmasını 
istiyenler olduğu gibi, verginin tarh ve tahsili muamelelerinde götürü ve 
evzii usullerle verginin kaynakta tevkifi usulünün uygulanmasını da ta-

(1) W. Andreae «Leitfaden der Finanzwissenschaft» Jean 1938. S. 93. 
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lep edenler olmuştur. Ancak ileride de izah edeceğimize üzere, bunlann 
da kendilerine mahsus bir takım sakıncaları vardır. Vergi maliyetlerini 
düşürmek için asıl yapılacak iş vergi tahsil dairelerini pratik ve rasyo
nel şekiide çalıştırmak ve onları hertürlü lüzumsuz formalitelerden 
kurtarmaktır. Çünkü bir vergi sistemi ne kadar mükemmel olursa ol
sun, onu uygulayacak olan vergi idaresi maksada uyun şekilde kurul
maz ve rasyonel bir zihniyetle çalışmazsa, vergide arar.ılan verimlik sağ
lanamaz. 

b) Verginin Devamlılığı ve Esnekliği Kuralı. Kamu giderlerinin 
zaman itibarile noksansız olarak, karşılanabilmesi için vergi hasılatı

nın hem devamlı olması ve hemde değişen kamu giderlerine otomatik
man uyması lazımgelmektedir. Vergi hasılatının devamlı olması doğru
dan doğruya vergi kaynağının durumuna bağlı bulunmaktadır. Eğer ver
gi yükü artırılır, şahıslar da vergilerini gelirlerinden değil, servet veya 
kapitallerinden ödemek zorunda kalırlarsa, vergi kaynağının veri
mi zamanla azalır, yani vergi devamlılık niteliğini kaybeder. İşte bu se
beple alınacak verginin kaynağına zarar vermeyecek nitelikte olması 
şarttır. 

Kamu giderlerinin çoğalmasına paralel olarak, vergi hasılatının da 
otomatikman çoğalması çok önemlidir. Çünkü kamu ihtiyaçları gider
lerinin artmasına rağmen, vergi hasılatı da kendiliğinden çoğalmazsa, ya 
yeni vergilerin ihdasına veyahutda mevcut vergi nispetlerinin yükseltil
mesine lüzum görülür. Genellikle yüksek konjuktür devrelerinde yatı
rımların genişlemiş ve iş hacminin çoğalmış bulunması sonucunda, is
tihlak vergilerile muamele vergileri, randıman vergileri, gelir ve kurum
lar vergileri hasılatının otomatikman çoğaldığı görülmektedir. Buna 
mukabil kadastro ve kıymet tahriri esasına dayanılarak, alınan bina ve 
arazi vergilerinde durum böyle değildir. Eunlar, konjunktür hareketleri
ne karşı hassas olmadıkları için, matrah~annda veya vergi oranlarında 
bir değişiklik yapılmadıkça, artış göstermezler. 

B - Verginin İktisadi Yön~en Tabi Olduğu Kurallar. Vergiler fi
yat teşekkülüne, para ve kredi hacmine, rekabet şartlarına, konjunktü
rel dalgalanmalara ve kapital terakümüne çeşitli yönlerden tesir eder
ler. Memleket ekonomisine zarar verdirttirmemek için vergilerin aşağı
daki esaslar dahilinde alınmaları Iazımgelmektedir. 

a) Vergi mübrem ihtiyaç maddelerile asgari gegım haddine tabi 
gelirlerden alınılmamalıdır. Bilindiği üzere, vergi fertlerin servetlerin
den veya gelirlerinden doğrudan doğruya tahsil olunduğu gibi, satılan 
malların fiyatlarına eklenilmek suretie de alınılmaktadır. Her ik.i hal-

1 

~ 



133 

de de vergi ferdin satın alma gücünü ve aolayısiyle, tüketimini daralttır
maktadır. Eğer fertler satın aldıkları mübrem ihtiyaç maddeleri ile en 
.az geçim haddinden vergi ödemeye mecbur tutulurlarsa, iyi beslenme 
ve bakılma imkanlarına sahip olamazlar. Bu da sosyal hasılada çok 
önemli olan iş gücü prodüktivitesinin düşmesine sebep olur. Bu itibar
la vergi daha ziyade yaşama için zaruri olmayan istihlak maddelerin
den alınmalı ve asgari geçim haddi de vergiden muaf tutulmalıdır. An
cak tütün ve alkollü içkiler gibi ihtiyaç maddelerinin vergilendirilme
sinde bir sakınca yoktur. Çünkü bunlar tabii ihtiyaçları karşılayan mad
deler değil, alışkanlığın bir sonucu olarak meydana gelmiş bulunan ih
tiyaçları gideren maddelerdir. 

b) Vergi kapital teşekkülünü engellememelidir. Sosyal hasılanın 
artmasında rol oynıyan diğer bir faktörde kapitaldir. Memlekette yeteri 
kadar tesis ve işletme kapitali bulunmazsa, üretimi istenilen hızla ço
ğaltmak mümkün olamaz. Bu sebeple iktisat politikalarının ana gayele
rinden birisi de, memleketteki kapital teşekkülünü ve terakkümünü 
mümkün olduğu kadar süratle arttırmaktır. Ancak bu daha ziyade fert
lerin yapacağı tasarrufa bağlı bulunmaktadır. Bilindiği üzere, fertler ge
lirlerinin bir kısmım istihlake ve bir kısmını da tasarrufa tahsis etmek
tedirler. Bu hususta karar verme ve bu k&rarı uygulama şahısların ken
dilerine ait bulunmakla beraber, verginin ağır oluşunun da bu husus
taki etkisi çok büyüktür. 

c) Vergi ekonomik olmalıdır. Alınacak vergilerin brüt hasılasile 
net hasılası, yani mükellefin ödediği vergi miktarı ile hazineye giren ver
gi miktarı arasında büyük bir fark bulunmamalıdır. Bunun için vergi 
teşkilatını geniş tutmamak, lüzumsuz formalitelere sebep olmamak, tah
sil işlerini kısa yoldan yürütmek lazımdır. Aksi halde alınacak vergiler 
yüksek tarh ve tahsil masraflarını mucip olacağından ekonomik olmaz
lar. 

d) Vergi işletmelerin kuruluş yerlerine menfi yönden tesir etme
melidir. Bilindiği üzere, vergi bir maliyet unsurudur. Mükellefler piya
saya sundukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini yükseltmemek ve do
layisiyle karlarını azaıttırmamak için gerekli tedbirleri almağa çalış
maktadırlar. Bu meyanda mükellefler ağır vergiye tabi olan maddelerin 
üretiminden vazgeçerek, hafif vergiye tabi tutulan maddeleri ürettikle
ri gibi, ağır vergiye tabi bölgelerden kaçarak, hafif vergiye tabi bölge
lerde işletmelerini kurduklarıda görülmektedir. Bu itibarla sırf vörgi
nin ağırlığından kurtulmak sebebiyle, işletmelerin kuruluş yerlerini de
ğiştirmek, daha doğrusu istihsal şartları ve imkanları bakımından el-
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verişli olan yerler yerine, daha az elverişli olan yerlerde işletmeleri kur
mak şahıs ekonomisi için karlı olabilir. Fakat milli ekonomi için bu ha
reket zararlı olur. 

C - Verginin Hukuki Yönden Tabi Olduğu Kurallar. Verginin hu
kuki yönden tabi olduğu kurallar vergi adaletini ilgilendirmektedirler. 
Ancak toplumdaki hukuk ve ahlak anlayışı zaman ve mekanla değişmiş 
olduğundan, verginin hukuki yönünü ilgilendiren kurallar da nitelikle
ri itibariyle buna paralel olarak değişmiş bulunmaktadırlar. Nitekim kö
lelik ve servaj müesseselerinin cari olduğu devirlerde muayyen sınıf ve 
zümrelerin vergi vermemeleri tabii sayılırken, sosyal adalet prensip
lerine bağlı olan bugünün devlet nizamında böyle bir vergi imtiyazının 
kabulü mümkün değildir. Bugün herkesin mali takatine göre devlete 
bir vergi ödemesi en tabii bir durumdur. Ancak mükellefin zor bir du
ruma düşürülp haklarının ihlal edilmemesi için verginin kesinlik, umu
milik ve eşitlik kurallarına göre tahsil edilmesi de şarttır. 

a) Verginin Kesinliği Kuralı. Verginin kesinlik kuralı sayesinde 
mükelefler vergiyi ne zaman, nasıl, ne mjktar ve ne şekilde ödiyecekle
rini peşinen ve kesin olarak tayin edebilmektedirlr. Vrginin hukuki yö
nünü ilgilendiren kesinlik kuralının uygulanması ile hem vergi mükel
lefleri mağdur olmaktan kurtulurlar ve hem de hazine zarara uğratıl
mış olmaz. Çünkü mükellef ödiyeceği vergiyi peşinen ve kesin olarak 
bildiği için kendisini ona göre hazırlar ve dolayısiyle devlet de alacağı 
vergiyi zamanında ve sıkıntısızca tahsil edebilir. Verginin kesinlik ku
ralını gerçekleştirebilmek için verginin kanunla alınması ve vergi kanu
nu hükümlerinin herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde yazılmış ol
ması şarttır. 

b) Verginin Umumilik Kuralı. Mali iUidara sahip olan herkesin ka
mu giderlerine iştirak etmek üzere, vergi vermesi verginin umumilik ku
ralım ifade eder. Verginin umumilik kuralı eski devirlerde uygulanmaz
ken, bugün üzerinde önemle durulmaktadır. Gerçekten eskiden Yunan
istan'da, Roma'da, Cermenler'de ve Osmanlılar'da vergi imtiyazına sa
hip sınıflar mevcut bulunmakta idi. Genellikle vergiyi mağlüplar, özgür
lüklerine sahip olmayanlarla fakir ve orta sınıf halk ödedikleri halde, 
asilzadelerle rahipler vergiden muaf tutulurlardı. Çünkü asilzadeler as
keri, idari ve kazai teşkilatta çalıştıklarından, rahipler de kralların ve 
prenslerin muzaffer ve mutlu olmaları için dua ettiklerinden ve aynca 
eğitim, öğretim ve yardımlaşma işlerini cie üzerlerine aldıklarından dev
lete karşı olan ödevlerini yerine getirmiş sayılırlardı. Kamu gelirleri 
içinde vergilerin önemli bir yer almadıkları orta çağ devrinde vergi mu-
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afiyeti ve vergi imtiyazı büyük bir anlam taşımıyordu. Fakat modem 
devletlerin kurulmasından sonra, bir taraftan mecburi askerliğin ihdas 
edilmiş olması ve aynı zamanda insan sağlığı ile sosyal, kültürel ve eko
nomik hizmetleri ilgilendiren çeşitli kamu müesseselerinin kurulmuş 
bulunması ve diğer taraftan da domenlerden elde edilen gelirlerin azal
mış olması vergiyi kamu gelirleri içinde bn plana geçirmiş ve vergi im
tiyazının kaldırılmasına da sebep olmuştu. Gerçekten vergi imtiyazı sa
dece toplumdaki hukuk anlayışının değişmiş ve dolayısiyle verginin ada
let ve hakkaniyet esaslarına göre alınması görüşünün teşekkül etmiş 
olmasından ötürü değil, ayni zamanda muntazam bir devlet maliyesine 
ihtiyaç duyulmuş olmasından ötürü kaldırılmış bulunuluyordu. Çünkü 
vergi imtiyazının mevcudiyeti halinde devletler ihtiyacı olan parayı ko
laylıkla temin edemiyorlardı. Nitekim XVI ve XVII inci yüz yıllarla 

XVIII inci yüzyılın ilk zamanlarında birçok devletlerin bütçelerindeki 
devamlı açıklıklar vergi imtiyazının mevcudiyetinden ileri geliyordu. 
Gerçekten bu devirlerdeki milli gelirin % 80 inini tarımdan sağlanan ge
lirler teşkil etiği halde, toprak sahiplerinin 2/3 si vergi imtiyazına sa
hip oldukları için tarımdan fazla bir vergi hasılatı elde edilemiyordu. 
Aynca köylülerin büyük bir kısmı da, 1848 ihtilaline kadar, toprak sa
hiplerinin kulu halinde bulunduklarından, devlete vergi verecek durum
da değıllerdi. Bu sebeple verginin umumilik kuralının uygulanması an
cak Fransız İhtilalinden sonra mümkün olabilmişti. Çünkü Fransız İh
tilalinin Anayasasına göre bir vatandaşın kamu giderlerine kendi mali 
takatı nispetinde iştirak etmesi mecburi idi. Bu böyle olmakla beraber, 
aynca hiç bir vatandaşın böyle şerefli bir vazifeyi üa etmekten mah
rum edilmesi de doğru görülmüyordu. 

Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere, Osmanlı devletinde de vergi mu
afiyetleri ile vergi im~iyazlan usulü mevcut bulunmakta idi. Nitekim sa
raya mensup olanlarla tekkeler, zaviyeler ve manastırlar vergiden istis
na edildikleri gibi, kapitülasyonlardan istifade eden yabancılar da ver
giden muaf tutulmakta idiler. Her ne kadar Tanzimat Devrinde bu gibi 
imtiyazların kaldırılması hususunda çalışılmış ise de, kapitülasyonların 
mevcudiyeti sebebile, bu hususta kesin bir sonuç elde edilememişti. 

M~mleketimizde vergideki umumilik kaidesinin fiilen tatbiki ancak ka
pitülasyonların hukuken ve fiilen kaldırı!masını sağlıyan Lozan Andlaş
masından sonra mümkün olabilmiştir. 

Bu gün bütün demokratik idarelerde verginin umumilik kuralına 
büyük bir hassasiyetle riayet edildiği görülmektedir. Ancak bazı ekono
mik ve sosyal zaruretlerle bu kuralın dışına çıkıldığı da vakidir. Nite-
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kim çıplak arazinin ağaçlandırılması, floksera hastalığına tutulmuş bağ
ların yeniden ihya edilmesi halinde arazi vergisinin belli bir süre için 
alınmamaları; herhangi bir endüstri kolunun geliştirilmesini sağlamak 
bakımından, bunlara ait istihsal vergisinin indirime tabi tutulması; mes
ken inşaatını hızlandırmak maksadile yapılacak konutların belli bir 
müddetle bina vergisinden istisna edilmesi; toplumun karşılaşacağı sı
kıntıları önlemek için ithali geı-eken bazı ihtiyaç maddelerinin gümrük 
resminden muaf tutulması; yatırımlar için gerekli olan kapitalin teşek
külünü temin gayesile bankadaki mevduatla, sigorta primlerinin vergi 
barici bırakılması; devletin kolaylıkla kredi bulabilmesi için devlet tah
villeri kuponlarına ödenilen faizlerin vergiden istisna edilmesi; insan 
sağlığına hizmet edecek kaplıca, sanatoryum, ve pervantoryum gibi sağ
lık müesseselerinin elde ettikleri kazançların vergiye tabi tutulmaması; 
toplumdaki yardımlaşma duygularının artırılması ve bu husustaki fa
.aliyetlerin geliştirilmesi amacile kurulmuş bulunan yardım dernekleri 
kazançlarının vergi dışı bırakılması; en az geçim badelinin vergiden mu
af tutulması gibi hususlar bugün verginin umumilik kuralını doğrudan 
aoğnıya kısıtlamaktadırlar. 

Verginin hukuki ve ahlaki yönünü iJgilendiren umumilik kuralının 
en önemli istisnası «en az geçim haddi» muafiyetidir. Fertlerin elde et
tikleri kazançlar ancak kendilerinin ve ailelerinin geçimlerine yetecek 
miktarda ise, bunların vergiye tabi tutulmaması hakkaniyetin bir icabı
dır. Aksi halde mükellef vergiyi ödeyebilmek için ya istihlakini kısmak 
veya elindeki malı satmak veyahutta borçlanmak zorunda kalacaktırki, 
bu da sadece ekonomik ve sosyal yönden değil, politik bakımdan da 
mahzurlar doğuracı:ıktır. Gerçekten vergilerin tahammül edilemiyecek 
derecede yükseltilmiş olmasının bir takım reaksiyonlara, mukavemet
lere ve hatta ihtilallere yol açdığı da bilinmektedir. Nitekim Atina'nın 
ve Roma'nın çökmesinde, Fransız ihtilalinin meydana gelmesinde halk
tan ağır vergiler alınmış olmasının büyük bir payı oJduğu da muhak
kaktır. Bu itibarla vergilerin tahammül edilmeyecek kadar ağır olmama
Janna büyük bir önem verilmeli ve bilhassa geçim asgarisi haddi göz
önünde tutulmak suretiyle vergi alınmalıdır. 

Bilindiği üzere, insanlar evvela kendi şahıslarını ve ailelerini koru
mak ve yaşatmak ozrundadırlar. Bu hiç bir zaman toplumun menfaati
ne aykırı bir tutum ve davranış değildir. Çünkü sosyal topluluk aileler
den meydana gelmektedirler. Eğer aile üniteleri sağiam temellere da
yandırılmazsa, gerek toplum ve gerek toplumu korumak üzere meyda
na getirilmiş bulunan devlet müessesesi de kuvvetli ve sağlam olamaz. 
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İşte bu sebeple şahıslann ve ailelerin zaruri ihtiyaçlanm karşılamağa 
yetecek olan gelirlerini en az geçim haddi içinde kabul ederek, bunları 
vergiden muaf tutmak yine toplumun ve devletin bir menfaatı icabıdır. 
Ancak hal böyle olmakla beraber, asgari geçim haddi muafiyetinin kar
şısında olanlar da vardır. Bunlara göre en az geçim haddi vergiden is
tisna edilecek olursa, devletin vergi hasılatı azalır. Çünkü toplumun asıl 
geniş kitlesini bu istisnadan faydalananlar teşkil ederler. Kaldı ki, böy
le bir istisnanın yapılması politik yönden de mahzurludur. Zira demok
ratik idarelerde geçim asgarisi muafiyetine sahip olanlar, vergi ödeme
diklerinden ötürü, seçtikleri millet vekilleri vasıtasiyle, kamu hizmetle
rini devamlı olarak genişletmek isterler. Halbuki en az geçim muafiyeti 
kabul edilmemiş olsa, o zaman herkes kamu masraflarına iştirak etme 
mecburiyetinde kalacağından, kamu hizmetlerinin lüzumsuz yere artı

nlmasını da hiç kimse istemiyecektir. 

En az geçim haddinin vergiden istisna edilmesinin karşısında olan
ların ileri sürdükleri düşüncelerde hiç şüphe yok ki, bir hakikat payı 
vardır. Ancak asgari geçim haddinden faydalananlar sadece şahsi ver-
gilerden, daha doğrusu gelir vergisinden istisna edilmiş bulunmaktadır
lar. Bu itibarla bu gruba giren mükellefler şahsi olmayan vergilerden 
ve bilhassa istihlak vergilerile inikası mümkün olan muamele vergile
rinden muaf tutulmuş değillerdir. Ayrıca vasıtalı vergilerle asgari geçim 
haddinden muaf tutulan zümreye yüklenilen yükde zenginlere yükleni
len yükten daha çok ağır bulunmaktadır. Mesela 30.000 lira yıllık geliri 
olan A ile 10 .000 lira yıllık geliri olan B nin günde 100 kuruşluk sigara 
içtiklerini ve bunun % 25 inin vergi olarak kendilerinden alındığını ka-
bul etsek, B nin ödediği verginin gelirine olan oranı % 9 iken, A nın öde
diği verginin gelirine olan oranı % 3 dür. Bu da asgari geçim haddi mu-
-afiyetine sahip olanların, vasıtalı vergiler bakımından ric'i «regresif» 
şekilde ağır bir yükü altında bulunduklarını açıkça göstermektedir. 

Vergilendirmede kabul edilen en az geçim haddi bir taraftan mem
leketin sosyal, kültürel ve ekonomik durumuna, diğer taraftan da para 
birimi değerine tabi bulunmaktadır. Genellikle iktisaden gelişmiş mem
leketlerdeki asgari geçim haddi, iktisaden geri kalmış memleketlere na
zaran daha yüksek tutulmaktadır. Çünkü bu memleketlerde insan başı
na isabet eden ortalama gelir miktarı fazla ve yaşama standartı da yük
sek bulunmaktadır. Bu böyle olduğu gibi, para birimi değerinde vukua 
gelen değişme de en az geçim haddinin tayınine tesir etmektedirler. Eğer 
para değeri düşecek olursa, asgari geçim haddi muafiyetinin de arttın!-
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ması icap eder. Nitekim memleketimizde 3.6.1949 tarihinde kabul edi~ 
len Gelir Vergisi Kanunundaki en az geçim muafiyeti 8.2.1957 tarihin
de çıkatılan kanundaki en az geçim haddi muafiyetinden farklı olduğu 
gibi, bugün uygulanmakta olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda ka
bul edilen en az geçim muafiyeti hadleri de eskilerinden farklı bulun
maktadırlar ( 1). 

c) Verginin Eşitliği Kuralı. Ekonomik ve mali şartlan aynı olan 
kişilerden ayni nisbetler dahilinde vergi alınması vergideki eşitlik ku
ralını ifade etmektedir. Vergideki eşitlik kuralı da umumilik kuralı gibi 
verginin hukuki ve ahaki yönünü ilgilendirir. Gelir kaynaklan gözönün
de tutulmadan, servet veya gelir miktarları hesaba katılmadan alınan 
vergiler sosyal adalet kuralları ile bağdaştırılamaz. Bu sebeple vergide
ki eşitllği sağlamak için kapital, kapital - emek ve emekten temin olu
nan gelirleri ayrı ayrı oranlarda vergiye tabi tutmak lazım geldiği gibi, 
gelirin artması ile birlikte uygulanacak olan vergi oranını da çoğaltmak 
icabeder. Bilindiği üzere işçiler, memurlar, mühendisler, avukatlar, ha
kimler, yazarlar, öğretmenler gibi kimseler bedenen ve fikren çalışmak 
suretile, gelir temin ettikleri halde, toprak sahibi çiftçiler, atelye sahibi 
sanatkarlar da hem fiilen çalışmak ve hem de kapitalJerini işletmek su
retiyle kazanç sağlarlar. Buna mukabil mevduat sahibi> emlak sahibi, ak
siyon ve obligasyon sahibi gibi kimseler de gelirlerini servetlerinden ve
ya kapitallerinden temin ederler. Bunlardan emekten elde edilen gelir
leri emek - sermayeden temin olunanlara, emek - sermayeden temin olu
nanlan da kapitalden elde edilenlere nazaran daha düşük nisbetlerde 
vergiye tabi tutmak lazımgelir. Çünkü insanlar em€klerinin mahsulü 
olan gelirlerini hem daha güçlükle elde ederler ve hem de bunlar devam
lı ve sabit değildirler. Ayrıca emekçiler çalışamıyacaklan günleri düşü
nerek, gelirlerinden bir kısmını da tasarruf etmek zorundadırlar Halbu
ki servet ve sermaye sahiplerini böyle mecburi tasarrufa zorlayan bir 

( 1) «Bekar mükeleflerin 540, çocuksuz evli mükelleflerin 900, ı -2 çocuklu 
mükelleflerin 1.080, 3 - 4 çocuklu mükelleflerin 1.260, 4 ten fazla çocuklu mükellef
lerin 1.440 liralık yıllık gelirleri vergiye tabi tutulmazlar.» Gelir Vergisi Kanunu 
3.6.1949, No: 5421, Madde 32., «Bekar mükelleflerin 810, çocuksuz evli mükelleflerin 
1.350, 1 - 2 çocuklu mükelleflerin 1.620, 3 - 4 çocuklu evli mükelleflerin 1.890, 4 ten 
fazla çocuklu evlilerin 2.160 liralık yıllık gelirleri vergiye tabi tutulmazlar.» Gelir 
Vergisi Kanununun 32 ve 89 uncu maddelerinin tadili hakkında kanun. 8.2.1957, No: 
6908. 

«Mükelleflerin yılda 1.800 lirayı aşmayan gelirleri vergiye tabi tutulmaz, mü
kellef evli ise bu miktara eşi için 1.080, çocukların her biri için yılda 720 lira ilave 
edilir.» Gelir Vergisi Kanunu 31.12.1960, No: 193, Madde 31. 



139 

sebep mevcut değildır. Ancak bu böyle olmakla beraber, gelirlerin ver
gilendirilmesi hususunda gelirleri kaynaklarına göre ayırt etmekte bir 
fayda görmiyenlerde vardır. Bunlar emek gelirinin ket pi tal gelirine na
zaran daha zorlukla elde edildiğini kabul etmezler. Bunlara göre zahmet 
ve zorluk tamamen subjektif olup, şahıstan şahsa göre değişmektedir. 
Borsada kıymetli evrak üzerine muamele yapan bir .Kimsenin duyduğu 
ruhi sıkıntı ve endişe, işinden memnun bir işçinin duyduğu adali yor
gunluktan daha çok ağır ve daha çok yıpratıcıdır. Bugünkü para ve ser
maye piyasasında vaki tahavüllerle konjunktürel değişmeler kapitalist
lerin sadece gelirlerini değil, servetlerini ve sermayelerini de tehlikeye 
sokmakta ve onlara uykusuz geceler geçirttirtmektedirler. Bu böyle ol
duğu gibi, para biriktirme konusu da, şahsın tutumu ve zihniyeti ile il
gili olduğundan, tamamen sübjektif bir nitelik taşımaktadır. Sadece iş
çileri değil, teşebbüslerini ve işletmelerjni genişletmek isteyen kapital 
sahipleri de tasarruf yapmak zorundadırlar. Kaldı ki, ihtiyarlık, sakat
lık, hastalık, işsizlik ve ölüm sigortalarının mevcut olması sayesinde bu
gün işçilerin mecburi bir tasarruf yapmalarına da ihtiyaç kalmamakta
dır. 

Kapitalden elde edilen gelirlerin emekten elde edilen gelirlere naza
ran naha yüksek bir oranda vergilendirilmesine itiraz edenlerin haklı ol
dukları taraflar varsa da, her iki kaynaktan sağlanan gelirleri eşit şart
lar içinde görmek mümkün değildir. Çünkü her şeyden önce emekten el
de edilen gelir temelsiz bir gelir sayıldığı halde, kapitalden temin olunan 
gelir temelli gelir grubu !çerisine girmektedir. Ayrıca emekçinin yaşa
ma seviyesile rantiye ve kapitalistlerin yaşama seviyeleri arasında da, 
rantiye ve kapitalistlerin lehine olmak üzere, büyük bir fark vardır .Bu 
bakımdan kapitalden temin olunan geli.rleri emekten sağlanan gelir
lerle ayni oranda vergiye tabi tutmak, verginin eşitliği kuralına aykırı 
düşer. Ancak bu eşitliliği temin edebilmek için sadece ayırım «discrimi
nation» prensibinin uygulanması yeterli olmayıp, verginin müterekkilik 
esasına göre de, alınması iktiza eder. Çünkü geliri az olanlarla geliri 
çok olanların ayni nisbette vergiye tabi tutulmaları şöyle bir netice do
ğurur: Yılda 10.000 lira geliri olan Aile yıllık geliri 50.000 lira olan B nin 
ve yılık geliri 100.000 lira olan C nin % 10 nisbette ve:rgilendirildiklerini 
kabul edersek, A mn yılda 1000, B nin 5()00 ve C nın de 10.000 lira vergi 
ödemesi lazımgelir. Halbuki bu oranlar dahilinde alınan vergiler her 
üçüne de eşit nisbetlerde bir vergi yükü tahmil etmezler. Bunun böyle 
olduğunu nihai fayda teorisi ile izah etmek mümkündür. Bilindiği üze
re, bir şeyin değeri, o şeyin son parçasının insanlara sağlığı fayda ile 
ölçülür. Bu itibarla yıllık geliri 10.000 lira A nın bir liraya biçtiği değer· 
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le geliri 50.000 lira olan B nin bir liraya biçtiği değer birbirinin ayni ol
madığı gibi, B nin bir liraya verdiği değerde, geliri 100.000 lira olan C nin 
bir liraya verdiği değerin ayni değildir. Vergi yükünün bunlar arasında 
eşit hale getirilebilmesi için her birisinden farklı nisbetlerde vergi alın
ması icabeder. Çünkü yılda 10.00.0 liralık gelirine karşı 1000 liralık bir 
vergi ödeyen kimse mübrem ihtiyaç maddelerinden belli ölçüde bir kı
sıntıyı yapmaya mecbur kalırken, 50.000 liralık kazancından 5000 liralık 
vergi ödeyen bir kimse - diğer şartlar sabit kaldığı takdirde - ancak kül
türel ve sosyal ihtiyaçlarından bir fedak8,rlık yapmak zorunda bulunur. 
Buna mukabil 100.000 lira kazancı olup da, 10.000 lira vergi ödeyenin ise, 
böyle bir kısıntı yapmasına da belki hiç iüzum kalmaz. İşte bu sebeple 
B nin A ya nazaran ödeyeceği verginin beş mislisinden daha fazla olma
sı gerektiği gibi, C nin de Aya nazaran ödeyeceği verginin 10 ve dolayı
sile B ye nazaran iki mislinden daha fazla olması lazımgelir. 

Gelirlerin müte.rekki bir şekilde vergilendirilmesi istihlak ve mua
mele vergilerindeki tersine olan müterrekkiliği tashih eder. Genellikle 
zengin, orta ve fakir ailelerinin mübrem yiyecek, giyecek ve yakacak 
maddeleri için sarfettikleri paralar ve dolayısiyle ödedikleri vasıtalı ver
giler gelirlerile de, orantılı değildir. Çünkü bu ailelerin bu maksatla har
cadıkları paranın giderler yekünundaki nısbeti, orta ve zengin ailelerin 
bu maksatla sarfettikleri paranın giderler yekünundaki oranına naza
ran, daha çok yüksek bulunmaktadır ( 1). Fakir aile bütçelerinin gider
leri içinde mübrem ihtiyaç maddeleri için sarfolunan paraların fazla 
oluşu bunların vergi yükünü de, o nisbette arttırmış bulunmaktadır. 

Verginin eşitliliğini sağlayan ayırma prensibine nasıl muhalefet edi
liyorsa, müterekkilik kuralına da öylece itiraz olunmaktadır. Müterek
kiliğin aleyhinde olanlar müterekkiliğin objektif ölçülere değil, sübjek
tif ölçülere dayandığını söylemektedirler. Çünkü bunlara göre servet 
sahiplerine karşı beslenen kıskanç duygular müterekkilik nisbetinin art
tırılmasında büyük bir rol oynamaktadırlar. Nitekim İngiliz iktisatçı
larından John Stuart Milli müterekkiliği) servetleri kademeli bir şekil
de yağmaya «gratuated robbery» tabi tutan bir usul olarak gördüğü gi
bi, İngiliz devlet adamlarından Gladstone da müterekkiliğin toplumu 
komunizme götüren bir vasıtadan ibaret bulunduğunu söylemektedir. 
Fransız maliyecilerinden Paul Lorey Bcaulieu ise müte:rekkiliğin asla 
rasyonel bir esasa dayanmadığını ve tamamen sentimental bir nitelik 

( 1) E. Schaeffer und H. Brode «Allgemeine Volkswirtschaftslehre» Leipzig 1930, 
S. 14S. 146. 
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taşıdığını ileri sürmekte ve Stourm, Wolowski gibi müellifler de bu gö
rüşe katılmaktadırlar (2). 

Müterekki vergiye taraftar olmayanlar bu şekildeki vergilendirme
nin, toplumda bir hakkaniyet ve adalet yaratmıyacağını ve fakat buna 
mukabil memleketteki servet terakkümlinü ve kapital teşekkülünü ön
leyebileceğini iddia etmektedirler. Onlara göre adalet ancak eşit durum
da olanlara eşit muamele yapılmakla gerçekleştirilebilir. Halbuki insan
lar dünyaya geldikleri zaman, ne fizik yapılan ve ne de zekaları bakı
mından, eşit durumdadırlar. Bu böyle olunca da, iş bölümü nizamına 
dayanan bi toplum ekonomisinde, herkes kendi kabilıyet ve istidadına 
göre bir iş seçmekte ve ona göre de bir kazanç sağlamaktadır. Gerçek
ten iş bölümüne dayanan bir toplulukta her meslek ve sanatın sağladığı 
kazanç ayni olmadığı gibi, ayni meslek v~ sanatta çalışanların kazançla
rı da, birbirlerine eşit bulunmamaktadırlar. Bu bakımdan esasta farklı 
olan kazançları vergi vasıtasile eşit hale. getirmek ne hakkaniyet pren
siplerine ve ne de ekonomik esaslara uygun düşmektedir. Bu tarzdaki 
hareket kabiliyetsizliğe ve tembelliğe bir nevi prim vermek olacağından,. 
insanlardaki fazla çalışma ve fazla kazanma arzusunu köreltir ve dola
yısiyle sosyal hasılanın azalmasına da sebep olur. 

Müterekkilik esasına yöneltilen bu Hirazların hiç şüphe yok ki, bir 
gerçek tarafı vardır. Ancak fertlerin devlet masraflarına kendi mali ta
katlarile orantılı olarak katılmaları bahis konusu olunca, müterekkilik 
kuralının uygulanmasında da, kesin bir zaruret meydana çıkar. Aksi hal
de vergi adaletini tahakkuk ettirtmek mümkün olamaz. Ancak ileri sü
rülen sakıncaları ön·ıeyebilmek için elde edilen gelirlerin belli bir sını
rından sonra, verginin müterekkilik esasma göre değil de, orantı esası
na göre alınması ve vergHendirmede müterakki - mütedeni vergilendir
me usulünün uygulanması daha yerinde olur. 

Mesela memleketimizde uygulanmakta olan 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda vergi nisbetinin % 10 dan başlatılarak, % 68 ze kadar yük
seltildiği ve fakat ondan sonra tekrar % 60 şa düşürüıdüğü görülür. Bu 
suretle müterakki verginin basit ve adi müterakkilik esasına göre değil, 
aşağıda izah edileceği şekilde, her kademenin tabi olduğu vergi nisbeti 
üzerinden hesaplanarak, alınması lazımdır. Mesela herhangi bir şahsın 
geçim asgarisi dahilinde olan kazancı çıktıktan sonra. vergiye tabi olan 
kazancının 37 .000 liradan ibaret bulunduğunu kabul etsek, bu takdird 
dilimlere göre alınacak olan vergide şöyle hesaplanır: 

( 2) B. Földes «Finanzwissenschaft» Jena 1S27, II. Auflage, s. 287 
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1.000 - 5.000 % 10 

5.001 - 10.000 % 15 

10.001 - 20.000 % 20 

20.001 - 30.000 % 25 

30.001 - 40.000 % 30 

. . . . . 5.000 x 10 
37.000 lıranın ılk 5.000 !ırası ıçın = 500 TL. 

100 

10.000 x 15 
bunu takip eden 10.000 liransı için = 1.500 TL 

100 

20.000 x 20 
bundan sonra gelen 20.000 lirası için = 4.000 TL. 

100 

2.000 x 25 
ve son 2 .000 lirası için de == 500 TL. 

100 

ki, cem'an 6.500 lira vergi alınması gerekir. Eğer vergi, gelirler dilimle
re bölünmeden, bütünü üzerinden hesaplanmış olsaydı, o zaman mü
kellefin 6.500 lira yerine, 11.100 lira vergi vermesi lazımgelirdi. 

Müterakki verginin bu şekilde dilimlere bölünerek, hesaplanmasın
da bir zaruret vardır. Çünkü aksi halde geliri az olan kimsenin vergiyi 
ödedikten sonra elinde kalan kısmı, geUri fazla olanın vergiyi ödedik
ten sonra elinde kalan kısmından fazla olabilir. Nitekim 30.000 liradan 
% 25 hesabı ile alınacak vergi 7.500 lira olup, geriye 22.500 lira kalmak
tadır. Buna mukabil 31.000 liradan % 30 hesabiyle alınacak vergi 9.300 
lira olup, geriye 20.700 lira kalmaktadır. İşte yukarıda işaret ettiğimiz 
adi müterakkiliğin bu mahzurunu gidermek için de, dilimli müterakki
lik esasının tatbik edilmesi uygun görülmüştür. 

7 - Vergiye Karşı Koyma ve Vergiden Kaçınma Yolları. Uygarlık 
için de yaşayan insanlar, tabı oldukları devletlerin ve mahalli idarele
rin, kendi varlıklarını koruyabilmeleri ve topluma karşı olan görevleri
ni yerine getirebilmeleri için, vergi almağa muhtaç olduklarını bilmek
tedirler. Ancak bu böyle olmakla beraber, fertlerin bu mükellefiyetten 
kurtulmak için büyük bir gayret sarfettikieri de görülmektedir. 

Vergiden kaçınılmaması hususunda toplum ahlakının ve bu meyan
da fertlerin sahip oldukları kültür dereceleri ile sosyal durumlarının, 
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ekonomik ve politik kültür dereceleri ile sosyal durumlarının, ekonomik 
ve politik davranışlarının büyük bir etkisi vardır. Gerçekten esaslı bir 
kültürle sağlam bir vergi ahlakına sahip bulunmıyan toplumlarda fert
ler verginin toplumdaki rollerini ve fonksiyonlarını hakkile takdir ede
medikleri için vergiden kaçmayı da tabii görürler. Hatta bu nevi top
lumlarda kamu haklarile özel haklar arasında bir tefrik yapılmakta ve 
buna göre fertlere olan borçların ödenilmemesi ahlaka aykırı sayıldı
ğı halde, devlete ait borçların yerine getirilmemesinde herhangi bir sa
kınca göıiilmemektedir. Ancak kültürün ve ahlakın yüksek bulunması
na rağmen, iktidara gelenler devleti bir hukuk devleti olmaktan çıkar
tarak, hem fertleri, mali takatıarının üstünde, vergilendirirler ve hem 
de aldıkları vergileri israf ederlerse, böyle bir ortamda vergi kaçakçılı
ğının ortaya çıkacağını da, tabii görmek lazımgelir. 

Vergiye karşı koyma veya vergiden kaçma olayı esas itibariyle iki 
şekilde cereyan eder. Aşağıda izah edeceğimiz üzere .. bunlardan birisi 
normal ve meşru olduğu halde, diğeri de kanuna aykırı ve gayrimeşru 
bulunmaktadır. 

A - Vergiden Meşru Şekilde Kurtulma. Fertlerin, verginin konusu 
ile ilgilerini kesmek, vergi kanunlarının bıraktığı açık kapılardan fayda
lanmak, vergiyi başkalarına devretmek, istihsalin maliyetlerini düşürt
mek suretiyle vergiden meşru şekilde kurtulmak veya vergi yükünü ha
fifletirmek yollarını bulurlar. 

a) Verginin konusu ile İlginin Kesilmesi. Verginin konusu ile il
ginin kesilmiş olması verginin ödenilmesi mecburiyetini ortadan kaldır
tır. Mesela özel taşıt vasıtaları vergisinden kurtulmak istiyenler bu vası
taları ellerinden çıkartırlar; tütün veya alkollü içkiler vergisini ödemek 
istemiyenler tütün ve alkolü içkileri kullanmazlar veya kullanmaktan 
vaz geçerler. Verginin konusu ile olan iJginin kesilmesi hususunda ika
m8 maddelerinin büyük bir rol oynadığı göıiilür, çünkü fertler yüksek 
vergiye tabi olan maddeler yerine, dah'l düşük oranla vergilendirilen 
ikame maddelerini kullanmak isterler. (rakının yerine şarabın, kulüp 
sigarası yerine, ikinci nevi sigarının içilmesi gibi). Buna mani olmak 
için aynı ihtiyacı gören çeşitli maddelerin ayni nisbette vergiye tabi tu
tulmaları düşünülebilirse de, bunun da kendisine göre bir mahzuru var
dır. Çünkü fakir kimselerin istihlak ettjği maddelere yüksek nisbette 
bir vergi konulması, onların vergi yükünü arttırır. 

Vergiden kaçınma maksadiyle istihlak maddelerinde vukua gelen 
bu nevi kaymalar teşebbüs ve işletme şekillerinin değiştirilmesile de 
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mümkün olabilir. Nitekim kollektif ve komandit şirketlere nazaran 
anonim ortaklıkların daha hafif bir vergiye tabi tutulmaları halinde bir 
çok ortaklıklar anonim ortaklık haline getirilebilirler. 

b) Vergi Kanunlarının Açık Kapılarından Faydalanma. Vergi ka
nunlarının açık kapılarından faydalanılmak suretile, vergiden kurtulma
ya çalışılmaktadır. Nitekim tasarruf sahipleri, ellerindeki parayı yıllık 
faizi 500 lirayı geçmiyecek şekilde bölerek, muhtelif bankalara veya ay. 
nı bankanın muhtelif şubelerine yatırmak suretile, mevduat faizinin ta
bi olduğu gelir vergisinden kurtulabilme imkamnı bulmaktadırlar (1). 

c) Verginin İnikası Yoluyla Vergiden Kurtulma . Mükellefler vergi 
yükünden kurtulmak için vergiyi başkalarına devretmeye çalışmaktadır
lar. Kanun koyucusu bazı vergilerde verginin devredilmesini arzu etti
ği halde, bazı vergilerde de arzu etmemektedir. Mesela istihlak ve mua
mele vergilerinde, ödenilen verginin kanuni mükellef tarafından başka
larına inikas ettirileceği kanun vazıınca peşinen bilinmektedir. Bu SU· 

retle ithalatçı tücar ödemiş olduğu gümrük resmini sattğı malların fi. 
atlarına eklemekle alıcılara, imalatçılara da, ödedikleri muamele vergi
lerini, mamullerinin fiatlarına ilave etmekle, toptancı veya perakende
ci tüccara, onlarda müstehliklere inikas ettırtebilmektedirler. Burada ge
re!{ ithalatçı ve gerek jmalatçı hakiki mükellef olmayıp, ancak kanun na
zarında mükellef sayılmaktadırlar. Nitekım bunlara «kanuni mükellef» 
adı verildiği halde, vergiyi başkasına devredemeyip, üzerinde kalan kim
seye de «fiili mükellef» denilmektedir. 

İstihlak ve muamele vergilerinin aksine olarak, servet ve irat ver
gilerinin inikası kanun koyucusu tarafından istenilmemektedir. Çünkü 
burada kanuni mükellef ile fiili mükellefin ayni şahıs olması esas tutul
maktadır. Bu böyle olmakla beraber, mükellef imkan bulduğu takdirde, 
vergiyi yine devretmekten geri kalmaz. İşçilerin, evleıini kiralayanların 
paralarını bankada işletenlerin ödemiş bulundukları vergiyi başkaları
na inikas ettirtmeleri zor olmakla beraber, işçilerin ücretlerine, borç 
verenleıin aldıkları faize, ev sahiplerinin kira bedellerine yapılan zam-

( ı) «Tasarruf mevduatı karşılığında bir takvim yılında alınan faizlerin 500 li
rası (muhtelif müesseselerden veya bir müessesenin muhtelif şube veya ajansla
rındı:.n alınan mevduat faizlerinde bu had her müessese veya bir müessesenin muh
tefü şube ve ajanları için ayn ayrı nazara alınır.» Gelir Vergisi Kanununun 22 inci 
maddesinin 2 numaralı bendinin değiştirilmiş şekli. Çeşitli Vergi Kaunlarında De
ğişiklik yapılması hakkında Kanun, 27.III.1969, No: 1137, Madde 2. 
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larla vergiyi yine patronlara, borç alanlara ve kiracılara devredebilir
ler. Eğer devletler harp zamanlarında ve anormal hallerde bir fiat sto
pajına giderlerse, verginin inikası daha da çok zorlaşır. Mesela memle
ketimizde İkinci Dünya Savaşında ve onu takibeden yıllarda mesken ki
raları dondurulmuş olduğundan, ev sahipleri kira bsdellerini yükselt
mek suretile, vergiyi kiracılara devredemiyorlardı. Ancak kanundan çe
kinmeyenler hava parası almak suretile, gayrimenkullerinin vergilerini 
gayri meşru yoldan kiracılara devretme imkanını bulabiliyorlardı. 

Verginin inikası esas itibariyle iki yönden vukubulmaktadır. Bun
lardan birisi öne doğru, diğeri de geriye doğru ikikastır. öne doğru ini
kas, satılan malın veya hizmetin fiatına, ödenilmiş olan verginin ya ta
mamının veya bir kısmının, eklenilmesi suretile vukua geldiği halde, ge
riye doğru olan inikas da, verginin, satın alınacak olan malın veya hiz
metin bedelinden ya tamamının veya bir kısmının indirilmesi suretiyle 
meydana gelir. Mesela dokuma imalatçısının ödediği vergiyi sattığı do
kumaların fiyatına tamamen veya kısmen zam etmek suretiyle, alıcıya 
devretmesi öne doğru olan inikası, bumı mukabil imaJatçının ödeyeceği 
vergiyi satın aldığı pamuk fiyatlarından indirmek suretile, pamuk müs
tahsiline devretmesi de, verginin geriye doğru olan inikasını gösterir. İle
riye doğru inikasın gerçekleşebilmesi için malın veya hizmetin serbest 
mübadele şartları içinde yüksek fiyatla satılmış olmasına bağlıdır. Eğer 
mükellef bunu gerçekleştiremezse, o zaman vergiyi geriye doğru inika
sa çalışır. Eğer bunda da başarı gösteremezse, o zaman ödenilen vergi
nin fiili mükellefi durumuna girmiş olur. Bu sebeple verginin inikası 
için ortada muhakkak surette bir mübadele fiilinin, bir alım ve satım 
muamelesinin mevcut olması şarttır. Bu böyle olduğu içindir ki, direkt 
vergilerin devri indirekt vergilere nazarc.m daha zordur. Mesela miras
çının mirasından ötürü ödediği vergiyi başkalarına devretmesi hemen 
hemen kabil değildir. Halbuki masraf vergileri çok kolaylıkla devredi
lebilmektedirler. Ancak mübadelenin mevcut olduğu hallerde de vergi
nin hangi yönde inikas ettirileceğini önceden kestirmek kabil değildir. 
Çünkü her iki taraf da, vergiden kurtulmak için büyük bir gayret sarf· 
etmektedirler. Genellikle hangi taraf mali ve ekonomik yönden daha el
verişli bir durumda ise, vergiyi o inikas ettirttirebilir. Mesela alıcını.."1. 

malı satın almak hususunda kesin bir mecburiyeti yoksa, satıcının ver
giyi öne doğru inikas ettirtmesi çok zorlaşır. Buna mukabil satıcının 
malı satmakta bir mecburiyeti varsa, bu takdirde de alıcının ödeyeceği 
vergiyi satıcıya devretmesi kolaylaşır. Bu itibarla verginin inikasında 
arz ve talep elastikiyetinin oynadığı rol çok büyüktür. Genellikle talep 

F. 10 
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elastikiyetinin azlığı verginin öne doğru inikasını, arz elastikiyetinin az
lığı da, verginin geriye doğru inikasını kolaylaştırmaktadır. Mesela çiko
lata., kaymak, pasta gibi yiyecek maddelErinin talep eJastikiyeti tuz, ek
mek, tereyağ ve ete aid talep elestikiyetinden fazla olduğu için birinci
lrden alınan vergilerin devri, ikincilerden alınan vergilerin devrine na
zaran daha zordur. Buna mukabil derhal paraya tahvıli gereken malla
rın arz elastikiyeti düşük bulunduğundan, bunlara ait vergilerin de satı
cılar tarafından ödenilmesi iktiza etmektedir. Mesela bir gayrimenkule 
ait tapu resminin satıcıya yüklenilmesi bu hususta bir misal olarak gös
terilebilir. Eğer alıcı gayrimenkulü satm almaktan müstağni kalır ve 
satıcı da malını bir an evvel elinden çıkartmak mecburiyetinde bulunu
yorsa, o zaman alıcı fiyatı düşürmek suretiyle, tapu harcını satıcıya dev
redebilir. 

Verginin inikası olayına monopol ile serbest rekabetin ayrı ayrı şe
killerde tesir ettiği de görülmektedir. Monopole tabii mal ve hizmetler
de verginin inikası, serbest rekabet dahilinde satılan mal ve hizmetlere 
nazaran, daha kolay bulunmaktadır. Çünkü monopolde fiyatları tek ta
raflı olarak artırıp, vergiyi inikas ettirtmek monopolcunun arzusuna 
bağlı bulunmaktadır. Nitekim fiyat kartelleri ile bölge kartelleri fiyat
lara hakim bulundukları müddetçe, ödedikleri vergiyi alıcılara devre
debilmektedirler. Halbuki serbest rekabet şartları içinde verginin inika
sı piyasanın durumuna, malların arz ve talep miktariarına ve bunların 
elastikiyet derecelerine tabi bulunmaktac:ır. Bu böyle olduğu gibi, mer
kezi bir idare sistemine tabi ve planlı ekonomi rejiminde inikasın önle
nilmesi veya vergiyi Kanun koyucusunun arzusuna göre inikkas ettirtil
mesi kabil olduğu halde, serbest piyasa ekonomisinde bu pek mümkün 
olamamaktadır. Genellikle planlı ekonomi rejiminde hakiki vergi mü
kellefi, kanunun vergiyi ödemekle görevli kıldığı kimsedir ( 1). 

c) Maliyetin Düşürülmesiyle Vergid(::n Kurtulma. Vergi mükellef
leri yeni teknik buluşlar ve yeni işletmecilik metodları sayesinde istih
sallerinin maliyetlerini düşürüp, karlarını artırabilirler. İşte vergi bu 
artan kardan ödenilirse, vergi yükünün ya tamamen kalkması veya kıs
men hafiflemesi kabil olur. 

Mesela şeker imalatına ait vergi, şeker pancarın'!.n tonu üzerinden, 
alındığı takdirde, imalatçı yeni fabrikasyon metodlarını uygulamak su-

( 1) W. Eckhard, Fr. Reutuer, C. G. Baier «Fınanzwissenschaft» Düsseldorf 1963, 
s. 60. 



147 

retile, şeker pancarından çıkarttığı şeker oranını ytikseltirse, şeker ma
liyetini düşürtmüş ve dolayısiyle vergi ytıkünü de, buna paralel olarak 
hafifletmiş olur. 

Genellikle rasyonel düşünen müsta.11siller, vergi yükünden kurtul
mak için, maliyetlerin düşürülmesi üzerinde önemle dururlar. İşte bu 
sebeble istihsal vergilerinin terbiye edici niteliğini gözönünde tutan ba
zı müellifler bu nevi vergilere terbiye edici vergiler «Erziehungssteuer» 
adını da vermektedirler. 

B - Kanuna Aykırı Olarak Vergid~n Kaçma. Fertler gelir beyan
namelerinde hakiki kazançlarını göstemıemek, kullandıkları radyoyu 
posta idaresine bildirmemek, ithal ettikleri malların değerlerini fatu
ralarında noksan göstermek suretiyle, gayri meşru yollardan vergileri
ni kaçırma imkanını bulurlar. Vergiden kanunsuz şekilde kaçmayı ön
lemek için çeşitli tedbirlere başvurmak mümkündür. Her şeyden önce 
verginin ne olduğunu, bunun hangi sebep ve zaruretlerle alındığını fert
lere eğitim ve öğretim yollarile anlatmak lazımdır. 

Bilhassa bu hususta yurt bilgisi kitaplarile gazeteler ve dergilerde 
yazılacak yazılardan, radyolarla televizyonlarda yapılacak konuşmalar
dan ve açık oturumlardan büyük ölçüde faydalanılmak kabildir. Bu su
retle, ferdin ve toplumun huzuru, refahı ve mutluluğu için, devletin ver
gi almak mecburiyetinde olduğu açıkça ortaya konulmalıdır. Ancak 
bunların dışında devletin de adil bir vergi sistemi uygulaması, fertlerin 
sosyal, ekonomik durumlarını bozacak nispette yüksek vergiler alma
ması da çok önemlidir. Çünkü ağır ve gayri adil vergilerin alınması dai
ma vergi kaçakçılığını teşvik etmekte ve hatta onu meşru bir hale ge
tirmektedir. Nitekim ithalat resimlerinln artırılması gümrük kaçakçı
lığına sebep olduğu halde, ithalat resimlerinde yapılan indirimler de, 
gümrük kaçakçılığını karlı olmaktan çıkartmaktadırlar. Eğer bütün 
bu tedbirlere rağmen, vergi kaçakçılığına baş vurulursa> bu takdirde 
bunları vergi cezalarile önlemek lazımgelir. 

Hülasa vergi kaçakçılığını önlemek için bir taraftan vergi nispet
lerinin haklı ve adil bir şekilde tesbiti iktiza ederken, diğer taraftan da 
vergi formalitelerinin mümkün olduğu kadar basit bir hale getirilme
si, tarh, tahakkuk ve tahsil işlerile uğraşan vergi dairelerinin kontrol 
ve mürakabe işlerinin düzgün bulunması, vergi usul kanunlarının açık 
ve pratik hükümleri ihtiva etmesi ve kanunsuz hareket edildiği takdir
.ele mükelleflerin derhal cezaya çarptırılacakları hakkında herhangi bir 
şüphe ve tereddüdün mevcut bulunmaması da şarttır. 
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S - Vergilerin Sınıflandırılması. Devletlerin, kamu giderlerini kar
şılamak üzere, almış oldukları vergiler, nitelikleri bakımından, aşağı
daki şekillerde sınıflandırılmıştır. 

a) Vergilerin ayni ve nakdi olarak ayırdedilınesi. Vergilerin bu 
tarzdaki ayrılışının sadece tarihi bir önemi vardır. Çiınkü para ekono
misi nizamında verginin ayni olarak alınması çok nadir hallere inhisar 
etmektedir. Halbuki malın malla değişt.~rildiği ayniyat ekonomisi dev
rinde vergiler daima devlete mal veya hizmet olarak öcienilirlerdi. Ver
ginin bilhassa toprak mahsullerinden ayni olarak alınması hem mükel
lef ve hem de devlet için mahzurlu görülmektedir. Bilındiği üzere, top
raklar bonite itibariyle farklı olduklarından, toprak biriminden (dekar 
ve hektardan) alınan mahsül miktarları da birbirlerine uymamaktadır
lar. Eğer bonitesi düşük olan toprağın verimliliği artırılmak istenilirse, 
o zaman toprağın yeteri derecede gübrelenmesi, sulanması ve iyi bir şe
kilde işlenilmesi iktiza eder. Bu da hiç şüphe yokki, düşük boniteli top
raklardan alınan mahsüllerin maliyetlerini yükseltir. Mesela birinci bo
niteli toprağın dekarından 300 kilo buğday :stihsal edilse, bu miktarı dü
şük boniteli topraktan alabilmek için daha fazla bir masraf yapmak la
zımgelir. Bu da, düşük boniteli topraktan alınan mahsulün maliyetini, 
yapılan masraf oranında arttırır. 

Eğer her iki farklı boniteli topraktan ayni olarak, eşit miktarda ver
gi alınacak olursa, o zaman bonitesi düşük toprak sahibinin ödeyeceği 
ayni vergi miktarı, para değeri bakımından, bonitesi yüksek olan top
rağa sahip olan kimsenin ödeyeceği vergi miktarından, daha yüksek olur 
ve bu sebepten ötürü de hiç bir çiftçi, ağır vergi yükü altına girmemek 
için, teknik ve entansif bir ziraat metodunu uygulamaya teşebbüs et
mez. Bu da hiç şüphe yok ki, memlekette tarımdan elde edilen hasıla
nın azalmasına sebebiyet verdirir. Ayr~ca verginin devlet tarafından 
ayni olarak alınması halinde, hem verginin tahsili ile uğraşan teşkila
tın genişletilmesi ve hem de 1ergi olarak alınan malların taşaıttırılma
sı ve saklanılması için bir takım masrafların yapılması gerekir. Bundan 
başka bu mallar devletin ihtiyacından fazla olması halinde, fazla kıs
mının satılması icabeder. Hiç şüphe yok ki, bütün bunlar devletet kül
fet tahmil eden bir takım işlerdir. 

Memleketimizde ayni şekilde alınan iki türlü vergi uygulamış olup, 
bunlardan birisi Aşar Vergisi diğeri de Toprak Mahsulleri vergjsidir. 

Aşar Osmanlı İmparatorluğundan 'Iürkiye Cumhuriyetine intikal 
etmiş bullınan bir vergi tipi olup, İmparatorluğun son yıllarındaki top-
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lam gelirin % 25 ini teşkil etmektedir ( 1). Ancak verginin ayni olması 
ve mültezimler tarafından tahsil edilmesi büyük adaletsizliklere yol 
açıyor ve tarımın gelişmesini de önlüyordu. Bu iptidai verginin 1925 yı
lında kaldırılmış olması (2) tarım sektörüne büyük bir ferahlık getir
miştir. 

Aşarın değişik bir şekli halinde olan Toprak Mahsulleri Vergisi ise, 
1943 yılında uygulanmaya başlanılmış ( 1) ve fakat 1944 yılında yine ay
nı adla çıkartılan diğer bir kanunla devam ettirilmiştir ( 4 ). Memleketi
mizin İkinci Dünya Savaşına hazırlıklı bulunmasını temin için silahlı 
kuvvetlerin takviye edilmesi ve ordunun seferber hale getirilmesi gere
kiyordu. Bu sebeple bütçede büyük artışlar gösteren Milli Savunma gi
derleri için yeni gelirlerin bulunması ve dolayısiyle yeni vergi kaynak
larına başvurulması 18.zım geliyordu. İşte bu maksatla geçici bir tedbir 
-0lrnak üzere, yukarıda bahis konusu ettiğimiz Toprak Mahsulleri Vergi
si ihdas olunmuştur. 

Toprak Mahsulleri Vergisi de tıpkı aşarda olduğu gibi, ayni olarak 
alınırdı. Ancak aşarı mültezimler kendi hesaplarına hasat yerinde ölçüp 
alırlarken, Toprak Mahsuleri Vergisini, hükümetçe tayin olunan, me
murlar devlet namına tahsil ederlerdi. 

Alınan vergi evvela köylü anbarına ve oradan da asıl teslim yerine 
_götürülüyordu. Gerek ölçmenin hasat yerinde yapılmış olması ve gerek 
vergi olarak alınan hububatın köylü anbarına muvakkaten kaldırılması 
sakıncalı görüldüğünden, verginin mükellefin beyanı üzerinden alınma
sı ve mahsulün doğrudan doğruya asıl teslim yerlerine nakledilmesi esa
sı kabul edildi ve bu şekilde bir değişiklik yapıldı. Ancak Toprak Mah
sulleri vergisinin maliyeti çok yüksek ve ayni zamanda kaçakçılığa da 
çok elverişli bulunduğundan, alınan net vergi hasılatı miktarı da, ya
pılmış olan yıllık vergi tahminleri hasılatına nazaran çok düşük bulu
nuyordu (5). 

(1) 1911 Mali Yılı Bütçesi. 
( 2 ) «Aşar usulü mülgadır. 1341 senei maliyesinden itibaren arazi ve mahsulatı 

arziyeden işbu kanuna tevfikan vergi alınır» Aşarın İlgasile Yerine İkame Edilecek 
Mahsulat Arziye Vergisi Hakkında Kanun 17.II.1341, No: 552, Madde 1. 

(3) «Türkiyede yetiştirilen ve bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı bulunan top
rak mahsuleri ile ipek kozası, bu kanunda yazılı esaslara göre, Toprak Mahsülleri 
Vergisine tabidir.» Toprak Mahsülleri Vergisi Kanunu 4.VI.1943 No: 4429, Madde ı. 

(4) «4429 sayılı toprak mahsuleri vergisi kanunu ve 4503 sayılı toprak mah
·sulleri vergisine ek kanun kaldırılmıştır» Toprak Mahsülleri Vergisi Kanunu 26.IV. 
1944, No: 4553, Madde 1. 

(5) Bu hususta şu esere bakınız. Kenan Bulutoğlu «Türk Vergi Sistemi» İstan
bul 1967, İkinci Baskı S. 151. 
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İşte ayni verginin yarattığı bu mahzurlarından ötürü zamanımızda. 
devletler vergiyi ayni olarak değil, nakdi olarak almaktadırlar. Nakdi 
verginin sakıncası sadece enflasyon devrelerinde görülür. Çünkü vergi 
olarak alınmış olan para enflasyonun t€sirile satın alma gücünü belli 
bir ölçüde kaybettiğinden, devlet de ihtiyaçlarını istediği şekilde karşı
layamayacak duruma düşebilir. 

b) Verginin olağan ve olağanüstü olarak ayırt edilmesi. Devamlı 
ve muntazam şekilde alınan vergilere olagan, periyodık şekilde veya bir 
defaya mahsus olmak üzere, alınan vergilere de olağanüstü vergi denil
mektedir. İlk ve bilhassa Orta Çağda devletler gelirlerini daha ziyade 
kendi malikanelerinden, harp tazminatlarından, ganimetlerden ve re
g~Uerden elde ettikleri için vergiye nadiren, daha doğrusu olağanüstü 
hallrde başvururlardı. Halbuki modern devletlerin kuruluşundan sonra 
kamu gelirlerinin esas kaynağını vergiler teşkil ettiğinden, bunların 

muntazam ve devamlı şekilde alınmaları icabediyordu. 1Bu itibarla za
manımızda olağanüstü vergilere ancak harp, seferb~rlik, iktisadi kal· 
kınına ve tabii afetlerin vukuu gibi, olağanüstü hallerde başvurulmak
tadır. 

c) Verginin şahıs veya mal üzerinden alındığına göre ayırt edil
mesi. Eskiden baş vergisi, aile vergisi, sınıf vergisi adı altında şahıslan 
vergilendiren vergilere yer verilirken, bugün hasılat vergisi, gelir ver
gisi, muamele vergisi ve istihlak vergisi gibi doğrudan doğruya servet 
ve iradı hedef tutan vergiler alınmaktadır. Baş vergisi sadece orta çağ
da alınmakla kalmayıp, ayni zamanda, bütün sakıncalarına rağmen, 

XVIII ve XIX uncu yüz yıllarda da tatbik edilmiştir. Nitekim bu devir
lerde batı memleketlerinde baş vergisinin uygulandığı bilindiği gibi, Os· 
manlı Devletinde Müslüman olmayanlardan alınan Cizye ile Türkiye 
Cumhuriyetinin son yıllarına kadar tatbik edilen yol vergisi de bir nevi 
baş vergisi mahiyetinde idiler. 

Gelirleri birbirlerine yakın derecede eşit olan fertlerden meydana 
gelen iptidai topluluklarda baş vergisinin alınması büyük bir haksızlı
ğa sebebiyet verdirtmediği halde, gelirl9ri farkli olan kişilerden terek
küp eden bir toplulukta baş vergisinin alınması vergi adaletine aykırı 
düşmektedir. Nitekim mevcut olan topluluklardaki fertlerin gelirleri 
arasında bir farklılaşma meydana gelince, ayni gelire sahip olanlans 
bir sınıf içinde toplanılması ve bunlardan, baş vergisinin yerine sınıf· 

vergisinin alınması da.h:a doğru görülmüştü. Bu itibarla sınıf vergisi baş 
vergisinin daha gelişmiş bir şekli olup, Almanya'da XIX uncu yüz yılın 
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sonlarına kadar uygulandığı gibi, Fransa'da ihtilali müteakip baş vergi
si sınıf vergisi haline kalp edilmiş bulunulmaktadır. Ancak günümüzde 
fertlerin gelirleri arasında pek büyük faıklılıklar bulunduğundan, bun· 
ların gelir bakımından muayyen sınıflar içinde toplanılıp, her birisinden 
bir sınıf vergisinin alınması da doğru görülmemekted;.r. İşte bu sebeple 
bugün sırf vergi adaletini temin bakımından verginin şahıs üzerinden 
değil, mal üzerinden alınması gerekli bulunmaktadır. Ancak verginin 
mal üzerinden alınması halinde de, bunun servetten mi, yoksa gelirden 
mi alınmasının daha doğru olacağı hususu tartışmayı mucip olmuştur. 
Verginin servetten alınmasını tercih edenler şu noktalar üzerinde dur
maktadırlar. 1) Verginin servetten alınması, servetin işletilmesini za
ruri kılar. Bu hem şahıs ve hem de millet ekonomisi için faydalı olur. 
2) Vergi mali iktidardan alındığına ve servet de bir mali iktidarı üade 
ettiğine göre, servetin vergi dışı bırakılması doğru olamaz. 3) Servet 
gelire nazaran daha kolaylıkla hesap ed~lebildiğinden, vergi kaçakçılığı-

nın önüne de kısmen geçilmiş bulunulur. Nitekim bazı menkul servet
ler hariç olmak üzere, diğerlerinin ve bi1hassa gayrimenkullerin gizlen
mesi kabil değildir. Ayrıca servetin toph 1mda şahıslara bir itibar yarat-
tığını gören birçok kimseler bu itibarı görmek için servetlerin saklı kal
masını değil, herkes tarafından bilinip görülmesini de isterler. 

Verginin gelirlerden alınmasını isteyenler ise, şu hususları belirt
mektedirler. 1) Gelirin hesaplanması servetin hesaplanmasından daha 
kolaydır. Çünkü servetler değerlerini iratlarından alırlar. Mesela bir 
tarlanın objektü değeri yıllık hasılatile, hir apartmanın değeri de yıllık 
kira bedeli ile ölçülür. Bu böyle olunca d8., vergilendirmede servetin ken
disi degil, servetin getirdiği iradın obje olarak ele alınması 18.zımgelir. 
2) İnsanlar için esas olan servet değil, gelirdir. Çünkü şahıs servetinden 
ziyade gelirinden faydalanmaktadır. Servet istatik bir karakterde 
iken, gelirin dinamik bir niteliği vardır. Aynca ayni servet muhtelli za
manlarda ve muhtelif mekanlarda ayni geliri de sağlayamamaktadır. 3) 
Verginin servetten alınıp, gelirden alınmaması fikir ve beden işçilerinin 
vergi dışı bırakılmasını gerektirir. Bu da verginin umumilik kuralına 
ay kın düşer. 

Verginin servetten mi, yoksa gelirden mi alınmasının daha isabetli 
olduğu hususunda yapılan tartışmalar daha ziyade teorik bir mahiyet 
taşıyıp, bugün tatbikatta vergi hem servetten ve hem de gelirden alı
nılmaktadır. Ancak verginin gelirden alınması eğilimi daha kuvvetli ve 
daha da yaygın bulunmaktadır. 
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ç) Vergilerin umumi ihtiyaçları veya özel bir ihtiyacı karşıladık· 
arma göre ayırt edilmesi. Vergiler devletin veya diğer kamu müessese

lerinin ihtiyaçlarına hiç bir tefrik yapılmaksızın, tahsis olunurlarsa, bu 
nevi vergilere wnumi vergiler., belli bir maksat veya hizmet için kullanı
lırlarsa, bunlara da özel vergi adı verilir. Yangınların söndürülmesi ga
yesile alınan etfaiye vergisi, yolların inşaatı ve bakımı için alınan yol 
vergisi ve motorlu taşıt vasıtaları vergisi, atlı spor faaliyetlerinin geliş
tirilmesi için at koşularındaki bahsi müştereklerden alınan bahsi müş
terek vergisi özel vergilere birer misal teşkil ederler. Ancak bütçenin 
ademi tahsis prensibi icabı olarak, vergi16r bugün belli bir maksat için 
alınamadıklanndan, tahsil olunan vergiler de genellikle umumi mahi
yettedir1er. 

d) Vergilerin nisbi veya tevzü vergi olarak ayırt edilmesi. Vergiler, 
kanunlarında yazılı olan oranlar dahilinde, servetlerden veya gelirler
den alınırlarsa, bunlara orantılı vergi, eğer vergi miktarı önceden tes
bit edilip, şahıslara veya müesseselere dağıtılmak suretiyle, tahsil olu
nurlarsa, bunlara da tevzii vergi adı verilir. Orantılı vergilerde alınacak 
vergi miktarı, vergi kanunlarında yazılı olan vergi oranının gelir veya 
servetlere daha doğrusu verginin matr2hına uygulanmasından sonra, 
meydana çıkar. Halbuki tevzii vergilerds vergi miktarı önceden malüm 
olup, bu miktar mükellef olarak kabul edilen bölgelere, sınıflara veya 
şahıslara bölünmek suretile tahsil olunur. Bu bakımdan orantılı ver
gilerden elde edilecek vergi hasılatı önceden belli olmayıp, vergi mat
rahları ile vergi oran!an bilindikten sonra taayyün eder. 

Tarh ve tahsil tekniği bakımından tevzii vergi gelir, veraset, mua- . 
mele ve istihlak vergilerinde uygulanamadığı halde, bina ve arazi vergi
lerinde tatbik edilebilir. Fakat burada da, vergi adaletinin gerçekleşti
rilebilmesi için arazi ve bina değerlerinin kısa fasılalarla tesbit edilmiş 
olması lazımdır. Tevzii verginin en büyük mahzuru alınacak vergi mik
tarının mali iktidara göre objektif şekilde tayin edilmemiş olmasıdır. 
Her ne kadar devlet almak istediği vergiyi, bölgenin zenginlik ve refah 
derecesinı gözönünde tutmak suretile, müesseselere, sınıflara veya şa
hıslara tevzi ederse de, bu taksim ve tevziin tam bir objektif ölçüye gö
re yapıldığı da iddia edilemez. Tevzii verginin başlıça faydalan tarh ve 
tahsil tekniği bakımından devletlerin fazla bir masraf yapmamaları ve 
ayni zamanda önceden devletçe tesbit edilmiş bulunan vergi miktarını 
ödeyecek olan kişilerle müesseselerin, daha fazla bir vergi yükü altına 
girmemelerini temin için, kendiliklerinden birbirlerini kontrol etmeleri 
ve dolayısiyle vergi kaçakçılığına mani olmalarıdır. 
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e) Vergilerin objektif ve subjektif oluşlarına göre ayırt edilmesi. 
Objektif vergilerde vergilendirme, mükelleflerin şahsi durumlarına gö
re değil, objektif kriterlere göre yapılır. Bu itibarla verginin sadece 
matrahla bir ilgisi vardır. Halbuki sübjektif vergilerde şahsın durumu 
gözönünde tutulur ve ve buna göre de bir vergi tarh edilir. Nitekim re
el mahiyette olan arazi vergisi alınırken, arazi sahibinin durumu değil, 
toprağın mevkii, verimlilik derecesi esas tutulur. Bu böyle olduğu gibi, 
hasılat vergileri ile istihlak vergilerinde de, şahsın durumu nazara alın
maz. Çünkü hasılat vergilerinde gayrimenkulün kirası veya ürünü ölçü 
olarak kullanılır. İstihlak vergilerinde de fakir ve zengin farkı yapılmak
sızın, herkes vergiyi satın aldığı malın içinde öder. Buna mukabil ge
lir ve veraset vergilerinde sadece vergi matrahının bilinmesiyle yetinil
meyip, ayni zamanda vergiyi ödeyecek şahsın durumunun da gözönün
de bulundurulması icabetmektedir. Nitekim gelir vergisinde şahsın be
kar mı, evli mi, evliyse kaç çocuklu olduğu, nafaka verip vermediği gi
bi hususların bilinmesine ihtiyaç vardı!°. Hülasa şahsi vergide şahsın 
ödeme kudretini esas tutan sübjektif vergi niteliği objektif vergi niteli
ğine nazaran daha adil sayılmaktadır. Ancak sübjektif verginin de, en 
büyük mahzuru vergi miktarının tayininde kesin bir ölçünün kullanıla
mamasıdır. Sübjektif vergiler esas itibariyle vergi beyannamelerinde 
bildirilen bilgilere göre tarh ve tahakkuk ettirilirler. Bu itibarla sub
jektif vergilerin aksaksız şekilde uygulanabilmesi için, hem vergi mü
kelleflerinin sağlam bir vergi ahlakına sahip olmaları ve hem de vergi 
teşkilatında çalışan memurların işten anlayıp, dürüst hareket etmeleri 
1azımgelmektedir. 

f) Vergilerin vasıtalı ve vasıtasız olarak ayırt edilmesi. Şahısların 
gelir ve servetlerinden doğrudan doğruya alınan vergiler vasıtasız vergi
ler olup, bunların içinde bilhassa gelir, kurumlar arazi, bina, veraset 
ve intikal vergileri yer almaktadırlar. Buna mukabil şahısların gelir ve 
servetlerinden, araya bir aracı sokmak suretile, tahsil edilen vergilere 
de vasıtalı vergiler denilmektedir. Muamele ve istihlak vergileri ile güm
rük resimleri bu gruba dahil bulunmaktadırlar. Vasıtalı vergilerde ha
kiki mükellefin önceden kim olduğunu tayin etmek kabil olmadığı hal
de, vasıtasız vergilerde bunu bilmek mümkündür. Her iki grup verginin 
de kendisine mahsus fayda ve mahzurları vardır. En az geçim indirimi 
ile şahsi ve ailevi yükler bakımından gerekli bulunan indirimlerin yapıl
m·ası, ayırma prensibi ile müterakkilik kaidesinin uygulanması ve ara
ya hiç bir aracı sokulmadan herkesten mali kudretine göre verginin 
aiınması vasıtasız vergilerde mümkün bulunduğundan, bunlar vergi ada-



154 

!etini daha iyi bir şek.ilde gerçekleştirebilme.rl:tedirler. Halbuki vasıtal! 
vergiler anonim karakterde olduklarından, vergilendirmede fakirle zen
gin arasında hiç bir tefrik yapılamamaktadır. Bu sebeple vasıtalı vergi
ler fertlere gelirlerile tersine orantılı olarak, bir yük yüklemektedirler. 
Vasıtalı vergilerin bu mahzurlarına mukabil sağladığı faydalar fiat ha
reketlerini ve konjuntür dalgalanmalarını daha yakından takip etmele
ri ve mükelleflerin ödedikleri vergiyi vasıtasız vergiler derecesinde his
setmemeleridir. 

Vergilerin vasıtalı ve vasıtasız olarak ayırt edilmesı hususunda aşa
ğıdaki kırıterler ileri sürülmekle beraber, bunların tam ve kesin olduk
ları da iddia edilemez. 

1 - Vasıtalı ve vasıtasız vergilerin tefrikinde verginin inikası bir 
kriter olarak kabul edilmektedir. Gerçekten vasıtasız vergilerde inikas 
imkanları sınırlı olup, vergi ödeyenle vergi mükellefi çok defa ayni kim
selerdir. Nitekim mirasçı, elde ettiği mira~ için, ödediği vergiyi bir baş
kasına devredecek durumda değildir. Gelir vergisinin de devri genellik
le çok zordur. Vasıtalı vergilere gelince, burada çok defa vergiyi ödeyen 
şahısla vergi mükelefi aynı kimseler değildirler. Ancak vasıtalı vergiler
de inikasın her zaman mümkün olup, vasıtasızlarda ise, bunun asla 
mümkün olmadığı da söylenemez. Çünkü vasıtasız vergiler içinde yer 
alan bina vergisi kiralara eklenmek suretile, kiracılara devredilebildiği 
gibi, işçi ücretlerinden alınan vergiler de ücretlere yapılacak zamlarla 
patronlara yükletilebilirler. Bilhassa mesken buhranın ve iş talebinin 
fazla olduğu hallerde verginin devri daha kolaylıkla yapılabilmektedir. 
Buna mukabil vasıtalı vergilerden sayılan muamele ve istihlak vergileri 
de, iktisadi durgunluğun ve satış tıkanıklıklarının hakim olduğu zaman
larda, devre.dilememekte ve dolayısiyle müstahsillerle ithalatçılar ver
giyi bizzat yüklenmek zorunda kalmaktadırlar. 

2 - Vasıtalı vergileri vasıtasızlardan ayırteden ikinci kriter vergi
ye konu teşkil eden kaynağın devamlı olup olmadığı kayfiyetidir. Va
sıtasız vergilerin kaynağı devamlı olduğu halde, vasıtalı vergilerin kay
nağı devamlı değildir. Gerçekten gelir vergileri, arazi ve bina vergileri 
vergi defterlerinde yazılı esaslara göre muntazaman tahsil edildiklerin
den, bunlar vasıtasız vergiler grubu içinde yer almaktadırlar. Halbuki 
bir olay veya bir alım ve satım muamelesi sonucunda alınan istihsal,. 
satış ve istihlak vergileri daha önceden belli olmadıklarından ve bilhas
sa belli olmayan zamanlarda alındıklarından, bunlar vasıtalı vergiler 
grubu içine sokulmaktadırlar. Gerçekten vasıtasız vergilerde isme ya
zılı cetvelleri önceden düzenlemek kabil olduğu halde, vasıtalı vergiler-
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de vergiye konu teşkil eden istihsal, sattş ve istihlak muamelelerinin ne 
zaman ve kimler arasında cereyan edeceği peşinen bilinemediği için, ver
gi defterleri veya vergi cetvellerinin tanzimi de mümkün bulunamamak
tır. Bunlara ait vergiler ancak vergiye konu teşkil eden olayın vukuu 
ile birlikte tahsil edilmektedirler. Bu itibarla vasıtasız vergilerde oldu
ğu gibi, vasıtalı vergilerde bir intizam ve istikrar mevcut değildir. An
cak bu kriterde tam ve kesin değildir. Çünkü veraset vergisi her ne ka
dar vasıtasız vergiler grubu içinde yer alırsa da, bunun ne zaman ve 
kimlerden alınacağı peşinen bilinemediği için vergi defterlerinin ve ver
gi cetvelerinin tanzimine de imkan kalmaz. Bu böyle olduğu gibi esham 
ve tahvilat vergisi de, stopaj suretiyle alınan bir vergi olması sebebile 
vasıtasız vergiler grubu içinde yer alır. Ancak esham ve tahvilatın nama 
değii, hamile yazılı olduğu takdirde, kardan veya faizden tahsil edile
cek olan menkul sermaye vergisi için önceden mükelleflerin isimlerini 
ve adreslerini gösteren defterlerin ve cedvellerin tertibine imkan yok
tur. (1) 

3 - Kanun koyucusunun verginin inikasını arzu edip etmediği, bu 
hususta bir kriter olarak ele alınmaktadır. Eğer kanun koyucusu verginin 
inikasını arzu etmekte ise vergi vasıtalı vergilerden, istememekte ise 
vasıtasız vergilerden sayılmaktadır. Buna göre inikasın fiilen vuku
bulup bulmadığının bir önemi yoktur. Esas olan kanun koyucusunun 
maksadı ve düşüncesidir. Vergilerin vasıtalı veya vasıtasız olarak, ayırt 
edilmesinde kullanılan en doğru krıter hiç şüphe yokki budur. Çünkü 
bilindiği üzere, her devlet uyguladığı vergi sisteminde hem vasıtasız ve 
hem de vasıtalı vergilere yer vermektedir. Vergilendirmede mükellefle
rin mali güçlerini, vergi ödeme potansiyellerini esas tutabilmek için böy
le bir tefrik.in yapılmasına lüzum vardır. Çünkü mali iktidarı sadece va
sıtasız vergilerin konusunu teşkil eden servet ve gelirlerle ölçmek kabil 
değildir. Aynca mali kudreti ölçmek hususunda, vasıtalı verginin konu
su içine giren, şahısların yapmış oldukları sarfiyatın da, büyük bir 
önemi vardır. Gerçekten servet ve gelirler gizlenebildikleri halde, ya
pılan masrafları gizlemek pek kolay değildir. İşte bu böyle olunca, dev
letin şahısları sadece servet ve gelir vergilerile vergilendirmesi yeterli 
görülmeyip, onların aynca vasıtalı şekilde de vergiye tabi tutulmaları 
istenilmektedir. Bu bakımdan devlet ithalat eşyasından vergi alırken, 
bu verginin ithalatçı tarafından alıcılara, müstehliklere devredileceğini 
önceden düşünmekte ve onların mali iktidarını, yaptıkları harcamalar 
yoluyla da vergilendirmeyi istemektedir. İşte bu sebepten ötürü kanun 

( ı) M. Orhan Dikmen «Maliye Dersleri» Birinci Kitap İstanbul 1964, S. 181. 
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koyucusu bir vergiyi ihdas ederken, bw..un bir başkasına devredilece
ğini peşinen düşünür ve bunun böyle olmasım arzularsa, bu vergi vasıta
lı, aksi halde de vasıtasız bir vergi sayılır. 

Yukarda da işaret ettiğimiz üzere, bt:gün her memleketin vergi sis
teminde vasıtalı vergilerle vasıtasız vergiler yan yana yer almakta ve, 
bunların vergi hasılatı bakımından taşıdığı önem de memleketten mem
lekete göre değişmektedir. Vasıtasız vergiler nisbeti Hollanda'da % 59,9, 
Federal Almanya'da % 53,3, İngiltere'de % 52,2 iken, bu nisbet Avustur
ya'da % 48,2, Japonya'da % 45,6, A.B.D. de % 44,9, Yunanistan'da % 41,3, 
Fransa·da % 40,9, İtalya'da %39,9, İspanyada % 39,4 dür. Memleketimiz
de vasıtalı vergiler hasılatının diğer memleketlere nazaran daha ağır 
bastığını 1956 - 1963 devresile (1) ve 1969 yıllanna ait (2) aşağıdaki ra
kamlardan anlamak mümkün bulunmaktadır. 

Yıllar 1956 1957 1958 1959 1960 1~61 1962 1963 1968 1969 
Vasıtalı 

Vergiler %62,8 %67,2 %67,1 %6ö,7 %61,7 %60,8 %67,2 %67,i %63,1 %61,4: 

Vasıtasız 

Vergiler %37,2 %32,8 %32,9 %33,3 %38,3 %39,2 %32,8 %S2,5 8/036,9 %38,6 

9 - Vergi Sistemi. Dağınık halde bulunan cisimlerin, maddelerin, 
fikirlerin, prensiplerin ve usullerin müşterek nitelikleri gözönünde tu
tulmak suretile, bir araya getirilmeleri ve bir bütün haline sokulmaları 
bir sistemin vücuda getirilmesi demektir. Tabii ve sosyal olaylan daha 
iyi ve daha açık bir şekilde kavrayabilmek ve bunlan aym ve müşterek 
görüş açısından yorumlayabilmek için bu olaylara ait unsurları bir sis
tem içinde toplamakta fayda vardır. Bu itibarla bir memlekette uygu
lanmakta olan vergi ve resimlerin müşterek niteliklerı itibarile bir ara
da toplanması vergi sisteminin meydana getirilmesi demektir. Bugün 
tatbik edilen vergi sistemlerinin şahıs, kamu ve toplum ekonomisine 
zarar vermiyecek nitelikte olmaları, yani modem vergi kuralları ve 
prensiplerine uygun bulunmaları lazungelmektedir. Bu böyle olduğu 

içindir ki, eski devirlerde alınan baş vergısi, sınıf vergisi ve ayni vergi
ler bugünün modem vergi sistemlerinde yer almamaktadırlar. Zamanı
mızın vergi sisteminde aranılan belli başlı özellikler vergi sisteminin 
hak ve adalet kurallarına uygun bulunması, birbirlerinin mahzurlarını 
giderici ve dolayısile birbirlerini tamamlayıcı vergilerden terekküp et
mesi, iktisadi ve sosyal hayatın gelişmesini engellememesi; merkezi ve 

( 1) Nihad S. Saydar «Amme Maliyesi» İstanbul 1966, S. 185-186. 
(2) İş Bankası Bülteni, Ankara Eylül - Ekim 1969, s. 7. 
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mahalli idareler hizmet giderlerini dengeli bir şekilde karşılamasıdır. 
Ancak bu böyle olmakla beraber, bugün bazı memleketlerde eski devir
lerden sonraki devirlere intikal etmiş ola..:ı vergiler ve bu vergileri içinde 
kapsayan vergi sistemleri de vardır. Bu gibi vergi sistemlerine daha zi
yade tarihi vergi sistemleri denilmektedir. Buna mukabil sadece ras
yonel vergilerden meydana gelen vergi sistemlerine de rasyonel vergi sis
temi adı verilmektedir ( 1). Bunlardan başka vergiler nevileri, mahiyet
leri ve kaynaklan itibarile de ayrı sistemler içerisinde toplanmaktadır
lar. Nitekim hasılat üzerinden alınan vergiler hasılat vergisi sistemini, 
gelirlerden a~~ vergiler gelir vergisi ~istemini, servet ve sermayeden 
alınan vergilerde servet ve sermaye vergisi sistemini meydana getirmek
tedirler. 

Hülasa vergi sisteminin esas itibari]€ basit, kolay ve adil olması, 
ekonomik hayatı tazyik etmemesi gerekmektedir. İşte bu sebeple ikti
satçılar, maliyeciler ve düşünürler rasyonel bir vergi sisteminin nasıl 
olacağı konusu üzerinde durmuşlar ve bu münasebetle, bazıları bunun 
tek vergi sistemile, bazıları da çok vergi sistemile gerçekleştirilebilece
ğini söylemişlerdir. Biz burada her iki sıstem hakkında ileri sürülmüş 
olan görüşleri belirtmeye çalışacağız. 

A) Tek vergi sistemi. Bir memlekette kamu giderlerini karşıla
mak maksadile, tek bir kaynaktan ve tek bir konudan vergi almak tek 
vergi sistemini uygulamak demektir. Tek vergi sistemini savunanlar 
arasında verginin hangi kaynaktan alınacağı ve vergi konusunun ne ola
cağı hususunda tam bir görüş birliği mevcut değildir. Bu hususta çeşi~
li teklifler ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Tek vergi sistemini ilmi şekilde müdafaa edenlerin başında Fizyok
ratlar gelmektedir. Fizyokratlar «vergi safi hasıla -produit nette» den 
alınmalıdır; safi hasıla ise, sadece topraktan temin edilmektedir. Diğer 
sektörler tamamen verimsiz «steril» durumdadırlar. Onlardan alınacak 
herhangi bir vergi dönüp dolaşıp, yine toprak mahsullerine inikas ede
cektir. Hal böyle olunca, dolaşıklı yoldan gidilmek suretile, lüzumsuz 
yere zaman kaybetmenin ve masraf yapmanın da bir anlamı yoktur.» 
demektedirler. 

Genellikle XVI - XVIII inci yüzyıllar içinde yaşamış olan müellifler 
de, tek vergi sistemi üzerinde durarak, bunu savunmuşlardır. Mesela 

( ı) Günther Schmölders «Steuersystem» Handwörterbuch der Sozialwissen
schaften, Göttingen 1959, Bd. 10, S. 159. 
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bunlardan Poncet 1577 yılında yaptığı teklifte fertlerin sahip oldukları 
servet derecelerine göre kendilerinden tek vergi alınmasını savunduğu 
gibi, Vauban da 1707 de yayınladığı meşhur «Kraliyet öşür projesi - Pro
jet d'une dime royal» isimli kitabında belirttiği üzere, öşür vergisinin 
alınmasını istiyordu. Ancak Vauban bunun yanında millet ekonomisi 
için zararlı olmıyacak harç ve resimlere de, yer verilmesinde bir sakın
ca görmüyordu. Müelliflerden Decker vergilendirmede tek vergi olarak, 
kiranın esas tutulmak suretile, bina vergisinin alınmasını istediği gibi, 
Mirabeau da tek vergi olarak, gelir vergisi karakterine uygun bir ver
ginin tahsil edilmesini uygun buluyordu. Meunier tek verginin serma-
yeden alnmasını doğru görürken, Pfeifer de tek verginin şahısların yap· 
tıklan masraflar üze.rinden alınmasını tercih ediyordu. Çünkü Pfeifer 
fertlerin vergi ödeme takatlerini en emin şekilde tayin edecek olan öl
çünün yapılan masraf yekünu olduğun'l inanıyordu. Ayrıca ona göre, 
masrafların tesbit ve kontrolü de, gelirlerin tesbit ve kontrolünden da
ha kolay ve daha basitti. Gerçekten Fizyokratlann en önemli simaların
dan biri olan Dr. Francois Quesnay 1758 de Tableau economique de, ik-
tisadi hayattaki servetlerin üretimi, dolaşımı ve yeniden üretimi husus
ları üzerinde durarak, bunların nasıl ceryan ettiğine temas etmiş ve Mer
kantilislerin zanaat işlerine büyük bir önem vermelerine karşılık, asıl 
verimli sektörün tarım olduğunu ileri sürmüştür. İşte Dr. Fr. Quesnay 
bu münasebetle toprağı işliyen üretici sınıfın mesela yılda 5 milyon lira 
değerinde ham madde ve gıda maddesi o!mak üzere, bir ürün elde etti-
ğini ve bundan 2 milyon değerindeki ürünü (bir milyonu yiyecek ve bir 
milyonu da tohumluk olmak üzere) kendisi için ayırdığım, geri kalan 3 
milyondan 2 milyonunu toprak kirası olarak toprak sahiplerine ve 
mamul madde bedeli olmak üzere de, bir milyonunu zanaatkarlara 
verdrğini kabul etmiş ve toprak sahiplerinin de aldıkları iki milyon
dan bir milyonu ile çiftciden gıda maddesini ve bir miliyonu ile de za-
naatkarlardan mamul maddeyi satın aldıklarını söylemiştir. Zanaat
karlara gelince, bunlarda ellerine geçen 2 milyondan bir milyonu ile gı
da maddesini ve bir milyonu ile de ihtiyaçları olan ham maddeyi satın 
almak üzere, müstahsil çiftçiye verdiklerıni anlatmıştır. Böylece Dr. 
Quesnay ne toprak sahiplerinin ve nede zanaatkarların üretici olmadık
larını, sadece verimin ziraattan geldiğini ve dolayısiyle zanaatın kısır bir 
sektör olduğunu tebaruz ettirmek istemiştir. 

XIX uncu yılın sonlarında yayınladığ1 «terakki ve sefalet - Progresse 
and Poverty» adlı kitabı ile şöhret kazanmış bulunan Kuzey Amerikalı 
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yazar Henry George (1839 -1897) da tek vergi sistemi üzerinde durmuş
tur. Ancak o «tek vergi- Single tax» nin arazi değerinde husule gelen 
fazlalıklardan alınmasını uygun buluyordu. Çünkü ona göre arazi şa
hısların emeğile değil, toplumda vaki olan değişmeler ve gelişmelerle 
değer kazanmıştır. Bu sebeple bu değer fazlası şahıslara değil, topluma 
ait bulunmaktadır. 

XIX uncu yüz yılda faaliyete geçmiş bulunan Almanya'daki Sosyal 
Demokrat Partisi de hazırladığı programda bütün vasıtalı vergilerin 
kaldırılarak, bunların yerine tek bir müterakki verginin konulmasını 

istiyordu. Vasıtalı vergilerin kaldırılması hususunda ileri sürülen en 
kuvvetli ve en önemli sebep varlıksız kimselerin, zengin kimselere naza
ran, dalıa ağır bir mali yük altında bulundurulması idi. İşte bu sebeple 
Sosyal Demokrat Partinin 1891 tarihli Erfurter programında, vasıtalı 
vergilerle gümrük resimlerinin aleyhinde bulunuluyor ve buna karşılık 
her şahsın mali kudretine göre gelirlerinden, servetlerinden ve arazi 
rantlarından vergi alınması isteniliyordu (1). 

Tek vergi sisteminin uygulanmasını isteyenlerin ortaya koydukları 
sebepler içerisinde en kuvvetlisi sosyal demokratların ileri sürdüğü se-
beptir. Çünkü Fizyokratların safi hasıla görüşü esasından yanlış oldu
ğundan, buna istinat ettirilen tek vergi tezi de hatalıdır. Verginin top-
rakta hasıl olan değer fazlasından alınılmasını savunan toprak refor
matörlerinin görüşü de isabetli değildir. Zira toprakların değer kazan-
ması üzerinde sadece toplumdaki gelişme1erin değil, toprak sahiplerinin 
çalışmalarının da büyük bir etkisi vardır Hülasa yukarıda verilen kısa 
izahattan anlaşılacağı üzere, tek vergi sistemi hakkında ileri sürülen çe
şitli görüşler arasında bir mütabakat mevcut olmadığı gibi, çok vergili 
sistemin tatbikattan kaldırılıp, bunun yerine tek vergi sisteminin konul
ması da mümkün olamamıştır. 

B) Çok Vergili sistem. Kamu ihtiyaçlarını karşılamak maksadile, 
çeşitli kaynaklardan ve çeşitli konulardan alınan vergilerin meydana 
-getirdiği sisteme çok vergili sistem denilmektedir. Kamu giderlerini 
karşılamak için dün olduğu gibi, bugün de her memlekette, aşağıda an-
atacağımız sebeplerden ötürü, çok vergili sistemin uygulandığı görülür. 

(1) V. Lotz «Finanzwissenschaft» Tübingen 1931, S. 336. 
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1 - Tek vergi sisteminin masrafı ve külfeti daha az olmakla bera
ber,· mükelleflere yüklediği yük daha ağırdır. Maliye müellülerinden B .. 
B. Földes'in pek haklı olarak belirttiği üzere, «nasıl insanların bütün 
vücudu üzerine yayılmış olan hava tazyiki bir nokta üzerinde toplandığı 
zaman büyük bir ağırlık meydana getirirse, çeşitli vergilere dağılmış 
olan vergi ağırlığı da, tek vergi üzerinde toplandığı zaman o kadar fazla 
bir ağırlık yaratır.» (1). Bu itibarla vergi yükünün hissedilmemesi ba
kımından, çeşitli vergileri kapsayan vergi sisteminin tek vergi sistemi
ne tercih edilmesi lazımgelir. Kaldıki, tek vergi sisteminin daha az şika
yeti ve daha az müşkilatı mucip olacağı da iddia edilemez. Çünkü mas
raf vergilerinde vergi malın fiyatı içinde bulunduğundan, alıcı vergiyi 
öderken, bir vergi ödediğinin bile farkında olmaz. İşte bu sebeple mas
raf vergileri uyuşturcu bir niteliğe yani anasthesie fiscala sahip bulun
maktadırlar. Halbuki tek vergi sisteminde böyle bir uyuşturma bahis 
konusu olmadığı gibi, aynca bütün kamu ihtiyaçlarının tek vergi hası
latı ile de karşılanması çok zordur. Çünkü bu takdirde vergi nisbetini 
çok yüksek tutmak lazımgelir. Bu da mükellefin vergiye olan mukave
metini artırır ve dolayısile rüşvet vermek, çifte defter tutmak, fatura
larda hakiki satış bedellerini göstertmemek gibi kanunsuz ve gayri meş
ru şekildeki vergi kaçakçılığına yol açar. Bu bakımdan ingiliz müellif
lerinden Jonthan Swift (1667 - 1745) ın da işaret ettiği üzere, hiç bir 
vergide vergi nisbeti, kaçakçılığa yol açacak şekilde, yüksek tutulma
malıdır. Gerçekten ithalat resimlerinin yüksek tutulması gümrük ka
çaklığına yol açtığı gibi, mübrem olmıyan ihtiyaç maddelerinden alınan 
yüksek vergiler de, bu nevi maddelerin sürümünün daraltılmasına, yük
sek nisbetli servet ve irat vergileri de, servetlerin ve iratların gizlenme
sine ve dolayısile hazinenin bundan zarar görmesine sebep olur. Aynca 
eğer tek vergi gelirden alınır ve verginin tarh ve tahsili de beyanname 
ile kaynakta tevkif usullerine göre uygulamrlarsa, o zaman vergisi kay
nağında kesilen memur, müstahdem ve işçi gibi kimseler beyannameye 
göre vergi verenlerden daha fazla bir vergi öderler. Çünkü birinciler hiç 
bir surtle vergiden kaçınamadıkları halde, diğerleri oeyannamelerinde 
gerçek kazançlarını göstertmemek suretile vergi yükünü hafifletmeye 
çalışırlar. 

2 - Tek vergi sistemi uygulandığı takdirde, kamu hizmetleri gi
derlerini karşılayabilmek için en küçük gelirlerin dahi vergilendirilme
sine lüzum hasıl olur. Halbuki küçük gelirlerin vergiye tabi tutulması 
bir taraftan verginin maliyetini yükselttiği gibi, diğer taraftan da az 
kazançlıların geçimlerini zorlaştırır. 

(1) B. Földes «Finanzwissenschaft» Jena 1927, II. Auflage, S. 270. 
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3 - Modem devlet teşkilatında mahalli idarelere ait hizmetlerin 
noksansız şekilde görülebilmesi için, bunların kendilerine mahsus ge
lir kaynakları ve vergileri olması lazımdır. Bu da vergi sisteminin tek 
vergiden değil, çeşitli vergilerden meydana gelmesini zorunlu kılar. 

4 - Verginin asıl gayesi mali olup, hazineye gelir sağlamakdan 

ibaret ise de, bunun yanında memleketin ekonomik bünyesini düzelt
mek, konjunktürel dalgalanmaları önlemek, mili gelirin fertler arasında. 
ahenkli bir şekilde dağılmasını sağlamak, nüfus artışına, insan sağlığı· 
nın korunmasına hizmet etmek gibi iktisadi, sosyal ve kültürel gayeleri 
de vardır. Bütün bu çeşitli gayeleri tek vergi sistemi ile gerçekleştirme 
kabil değildir. 

5 - Vergide aranılan bütün iyi şartları ve vasıflan tek vergi sis
temi ile gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu itibarla bir verginin 
mahzurunu ancak diğer verginin faydası ile gidermek kabildir. Nitekim 
istihlak vergilerinin tersine olan müterakkiliğini ancak gelir vergisinin 
doğruluğuna olan müterakkiliği ile tashih etmek kabildir. İşte bu && 

heple A. Smith'in de işaret ettiği üzere, vergi sisteminin çeşitli vergiler
den terekküp etmesi lazımgelmektedir. 

Çok vergili sistem içerisinde mahiyetleri ve özellikleri itibariyle çe
şitli vergiler bulunmaktadır. Bu itibarla bunların ayrı gruplar halimle 
incelenmesi Iazımgelmektedir. Bunlar belli başlı olarak servet, hası.13t, 
gelir, muamele, istihlak ve gümrük vergileridir. 

a) Servet vergileri. Ferdler, çeşitli ~{aynaklardan elde ettikleri, ge
lirlerin bir kısmını tüketimleri için kullandıkları halde, bir kısmım 
da menkul veya gayrimenkül servetler haline getirirler. Bu itibarla ser
vet gerçek veya tüzelkişilerin belli bir zaman içerisinde sahip olduklan 
menkul veya gayrimenkul nitelikteki ekonomik değerlerin bir bütünü 
olup, ferdin mali takatını da göstermektedir. Bu sebeple bilhassa er~ 

gilendirme tekniğinin henüz çok gelişmemiş bulunduğu zamanlarda ve 
memleketlerde verginin doğrudan doğruya servetten alındığı görülmek· 
tedir. Ancak servet statik bir karakter taşıdığından, verginin devamlı 
olarak servetten alınması, vergi kaynağmın kurumasma sebebiyet ver
dirtir. Bu bakımdan verginin servetten değil, servetin sağladığı irattan 
alınması daha doğrudur. Ancak vergi servetten alındığı takdirde, bir ta
raftan vergiye tabi tutulan servetin miktarı ile özellikleri ve diğer taraf ... 
tan, servet sahibinin şahsi ve sosyal durumu da gözönünde bulundurul
malıdır. 

F. 1 
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Servet vergileri mahiyetleri itibarile üç türlü olup, bunlardan bi
rincisi mevcut servetlerden alınan vergiler, ikincisi servet artışlarından 
alınan vergiler ve üçüncüsü de görünüşteki servet vergıleridir. 

aa - Mevcut servetlerden alınan servet vergileri. Bu nevi vergiler 
gerçek anlamdaki servet vergisi olup, ya periyodik şekilde tahsil edilir
ler veyahutta olağanüstü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere alınır
lar. Muayyen devrelerde alınan vergilerin tipik misalini tereke vergisi 
teşkil etmektedir. Gerçekten tereke vergisi ortalama olarak her 25 - 30 
yılda bir tekerrür eder. Tereke vergisi ölen bir şahsın bütün malların
dan, yani mirasçılara isabet eden payla.t ayrılmadan önce, alınan bir 
vergi olup, veraset ve intikal vergisinden ayrıdır. Veraset ve intikal ver
gisi şahıslardan tahsil edildiği halde, tereke vergisi ölenin mallan üze
rinden alınmaktadır. Bu bakımdan da objektif bir vergidir. Ayrıca ola
ğanüstü hallerde, bir defaya mahsus olmak üzere, servet vergisinin alın
dığı da görülmektedir. Nitekim memlekttimizde 1942 yılında alınmış 
olan Varlık Vergisi bunun tipik bir örneğini teşkil et;nektedir. Türkiye 
1939/45 dünya savaşına girmemiş olmakia beraber, bu harbe her an 
girmesi ihtimali olduğundan, ordunun seferber hale getirilmesi gereki
yordu. Bu itibarla milli savunma masrafları çok büyük ölçüde artmış 
ve devlet de bunları karşılayabilmek için yeni vergi kaynakları aramaya 
başlamıştı. Harp dolayısile getirilmesi zaruri olan bazı ithal mallarının, 
durduğu yerde, fiatlan artmış ve bazı ihraç malları fiyatları da umumi 
ihracat piyasasındaki seyri takip ederek, büyük yükselmeler göstermiş
ti. İşte ellerinde stok mal bulunduranlar piyasanın bu durumundan 
faydalanarak, büyük kazançlar ve servetler elde etmişlerdi. Devlet bir 
emek karşılığı olmaksızın, meydana gelmiş olan munzam kazanç ve 
servetleri vergilendirmek suretile, devlet bütçesinde artan masrafların 
karşılanmasını uygun bulmuş ve bu maksatla da 1942 yılında Varlık 
Vergisi kanununu çıkartmış bulunuyordu (1). Ancak verginin alınması 
hususunda Mahalli Takdir Komisyonlarına mutlak bir yetki tanınmış 
olduğundan ve bunlar da tamamen bir tevzii vergi anlayışı içerisinde 
takdirlerini kullandıklarından ve bilhassa vergiyi zamanında ödemiyen
lerin bir ay içinde çalışma kamplarına sevk edilmeleri karar altına alın-

( ı) «Servet ve kazanç sahiplerinin servetleri ve fevkalade kazançları üzerin
den alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere (Varlık Vergisi) adı ile bir mükel
lefiyet tesis edilmiştir» Varlık Vergisi Kanunu 11.11.1942, No: 4305, Madde 1., «Vergi 
hakiki ve hükmi şahıslar namlarına tarholunur ve eshamlı ve eshamsız şirketlerde 
hisseye bakılmaksızın, şirketlerin menkul ve gayrimenkul varlığının tamamı üze. 
rinden alınır.» Aynı Kanun, Madde 5. 
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mış olduğundan, bu vergiye karşı yabancı memleketlerde büyük bir tep
ki yaratılmış ve yapılan neşrıyatla da azmlıkların haksız şekilde vergi
lendirildikleri iddia edilmişti. Bu itibarla, olağanüstü haller içinde ser
vetlerden ve kazançlardan alınacak, vergilerin doğru ve adilane şekilde 
alınmaları şarttır. Aksi halde sosyal bünyede, bir takım iktisadi ve hu
kuki huzursuzluklara yol açılabilir. Ayrıca devletin böyle bir vergiye 
baş vurabilmesi için hazinenin çok sıkışık bir durumda bulunması ve 
başka kaynaklardan gelir teminine imkan bulunmaması da lazımdır. 

bb - Servet artışı vergisi. Devlet şahısların servet artışlarını da 
vergilendirmektedir. Servet artışı miras ve hibe yolu ile olabildiği gibi, 
harp ve enflasyon gibi hallerde de bir servet artışı meydana gelebilmek
tedir. 

Servet artışı vergisi umumi veya özel mahiyette olabilir. Umumi 
servet artışı vergisi servetin hangi kaynaktan ve ne suretle meydana gel
diği hiç hesaba katılmaksızın, artan servetten ya zaman zaman fasılalı 
şekilde veya bir defaya mahsus olmak üzere, alınan vergilerdir. özel 
mahiyetteki servet artışı vergisini ise daha ziyade veraset ve intikal ver
gileri teşkil etmektedir. Veraset vergisi bir kimsenin ölümü neticesin
de mirasçılara geçen servetlerden, intikal vergisi de bağışlanan servet
lerden alınan vergilerdir. Bu iki vergi arasında sıkı bir bağlantı mevcut
tur. Gerçekten intikal vergisi alınılmadığı takdirde, bir kimse hayatında 
mallarını mirasçılarına bağışlamak suretile, mirasını veraset vergisin
den Kurtarabilir. Halbuki intikal vergisi alınacak olursa, verginin kaçı
rılması önlenmiş olur. 

cc - Görünüşteki servet vergisi. Burada vergi servet veya servet 
artışından değil, doğrudan doğnıya servetin getirdiği irattan alınmak
tadır. Ancak verginin matrahını gelir değil, servet teşkil etmektedir. 
Mesela bir servetin değeri ile geliri arasındaki orantı 1 /3 olduğu takdir
de, servetin % 2 sinin vergilendirilmesile gelirin % 10 nun vergilendiril
mesi arasında bir fak yoktur. Çünkü 100.000 liralık bir servetin 20.000 
lira irat getirmesi halinde alınacak vergi her iki halde de 2000 liradan 
ibarettir ( 1). Bu bakımdan verginin matrahı her ne kadar servet ise de, 
vergi yine gelirden alınılmaktadır. Bu itibarla bu nevi vergiler gerçek 
anlamda bir servet vergisi olmayıp, itibari anlamda bir servet vergisi
<iir (2). 

b) Hasılat vergileri. Bir şeyin veya ekonomik bir faaliyetin hası-

( ı) M. Orhan Dikmen, «Maliye Dersleri» , İstanbul 1964, Birinci kitap, S. 200. 
(2) B. Földes «Finanzwissenschaft» jena 19:!7, S. 358. 
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!atından, randımanından alınan vergilere hasılat veya randıman vergi
leri denilir. Servetlerin prodüktif maksatlara tahsis edilmeleri netice
sinde elde edilen hasılatın vergiye tabi tutulması vergilendirme tekni
ğinde atılmış olan ileri bir adımdır. Çünkü hasılat vergileri sosyal hası
layı azaltmamak bakımından devlet için daha emin bir gelir kaynağı 
teşkil etmektedir. Halbuki servetlerden veya kapitalden alınacak bir 
vergi verimli maksatlara tahsis olunmadığı müddetçe sosyal hasılayı 
azaltır. Hasılat vergilerinin konuswıu istihsal wısurlarından (toprak, 
kapital ve emekden) meydana gelen ha~ılat teşkil ettiğinden, bu nevi 
vergiler tamamen objektifdirler ( 1). Hasılat vergileri vergiye konu teş
kil eden 0bjenin yıllık hasılat.: üzerinden alınırlar. Ancak eskiden vergi · 
yıllık gayrisafi hasıla üzerinden hesaplanırken, sonralan safi hasıla üze
rinden hesaplanması daha uygun görülmüştür. Bu böyle olmakla bera
ber, son zamanlarda gelir vergisinin tat.bik olwıamadığı bazı memle
ketlerde hasılat vergilerinin de, şahsileştirilmesine doğru gidildiği gö
rülmektedir. Böyle bir eğilim mevcut olmakla beraber, vergilendirilme 
tekniği bakımından, bwılar yine hasılat vergisinden başka bir nitelik 
taşımamaktadırlar. Hasılat vergileri, genellikle umumi, kısmi ve mü
teferrik hasılat vergileri olmak üzere, ayırt edilmektedirler. 

aa - Umumi hasılat vergisi. İktisadi devlet teşekkülleri, anonim,. 
limitet, komandit ve kooperatif ortaklıklarla, dernekler, tesisler ve va
kıflara ait iktisadi işletmeler gibi müesseselerin yıllık safi kazançların
dan alınan kurumlar vergisi umumi hasılat vergisi olarak kabul edil
mektedir. Nitekim memleketimizde uygulanmakta olan 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununa göre müesseselerin veya teşekküllerin safi 
kazançlarından alınan vergi bu mahiyettedir. Her ne kadar kurumlar 
vergisini ilk bakışta gelir vergisinin bir benzeri olarak görmek mümkün 
ise de, gerçekte durum böyle değildir. Çünkü gelir vergisinin mükellefi 
gerçek kişi olduğu halde, kurumlar vergisinin mükellefi hukuki şahıs 
veya iktisadi bir teşekküldür. Bu sebeple sübjektif nitelikte bulwıan ge
lir vergisinde olduğu gibi, burada ne asgari geçim muafiyeti uygulana
bilmekte ve ne de şahsi ve ailevi durum gözönünde bulundurulabilmek
tedir. Kurumlar vergisinin konuswıu sadece sermaye teşkil etmesi iti
barile, burada gelir vergisinde olduğu gibi, bir ayırma «discrimination» 
yapmak da mümkün değildir. 

bb -- Kısmi hasılat vergisi. Ticari, sınai, zirai kazançlarla emek
lerden ve serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan alı-

( ı) Alferd Amonn «Grundzüge der Finanzwissenschaft» Bern 1953, Zweiter 
TeU, S. 13. 
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nan vergilerle menkul veya gayrimenkul iradlardan alınan vergiler kıs
.mi hasılat vergilerini teşkil etmektedirler. Hasılat vergileri konuları, 

matrahları, nisbetleri, tarh ve tahsil usu11eri itibarile, ayn özellikler ta
şırlar. Genellikle bu gruba dahil vergiler kendi içlerinde umumi ve hu
susi mahiyetteki kısmi hasılat vergilerine ayrılırlar. Mesela bütün ticari 
kazançlardan alınan ticari kazanç vergileri kısmi hasılat vergisinin umu
mi kısmına dahil oldukları halde, sadece büyük mağazalardan veya eğ
lence yerlerinden alınan vergiler de kısmi hasılat vergilerinin hususi kıs
mına ait bulunurlar ( 1). Bu böyle olduğu gibi, bina ve arazi gelirlerinden 
alınan vergilerle menkfü sermaye iratlarından alınan vergiler de kısmi 
hasılat vergisinden sayılırlar. Ancak bunlar da yine kendi içlerinde umu
mi ve hususi olmak üzere ayırtedilirler. Nitekim bütün gayrimenkullerin 
gelirlerinden alınan vergiler kısmi hasılat vergisinin umumi mahiyette· 
ki nevini ifade ederlerken, herhangi bir özellik taşıyan bir gayrimenku
lün iradından alınan vergi de kısmi hasılat vergisinin özel kısmını teş
kil eder. 

cc - Müteferrik hasılat vergisi. Taşıdıkları özellikler itibarile ha
sılat vergisinin birinci ve ikinci grubuna sokulamıyan bazı hasılat ver
gileri vardır ki, bunları da, müteferrik hasılat vergileri grubu içinde 
toplamak lazımdır. Piyango ikramiyesi ile gayrimenkullerin alış ve sa
tış fiyatları arasındaki farktan alınan vergiler bu nevid.endirler. Gerçek
ten bu iki vergi de objektif nitelikte olup, mükellefin şahsi ve alievi du
rumunu gözönünde tutmazlar. Piyango ikramiyesinin fakir bir ham
mala mı yoksa zengin bir tüccara mı, bekar bir şahsa mı, yoksa çocuklu 
bir aile babasına mı isabet ettiği hiç hesaba katılmaksızın, hepsinden 
aynı miktarda vergi alındığı gibi, burada müterakkilik kaidesi de uygu
lanmaz e). Ayni şekilde gayrimenkullerin alış fiyatları ile satış fiyatları 
arasındaki müsbet farkdan da bir vergi alınırken, mükellefin şahsi du
rumu hiç hesaba katılmaz. 

c) Gelir vergileri. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde et
tikleri irat ve kazançların yekünundan alınan vergiye gelir vergisi deni
lir. Gelirle hasıla arasındaki önemli fark birinin şahsa, diğerinin objeye 
ait olmasıdır. Bu sebeple gelir vergisi sübjektif, hasılat vergisi de ob
jektütir (3). Gelir vergisi servet ve hasılat vergilerine nazaran daha çok 
yeni ve daha çok gelişmiş olup, şahısların mali iktidarlarını orantılı ola-

(1) M. Orhan Dikmen «Maliye Mersleri» İstanbul 1964, Birinci kitap, S. 209. 
(2) M. Orhan Dikmen «Maliye Dersleri» İstanbul 1964, S. 210. 
(3) Alfred Amonn «Grundzüge der Finanzwissenschaft» Bem 1953, Zweiter 

Teil, S. 13. 
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rak, vergiye tabi tutmaktadır. Gerçekten gelir vergisi 1799 da ilk defa 
İngiltere'de, bunu takiben de 1808 de Prusya'da, 1896 da Avusturya'da,. 
1914 de Fransa'da, 1919 da Belçikada ve 1950 den itibaren de Türkiye'
de uygulanmaya başlanmıştır. 

Gelir vergisinde önemli olan noktalardan biri hangi gelirlerin ver
giye tabi tutulacağıdır. Çtinkü şahısların elde ettiklerj her çeşit gelirin 
gerçek anlamdaki gelirden sayılıp sayılamayacağı ve dolayısile vergiye 
tabi tutulup tutulamıyacağı hususunda tam bir fikir birliği ve fikir an
layışı mevcut değildir. «Kaynak Nazariyesine-Quellentheorie» ye göre bel
li bir süre içerisinde devamlı ve muntazam bir şekilde elde edilen gelir
ler gelir kavramı içerisinde yer alıp, vergiye tabi tutulurlar. Halbuki 
Pr0fesör Georg von Schanz (1853 - 1931) ın «Safi Servet Artışı Teorisi
ne-Reinvermögenszugangstheorie» ye göre hibe, ikramiye, piyango, oyun 
ve ispeku.lasyon neticesinde elde edilen değerler de gelir olarak, kabul 
edHdiğinden, bunların da gelir vergisine tabi tutulmaları lazımgelmek
tedir. 

Gelir vergileri sedüler ve uniter yani umumi mahiyette olmak üzere 
iki şekilde tahsil olunmaktadırlar. 

aa - Sedüler gelir vergisi. Sedüler vergiler çeşitli kaynaklardan 
alınıp, her bir kaynak ayrı bir harf ile gösterilmektedir. Mesela İngil
tere'de tatbik edildiği üzere, A sedülü arazi ve bina sahiplerinin icar su
retile elde ettikleri gelirleri; B sedülü gerek kiracıların ve gerek arazi 
sahiplerinin araziyi bizzat işletmek suretile, elde ettikleri gelirleri; C 
sedülü İngiltere'deki kamu veznelerinden ödenilen faizlerle milli ve ya
bancı aksiyonlardan elde edilen gelirleri; D sedülü ticari, sanayi ve ser
best mesleklerden ve faaliyetlerden hasıl olan gelirleri; E sedülü ser
best olmayan faaliyetlerden elde edilen maaş, ücret ve gündelikler gibi 
gelirleri kapsamaktadırlar. Bu kaynaklara tatbik edilen vergilerden ba
zıları beyanname ve bazıları da kaynakta tevkif esasına göre alınmakta
dırlar. Her kaynağın tabi olduğu vergi nisbetleri ayn oldukları gibi, tarh 
ve tahsil teknikleri de birbirlerinden farklıdırlar. Bilhassa kaynaktaki 
tevkif usulünde gelirler, henüz gelir sahiplerinin eline geçmeden vergi
lendirilirler. Nitekim kupon bedeilerile temettü ve yıllık taksitler sahip
lerine ödenilirken vergi kesildiği gib, fikir ve beden işçilerinin vergisi 
de bağlı bulundukları müesseseler tarafından maaşları, ücretleri ve 
gündelikleri ödenilirken tahsil olunulmaktadır. İngiltere'de bu kaynak
lardan elde edilen gelirler, belli bir sınırı aşdıklan takdirde «Süper Tax» 
adı altında ayrı bir vergiye tabi tutulurlar. Super Tax da hem en az ge
çim indirimi ve hem de müterakkilik kuralları tam olarak uygulanmak
tadırlar (1). 

(1) Alfred Amonn «Grundzüge der Finanzwissenschaft» Bern 1953, S. 78-79" .. 
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bb - Umumi gelir vergisi. Çeşitli kaynaklardan temin olunan ka
zanç ve iratların yekünü üzerinden, yani gayrimenkullerin getirdiği ki
ralar, tahvillerle hisse senetlerinin sağladığı faizler ve dividentıer, tica
ret ve endüstri teşebbüslerile serbest veya serbest olmıyan mesleki 
faaliyetlerden temin olunan gelirler gibi çeşitli kazanç ve iratların top
lamı üzerinden tek bir gelir vergisi almusa, bu terkibi «synthetique» 
mahiyetteki umumi bir gelir vergisidir. Zamanımızda bir çok memle
ketlerin vergi sistemlerinde uygulanan gelir vergisi bu karakterdedir. 
Nitekim memleketimizde 1949 yılında yapılan vergi ıslahatı ile bir ne-vi 
hasılat vergisi niteliğinde bulunan kazanç vergisi kaldırılmış ve onun 
yerine de 5421 sayılı kanunla gelir vergısi konulmuştur. 

Umumi gelir vergisinde mükellefin şahsi ve ailevi durumu gözönün
de tutulduğu gibi, vergilendirmede de gerekli indirimler yapılmaktadır. 
Bu bakımdan umumi gelir vergisinde esas olan gelir kaynaklarından el
de edilen gelirlerin miktarı değil, bu gelirlerin kime ait olduğudur. An
cak memleketimizde umumi gelir vergisi uygulanmakla beraber, bunun 
yanında, hasılat vergisi mahiyetinde olan, bina ve arazi vergileri de mev
cuttur. Yalnız vergi mükellefini ağır bir yük altında bulundurmamak 
için ödenilmiş olan bu vergileıin gelir vergisinden tenzil edilmesi uygun 
görülmüştür. 

cc - Gelir artışı vergisi. Gerçek kişilerin günlük kazanç ve iratları 
yekününden alınan umumi gelir vergisinden başka, olağanüstü hallerde 
meydana gelen gelir artışlarının da zaman zaman veya bir defaya mah
sus olmak üzere, vergilendirildikleri görülmektedir. Munzam servet 
vergisi yerine, munzam gelir vergisinin alınması daha doğrudur. Mesela 
harp dolayısile yüksek kazanç elde eden spekülatörlerin, harbin başlan
gıcındaki kazançları esas tutularak, harp yıllan içinde elde ettikleri ila
ve karlar ayn bir gelir vergisine tabi tutulurlar. Bu suretle olağanüstü 
hal münasebetile, muayyen şahısların elde ettikleri karlar kısmen top
luma intikal ettirilmiş bulunurlar. 

d) Muamele vergileri. Muamele vergileri esas itibarile memleket 
dahilinde imal edilen maddelerle yabancı memleketlerden ithal olunan 
maddlerden, bankaların, bankerlerin, sigorta şirketlerinin yaptığı mua
melelerle borsa muamelelerinden, taşıt işlerinden, eğlence yerlerinden 
alınan vergilerdir. Bu bakımdan muamele vergileri hem bir bedel karşı
lığında alınan ve satılan emtaaya ve hem de bir bedel karşılığında ya
pılan hizmetlere taalluk ederler. Hiç şüphe yok ki, bunların içerisinde 
en önemlisi olan da emtaa muamele verg:leridir. 
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aa - Emtaa muamele vergisi, Memleket dahilinde yapılan emtaa
nın meydana getirilmesinden istihlakina kadar geçen her safha ve mua
meleden, ayrı ayn veyahutta bir defaya mahsus olmak üzere, toplu ola
rak muamele vergisi alınır. Birinci halde, emtaa her el değiştirdikçe, 
yani yapılan her satışın ödeme veya teslimi muamelesinden vergi alınır. 
İkinci halde ise, vergi bir defaya mahsus olmak üzere, ya imalatçıdan, 
ya toptancıdan veyahutta perakendeciden alınır. Birinci şeklin gayesi 
vergiyi muhtelif muameleler arasında bölerek, vergi yükünü mükelef
ler bakımından mümkün olduğu kadar asgari mikdara indirtmektir. An
cak muamele vergisi inikasa müsait bir vergi olması sebebiyle, muame
le adedi ne kadar çoğalırsa, nihai vergi yükü de, o nisbette ağır olur. 
Aynca verginin bu şekildeki alınışı vergi tahsil ve kontrol teşkilatının 
ge:.ıişletilmesine ve dolayısiyle vergi maliyetinin de yükselmesine yol 
açar. işte bu sebeplerden ötürü münferit ve yaygın bir muamele vergisi 
yerine, toplu bir muamele vergisinin alınması daha uygun görülür. 

Yukarıda söylediğimiz gibi, toplu muamele vergisi ya emtaanın pe
rakendeciden müstehlike veya toptancıdan perakendeciye intikali sıra
sında tahsil olunur veyahutta emtaanın imali safhasında alınır. Birinci
sı perakende ticaret vergisini, ikincis toptan ticaret vergisini, üçüncü 
.sü d~ imalat muamele vergisini temsil eder. 

Perakende ticaret vergisinde, perakendecilerin adet itibarile fazla 
-oluşu ve aynı zamanda bunların vergi formalitelerini tam olarak bilme
yişleri, vergi tahsilatı işlerini zorlaştırır ve bu sebepie daha geniş bir 
kontrol ve murakabe teşkilatına da lüzum gösterir. 

Verginin perakendeciler yerine, toptancılardan alınması ise, işi da
ha basit ve daha kolay bir hale getirir. Çünkü bunların adedi daha az 
olduğu gibi, bilgileri de perakendecilere nazaran daha fazladır. Bu şek
lin en önemli mahzuru emtaanın doğrudan doğruya imalatçıdan pera
kendeciye devri suretile, bir kısım emtaanın vergiden kaçırılmasına im
kan verdirttirmesidir. Ayrıca Prof. Orhan Dikmen'inde haklı olarak işa
ret ettiği üzere, toptan fiatlann perakende fiatlara nazaran düşük olma
sı sebebile, aynı miktarda vergi hasılatını elde edebilmek için, toptan
cılardan alınacak verginin nispetini yükseltmek lazımgelir. Bu da ver
giye gösterilen mukavemeti arttırır (1

). 

Verginin imalat safhasında alınması tahsil işini daha da kolaylaştı
nr. Çünkü vergiyi ödeyecek olan imalatçılar adet itibarile az oldukları 
gibi, vergi formalitelerinin yerine getirilmesi hususunda da daha faz-

(1) Orhan Dikmen «Maliye Dersleri» İstanbul 1964, S. 215 
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1a bir bilgiye sahip bulunmaktadırlar. Ancak bunun da mahzuru uygu
fanacak olan vergi nisbetinin perakendecilerden ve toptancılardan alına
.cak vergi nisbetine nazaran yüksek bulunmasıdır. 

bb - ithalat muamele vergisi. İthal edilen emtaa gümrüklerden 
geçerken, iki türlü vergiye tabi tutulur. Bunlardan biri ithalat emtaa 
vergisi olup, diğeri de gümrük resmidir. Gümrük resimlerinin gayesi 
ya hazineye gelir sağlamak veyahutta milli ekonominin herhangi bir is
tihsal sektörünü dış rekabetin etkisinden korumaktır. İthalat muame
le vergisinin gayesi ise, memleket dahilinde imal edilen emtaadan alı
nan verginin aynını ithal emtaasından almak suretile, her iki emteaa ara
sında bir fiat dengesi ve bir eşitlik husule getirmektedir. Bu bakımdan 
ithalat emtaa vergisinin koruyucu gümrük vergilerile benzer tarafları 
vardır. Ancak koruyucu gümrük vergisinin ihdasındaki esas sebebi ko
runulması istenilen yerli mahsullerin v€lya mamullerin benzerlerinin 
dışardan içeriye girmesini önlemektir. Halbuki ithalat muamele vergi
sinde böyle bir maksat güdülmemektedir. Bu bakımdan alınacak itha
lat muamele vergisinin miktarı ve nisbeti daima dahilde alınan emtaa 
muamele vergisinin miktarı ve nisbetinden farklı değildir. 

cc - Emtaa dışındaki konulardan a.iınan muamele vergileri. Ban
kaların, bankerlerin, sigorta müesseseler]nin yaptığı muamelelerle kam
biyo, bor:sa ve emlak acenteliği muamelelerinden alınan vergilerle taş1t 
ve P.T.T. hizmetlerinden alınan vergiler bu grup içinde yer almaktadır
lar. Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun, yapmış 
oldukları bütün muameleler ve dolayısile kendi lehlerine heme nam ile 
olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta 
muameleleri vergisine tabi tutulmaktadırlar. Banka ve sigorta müesse
selerinin yaptıkları bütün muameleler vergilendirildikleri halde, ban
kerlerin yaptıkları muamelelerden sadece banka muamleleri vergiye ta
bi tutulmaktadırlar. Memleket dahilinde belli bir tarifiye göre demir 
yolları vasıtaları, tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yolcu taşımaya 
mahsus sair motorlu nakil vasıtaları, makine ile mütaharrik gemiler, 
uçaklarla yapılan yük ve yolcu taşımaları vergiye tabi olduğu gibi, P.T.T. 
hizmetleri karşılığında alınan ücretlerden de P.T.T. vergisi alınmakta
dır. 

e) istihlak vergileri. İstihlak vergileri istihlak maddelerinden alı
nan vergilerdir. İstihlak vergilerinin alınmasını gerektiren sebeplerden 
birisi toplumun menfaati icabı olarak, fertlerin tüketimlerini vergi yo-
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liyle istenilen istikamete çevirtmek, diğeri de şahısların gelirlerini ve-
mali güçlerini daha isabetli bir şekilde vergilendirmektir. Birinci sebep
iktisadi ve sosyal nitelikte olduğu halde, ikinci sebep tamamen mali biı
karakter taşımaktadır. Çünkü istihlak için yapılan harcamalar gelirin 
ve mali gücün bir dış alameti ve bir dış tezahürü olarak kabul edilmek
tedir. Gelir vergisi ferdin gelirinden doğrudan doğruya alınan bir vergi 
olduğu halde, istihlak vergisi gelir kullanıldıkça, daha doğrusu istihlak 
maksadile harcamalar yapıldıkça alınılmaktadır ( 1). Bütün vergilerde 
olduğu gibi, istihlak vergisinin de kendisine mahsus fayda ve sakınca
lar vardır. Faydalan üzerinde duranlar şu noktalan ileri sürmektedir
ler: 1) İstihlak vergilerinde gelir ve servet vergilerinde olduğu gibi, şah
si ve mesleki durumun önceden incelemesine lüzum yoktur. Vergi öde
me gücü harcamalar yapıldıkça kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

2) Mükellef gelir ve servet vergilerinde olduğu gibi, ne bir zaman kaybe
der ve ne de bir masraf yapmak zorunda kalır. Çünkü vergi mal satın 
alınırken ödenilir. 3) İstihlak vergileri gelir vergilerini tamamlayıcı, ge
lirleri kontrol edici bir karakter taşımaktadır. Çünkü doğru beyanda 
bulunmayanların gelirleri istihlak vergileri yoliyle vergilendirilmekte
dir. 4) İstihlak vergileri hissedilmeden ödenildikleri için, mükelleflerin 
vergiye olan mukavemetleri de asgari bir hadde düşürülmüş olur. 

istihlak vergilerinin sakıncalı olduğunu söyleyenler ise, bilhassa şu 
noktalar üzerinde durmaktadırlar: ı) İstihlak vergilerinin gelirlerle 
olan bağlantısı kesin değildir. Çünkü sarfiyatın yapılması sadece gelire 
değil, şahsın tutumu ve mizacı ile de ilgilidir. Nitekim yüksek gelirli ol
malarına rağmen, istihlaklerini asgari ölçüde tutanlar olduğu gibi, ge
liri çok fazla olmadığı halde, gelirini tBmamen istihlak edenler de ve 
hatta bu meyanda borçlananlar da vardJr. Bu itibarla gününü gün et
mek istercesine yaşayanların ödedikleri istihlak vergisi miktarı ile
riyi düşünüp, tasarruf etmek istiyenlerin ödedikleri istihlak vergisi 
miktarından daha fazladır. 2) İstihlak yergilerinin şahıslara yüklediği 
yük gelirlerle tersine olarak orantılıdır. Eğer istihlak vergileri bütün 
ihtiyaç maddelerinden alınacak oll)rsa, bunun geliri az olan kimselere 
yükleyeceği mali yük, geliri fazla olan tabakaya yükleyeceği mal yük
den daha da çok ağır olacaktır. Ekonomik. hayatın henüz gelişmemiş bu
ltın.duğu devrelerde devletler, hazinenin ihtiyacını karşılamak maksa
dHe ekmek, un, et, tuz, şeker ve yağ gibi en mühim yiyecek maddelerin
den istihlak vergisini alırlarken, zamanımızda bunların vergiye tabi tu
tulması sakıncalı sayılmaktadır. Çünkü bunlardan alınacak vergiler ge-

( 1) W. Gerloff «Die öffentliche Finanzwirtschaft» Frankfurt l!IBO,, S~ 67~ 
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nellikle insanların beslenmelerini ve bakımlarını çok zoraştırmaktadır. 
Bu itibarla bugün istihlak vergilerinin daha ziyade rakı, şarap, viski ve 
bira gibi alkollü içkilerle tütün, tömbeki, çay, kahve, kakao ve baharat 
gibi türlü zevk ve keyif verici maddelerden alınmaları uygun görülmek
tedir. Çünkü bu suretle hem geliri yüksek olanlar indirekt yollardan 
vergilendirilmiş ve hem de sıhhi ve sosyal bakımlardan hiç bir zarar 
husule getirmeden, hazineye bir gelir sağlanılmış olur. 

Devlet istihlak vergilerini ya istihlak maddeleri üzerine koyduğu 
vergilerle veyahutta vergilendirilecek maddeleri tekel resmine tabi tut
mak suretile alır. Gerçekten devlet sıhhi ve askeri nitelikte tekeller vü
cuda getirdiği gibi, sırf hazineye gelir sağlamak maksadile de, tekeller 
kurabilir. Devletin hazineye gelir temini maksadile kurduğu tekellerden 
bazıları malın alunıru, imalini, ithalini ve satışını tamamen devlet mo
nopolü altında bulundurduğu gibi, bazende bunlardan sadece bir tane
sinin monopol altına alınması bahis konusu olabilir. Bu takdirde devlet 
istihlak vergisi mahiyetinde olan tekel resmini ya tekel fiyatından ay
rı olarak tayin eder veyahutta tekel resmini tekel fiyatının içinde müt.a
laa eder. Birinci halde tekel resmi ya değer veya birim (adet, sıklet, 
uzunluk, hacim) üzerinden hesaplanarak, tekel fiyatlarına ilave edilir. 
İkinci halde ise, devlet tekel fiyatını istihlak vergisini kapsıyacak şekil
de tesbit eder. 

f) Gümrük vergileri. Sınırlardan geçen eşyadan alınan vergiler 
gümrük vergileridir. Ancak devletin siyasi sınırlan ile gümrük sınırla
n her zaman birbirinin aynı değildir. Çünkü bazen gümrük muamele
lerinin ve gümrük kontrollarımn yapılabilabilmesi için daha elverişli 
bir gümrük geçit hattına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu geçit hattı ise, ba
zan siyasi sınırların içinde ve bazan da dışında olabilir. Bu takdirde 
gümrük bakımından enclav ve exclav l>ölgeler meydana gelmiş olur. 
Ayrıca kara sınırlarındaki antrepolarla deniz kıyılarındaki serbest li
manlar ve serbest bölgeler de devletin E:iyasi sınırlarını gümrük sınır
larndan ayırmaktadırlar. Fakat gümrük ittihatlarına ait yapılan and
laşmalarla devletler arasında gümrük hudutlarının tamamen ortadan 
kaldırıldığı da vakidir. Nitekim 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da Fran
sa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Luxenburg arasında ya
pılan ve 1958 yılı başından itibaren de yürürlüğe girmiş bulunan Avru
pa Ekonomik Topluluğu antlaşmasının esas gayesi bu memleketler ara
sında mevcut olan gümrük duvarlarını kaldırarak, insanların, malların 
ve sermayenin serbestçe bir taraftan diğer tarafa geçmesini sağlamak 
ve bu suretle aralarında büyük bir müşterek pazarı meydana getirmek-
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tir. Memleketimiz de, 12 Eylül 1963 tarihinde yapılan bir anlaşma ile, Av· 
rupa Ekonomik Topluluğuna hazırlık ve geçiş devrelerinden sonra tam 
üye olarak girmesi kararlaştırılmış ve bu anlaşma 1964 yılının Aralık 
ayının başında yürürlüğe konulmuştu. Buna göre Türkiye 5 Yıllık hazır
lık devresini tamamladığı için şimdi 12 yıllık geçiş dönemine girip gir
memek hususunda ilgili devletlerle müzakereler yapılmaktadır. 

Gümrük resimleri tarih bakımından en eski vergilerdir. Ancak mil
letlerin ekonomik gelişmelerine paralel olarak, milletler arası ticaret
de de büyük gelişmeler olmuş ve bunun neticesindede gümıiik resimle
rinde esaslı değişiklikler yapılmıştır. Nitekim iç gümıiiklerin cari oldu· 
ğu devirlerde bir ilden diğer bir ile gönderilen emtaadan şehir kapıla 
rında vergi alınırken, bugün böyle bir gümıiik resmine hemen hemen 
rastlanılmamaktadır. Zamanımızda uygulanan gümrükler daha ziyade 
dış gümıiikler olup, bunlardan da, aşağıda izah edeceğimiz şekilde, ihra· 
cat gümrükleri ile transit gümrükleri önemliliklerini çoktan kaybetmiş 
bulunmaktadırlar. 

aa - İhracaat gümrük resimleri. Memleket dışına çıkan emtaadan 
alınan gümıiik resmine ihracaat gümrük resmi denilir. Eskiden bu çe
şit gümıük resimlerinin büyük önemlilikleri varken, bugün değerleri
ni tamamen kaybetmiş bulunmaktadırıar. Zamanımızda ihracaat res
minin alınmasını gerektiren sebep mali olmayıp, tamamen ekonomik
tir. Gerçekten iktisadi sebeplerle ihracı arzu edilmeyen mallara mesela 
kömür, demir, bakır, aliminyum, yün, pamuk, tiftik, jüt gibi çok çeşitli 

ham maddelere yüksek gümrük konulmak suretile, bunların dışarıya 
çıkarılmaları önlenilmiş olur. 

İhracat resimlerinin kaldırılmasında.ki en önemli sebep, ihracatı 
teşvik edip, ticaret bilançosunu aktif hale getirmektir. Bu itibarla bu
gün esas olan ihracatçıdan gümıük resmi almak değil, ihracatçıya ihra
catı teşvik etmek için prim vermektir. Ancak bu böyle olmakla beraber, 
bazı devletler memleketten çıkış esnasında her şahsın yanında ne gibi 
eşyayı götürdüğünü gümrük idaresine deklare etmesini de şart koşmuş 
bulunmaktadır. Çünkü memleket dışına çıkarılmasına izin verilmeyen 
eşyanın mevcut olup olmadığı hususu yapılan beyanın kontrolü ile or
taya çıkmaktadır. Mesela memleketimizde bir altın saat ile nişan yüzü
ğünden başka altın, platin ve gümüş gibi kıymetli maddelerin ihracı ya
sak edildiğinden ,bunların çıkış gümrüğiınde bildirilmesi gerekmekte
dir. Aynca ihracat istatistiklerinin tanzimi bakımından da cins, nevi ve 
miktar itibarile ne gibi malların çıktığını da bilmek lazımdır. 
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bb - Transit gümrük resimleri. Yabancı bir memleketten diğer 

yabancı bir memlekete götürülmek üzere, ara bir memleketten geçirilen 
mallardan, geçiş esnasında ara meleket tarafından, alınan gümrük res
mine transit gümrük resmi denilir. Transit eşyanın aktarma maksadile 
ara memleketlerde karaya çıkartılması veya temizlenmesi, istandirize 
edilmesi, ambalanjlanması veya diğer herhangi bir ameliyeye tabi tu
tulması maksadile, serbest bölge ile serbest limanlarda mevcut olan 
antrepolarda veya ambarlarda belli bir ~üre muhafaza edilmesi eşyanın 
transitlik niteliğini kaybettirmez. 

Genellikle transit olarak geçen emtaadan resim alınmaz. Ancak rıh
tım resmi, karantina resmi, antrepo ücreti gibi muhafaza ve transport 
ile ilgili bulunan herhangi bir hizmet karşılığı olarak ayn bir ücret veya 
ayrı bir resim alınabilir. Demiryollan ve havayollan ile yapılan transit 
geçişlerde eşya kurşun mühür altında sevk olunur ve bu bakımdan mua
yeneye de tabi tutulmaz. Halbuki otobüs, kamyon, araba ve diğer kara 
nakil vasıtalarile yapılacak olan transit nakliyatında eşyanın gümrük 
resmi teminata bağlanır. Aynca transit olarak geçirilen emtaa, bir müd
det ara memlekette bazı işlemlere tabi tutulmak üzere) ambarlarda, an
trepolarda saklanırlarsa, bu takdirde bunlardan da resim değil, teminat 
alınır. Bu teminat para, devlet tahvilatı ve banka mektubu şeklinde ola
bilir. Transit gümrük resminin alınmamasının sebebi transit olarak ge
çirilen emtaanın ara memlekette bazı ameliyelere tabi tutulmasını ko
laylaştırmak ve dolayısiyle bu işlerle uğraşan müesseselere iktisadi yön
den bir fayda sağlamaktır. 

Serbest liman ve serbest bölgelerin mevcudiyeti halinde, buralar
da kalan transit emtaadan da gümrük resmi alınmaz. Çünkü bu gibi ser
best bölgeler gümrük sınırlarının dışında sayılır. Serbest liman ve ser
best bölge ihdasının da ekonomik yönden faydası vardır. Çünkü emtaa
nın temizlenmesi, standart tiplere ayrılıp ambalajlanması, ham madde
lerin yarı ve hatta tam mamul hale getirilmesi gibi işler buralarda da 
yerli işçiler ve yerli sanayi müesseseleri tarafından yapılır ve dolayısiy
le bundan da milli ekonomi büyük ölçüde yararlanmış olur. 

cc - İthalat gümrük resimleri. Yabancı memleketlerden ithal olu
nan emtaadan, gümrük kapılarında alınan vergilere ithalat gümrük re
simleri denilir. Ancak burada ithalat muamele vergisi ile ithalat güm
rük resmini birbirlerine karıştırmamak lazımdır. Çünkü ithalat mua
mele vergisinin gayesi önceki bahisde dA söylediğimiz üzere, memleket 
dahilinde alınan imalat muamele vergisine karşılık olmak üzere, ithfil 



174 

edilen ayni veya benzeri mamulattan vergi almak ve böylece yerli ve it
hal mallarının fiatıarı arasında bir farklılık husule getirtmemektir. İt
halat gümrük resimlerinin gayeleri ise, hazineye ya gelir sağlamak ve
ya milli istihsali yabancı imalatın rekab9tinden korumaktır. Bu itibar
la koruyucu maksatlarla alınan ithalat gümrük resimleri maliye ilmin
den ziyade, ekonomi ilmini ilgilendirmektedir. 

Devlet mali maksatlarla almış olduğu ithalat resmi sayesinde is
tihlak vergilerini hem artırmış ve hemde genişletmiş olur. Çünkü mali 
gayelerle alınan gümrük resimleri memlekette istihsal edilmeyen mad
delerden de alınmaktadır. Bu nevi gümrük resimlerinde esasen himaye 
dE:nilen bir şey de bahis konusu olamaz. Mesela iklim şartları itibariyle 
memleketimizde yetiştirilmesi mümkün olmayan ve fakat ithalinde zaru
ret görülen kahve, kakao, ananaz ve hurma gibi maddelerden alınan ver
gilerin asıl gayesi hiç şüphe yokki, hazineye gelir sağlamaktan ibarettir. 
Devlet, ithalatı teşvik için düşük nisbette gümrük resmi alırsa, bunun 
da gayesi tamamen malidir. Çünkü himaye maksadile emtaadan alınan 
gümrük resimleri daima mali gümrüklerden yüksek bulunmaktadır. Ge
nellikle himaye gümrükleri yabancı emtaanın yerli emtaa hesabına mem
lekete girmesini önlediğinden, bunlara ait vergi hasılatı da, elbette dü
şük olacaktır. Bu itibarla koruyucu gümrüklerle mali gümrükler ara
sında bir çelişme göze çarpmaktadır. Himaye politikası gayesinden ha
reket edildiği zaman, gelire önem verilmez; gelir temini esasından ha
reket olunduğu takdirde de himayeden vazgeçilir. 

Gümrük ithalat resimleri ya birim «specifique» veya kıymet «ad va
lorem» esası dahilinde tanzim edilmiş bulunan tarif el ere göre alınır. 

Spesifik tarifelerde gümrük resmi ithal olunan emtaanın nevine göre 
kilo, ton, adet, litre, metre kare ve metre küp üzerinden alınır. Eşyanın 
değeri ile bağlantısı olmayan bu nevi gümrük resimleri eşya fiyatlarını 
takip edemezler. Genellikle fiyatlar yükseldiği zaman devletler, fiyatlar 
düştüğü zamanda mükellefler zarar görüı ler. Bu bakımdan kıymet esa
sı üzerinden alınan gümrük resimleri daha verimli, daha elastiki ve da
ha adildirler. Bilhassa ayni cinsten olup, vasıflan farklı olan mallarda 
spesifik tarifenin mahzuru daha da büyüktür. Çünkü vasıfları farklı ol
malarına rağmen, alınan resim aynıdır. Bu mahzuru önlemek için mal
ların türlerini ve bu meyanda mümkün olduğu kadar vasıflarını göz 
önünde tutmak ve buna göre pozisyon sayısını artıracak şekilde liste
lerin yapılması ve her vasfa göre bir tarifenin tanzimi lazımgelir ki, bu 
da çok zordur. Halbuki tarifeler kıymet esası üzerine tertiplenirlerse, 
emtaanın değerini vasıflarına göre ayarlayarak, gümrük resmini de 
bu değerler üzerinden almak mümkün olabilir. Gümrük vergisi 
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eğer üzerinden alındığı takdirde, matrahın tayini işi daha zordur . 
.Halbuki ölçü esası üzerinden alınan vergilerde matrahın tayini da
ha basit ve daha kolaydır. Bu da tabiidir. Çünkü ölçüyü tayin etmek de
ğeri tayin etmekten daha kolay olduğu için ölçünün tayini hususunda 
mükellef ile gümrük idaresi arasında bir anlaşamamazlığın çıkması pek 
mümkün değildir. Ayrıca kıymet esasına dayanan tarifelerde ithalatçı
lar düşlık bedelli bir faturayı gümrük idaresine ibraz etmeleri de müm
kündür. Bu takdirde yapılacak şey, gümrük eksperlerı vasıtasiyle ithal 
edUen malın hakiki değerini tayin ettirmek veyahutta malın gümrüğe 
giriş tarihindeki fiyatını, daha doğrusu kataloklardakı fiyatlarını c.: < 

tutmak yerinde olur. Fakat bunun da, bazı ihtilaflara ve bazı yolsuz ha
reketlere sebebiyet verdirttirmesi mümkündür. Memleketimizde esk · 
den bazen ad valorem ve bazende spesifik tarif el erin uygulandığı bilin
mektedir. Nitekim tanzimatı müteakip ad valorem, meşrutiyetin ilanı
nı müteakip de, spesifisik tarifeler tatbik edilmiştir. 1954 yılında kabul 
'€dilen 6290 sayılı kanunla tekrardan kıymet esası üzerine dönülmüştür. 

Gümrük tarifeleri hukuki nitelikleri itibarile, ya devletler tarafın
<ian tamamen serbest olarak veyahutta diğer devletlerle yapılan andlaş
malar dahilinde tanzim edilmektedirler. Birinciler muhtar tarifeler olup, 
ikinciler ahdi tarif elerdir. Muhtar tarifeler andlaşmanın mevcut olma
dığı memleketlerden gelen emtaaya tatbik edildiği halde, ahdi tarüeler 
andlaşmanın mevcut olduğu memleketlerden gelen emtaaya uygulan
maktadır. Andlaşma yapan devletler temilatlı tarifenin hangi nevi em
taada uygulanacağını kendi aralarında kararlaştırabilirler. Gümrük tari
feleri tek veya çift tarife esasına göre de tanzim olunurlar. Tek tarife 
usulünde emtaa hangi memleketten gelirse gelsin daima emtaadan ay
-ni nisbette gümrük resmi alınır. Halbuki çift tarife usulünde biri umu
mi ve diğeri de, asgari olmak üzere iki tarife uygulanır. Umumi tarüe, 
tenzilatlı tarife andlaşmasına tabi tutulmıyan bütün diğer memleket
lerden gelen emtaa için uygulanır. Halbuki asgari tarife ancak karşılık-
1ı olarak, gümrük tenzilatı yapılmış olan memleketlerden gelen emtaa
ya tatbik olunur. 

Ahcli tarifelerin en büyük mahzuru, iktisadi durumu bozulmuş 01~11 
herhangi bir memleketin gümrük tarif esi, daha doğrusu gümrük re

imleri üzerinde hiç bir değişikliğin yapılamamasıdır. Çünkü ortada 
bir tarife antlaşması mevcut bulunmaktadır. 

10 - Vergilerin Uygulanması. Vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil 
muamelelerine ait hususlar vergi kanunlarile bunlara ait tüzük ve yö
netmeliklerde gösterilmişlerdir. Bu itibaıla vergilerin uygulanması ba-
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kınımdan her verginin kendisine mahsus bazı özellikleri vardır. Ancak 
verginin tarh, tahakkuk ve tahsil ameliyelerinin umumi olarak, neleri 
ifade ettiği, nasıl ve hangi esaslara göre yapılmalarının gerekli bulun
duğu maliye ilmince ele alımp, incelenmiştir. Bu sebeple biz de bura
da bu konuları ele alıp, ayn ayrı üzerinde duracağız. 

A) Verginin Tarhı Muamelesi. Vergi dairesinin vergi alacağını, ka
nunlarda yazılı matrah ve nispetlere göre hesaplayıp J mükellefe bildir
mesi verginin tarhı demektir ( 1). Gerçekten verginin tarhı muamelesi
ni yapan vergi idareleri vergi mükellefinin kim olduğunu, vergi mükel
lefiyetinin hangi sebeple doğduğunu, vergiye konu teşkil eden matrahın 
(servet veya iradın) neden ibaret bulunduğunu tesbit ettikten sonra,. 
kanunda yazılı olan vergi nispetini mükellefin vergi matrahına tatbik 
ederek, bulduğu miktarı vergi mükellefine bildirir. Ancak vergi tarhın
da sübjektif vergilerle objektif vergiler arasında önemli bir fark bulun
maktadır. Gelir vergisi gibi sübjektif vergilerde vergiyi ödeyecek şahıs
tan harket edilerek, onun şahsi, ailevi ve mesleki durumu gözönünde 
tutulur ve vergi böylece tarh edilir. Buna mukabil reel vergilerde vergi
nin objesi mesela arazi ve bina vergilerinde arazi ve binanın getirdiği 
hasılat gözönünde tutulur ve vergi bunların üzerinden hesaplanır. Ver 
ginin önceden tarhı ameliyesi daha ziyade vasıtasız vergiler için bahis 
konusu olmaktadır. Çünkü vasıtalı vergilerde vergi mükellefiyetini do
ğuran olay belli olmayan zamanlarda vukua gelir. Tarh, tahakkuk ve 
tahsil muameleleri de, bu olayın neticesinde yapılır. Nitekim gümrük
lerden geçen malların vergilerine ait tarh, tahakkuk ve tahsil muamele
leri malların gümrükten çıkartılması esnasında icra edilmektedir. Mahi
yetleri itibarile tahakkuku tahsiline bağlı olan vergilerde verginin tah
sili muamelesi verginin tahakkuku muamelesini de için almaktadır (2). 

Halbuki arazi ve bina vergileri gibi vasıtasız vergilerin tarhı muamelesi 
mükellefin kayıtlı bulunduğu ana vergi defterine göre yapılır ve keyfi
yet vergi mükellefine bildirilir. 

Vergi matrahının tayini e ödenilecek vergi miktarının tesbiti esas 
itibarile ilgili vergi dairelerince (Maliye Bakanlığı Vergi Dairesince, İl 
özel İdare ve Belediye Tahsil Şubelerince) yapılır. Genellikle verginin 
tarhında uygulanan usuller, aşağıda anlatacağımız üzere, idarece doğ
rudan doğruya takdir usulü ile karine usulü, götürü usul ve beyanna
me usulünden ibaret bulunmaktadır. 

(l) Vergu Usul Kanunu, Tarih .1.1961, No: 213, Madde 20. 
(7) Vergi Usul Kanunu Madde 24. 
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a) Doğrudan doğruya takdir usulü. Bu usulde vergi dairesi ken
disine verilmiş olan yetkiye dayanarak, vergi matrahını ve ödenecek olan 
vergi miktarını re'sen tayin etmektedir. Takdir usulünün en büyük fay
dası kolay ve fazla bir masrafa liizum göstertmemesidir. Buna mukabil 
gerek vergi idaresinin ve gerek takdiri yapan memm:iann vergilendir
me işinde objektif ölçülerden ziyade,sübjektif hususlara dayarunalan 
doğrudan doğruya takdir usulünün başlıça mahzurunu teşkil etmekte
dir. Vergi matrahı, tamamen veya kısmen maddi delillere veya alamet
lere göre tesbit edilemezse, o zaman doğrudan doğruya takdir usulü uy
gulanır. Nitekim Vergi Usul Kanunumuzda, bu nokta açıkça belirtilmiş 
bulunulmaktadır. ( 1). 

b) Karine usulü. Vergiye tabi tutulan servetin veya iradın ger
çek değerinin başka bir suretle tayini mümkün olamadığı takdirde, ver
ginin tarhı dış alametlere göre yapılır. Vergilendirmede servet veya irad 
değerinin dış alametlere göre tayin edilmesi vergi tarhı ameliyesinde 
daha objektif hareket olunduğunu gösterir. Bu itibarla karine usulün
de ele alınan şey servetin ve iradın kendisi olmayıp, onu temsil eden dış 
alfunetıerdir. Mesela arazi vergisinin tarhında arazinin genişliği, mevkii, 
bonite derecesi, bina vergisinin tarhında binaların büyüklüğü, mevkii, 
kapı ve pencere adedi (2) ve zanaata ait kazanç vergisinin tarhında işçi 
sayısı, muharrik kuvvetlerin kapasiteleri ( 3 ) birer karine olarak kulla
nılırlar. 

Kaı ine usulü eski olmakla beraber, bugün de beyanname usulünün 
uygulanamadığı memleketlerde ve hallerde tatbik edilegelmektedir. Ka
rine usulü hem mükellef, hem de devlet için uygulanması kolay, basit 
ve rahat bir usuldür. Burada mükellefin şahsi, ailevi ve mesleki haya
tı incelenmediği gibi, çeşitli muhasebe defterlerinin tutulmasına, yıllık 
bilançoların tanzim edilmesine, faturaların ve senetlerin saklanılması-

(1) «Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen maddi delil
lere dayanılarak tesbitine imkan bulunamıyan hallerde, takdir komisyonları tara
fından takdir edilecek matrah veya mat~ah kısmı üzerinden vergi trh olunmasıdır.» 
Vergi Usul Kanunu, Madde 30, Fıkra 1. 

(2) Fransa'da XX inci yüz yıla kadar süren kapı ve pencere vergisi «Impot sur 
les portes et fenetres» karine usulünün bir misalidir. 

(3) 23.10.1789 tarihli Fransa'nın Patent vergisi «Contribution des patentes» za~ 
naat alanındaki vergi tarhı muamelesinin, zanaatın dış alametlerine (zanaatın ne
Vine, işletmenin bulunduğu kasaba büyüklüğüne, işletmede çalıştırılan işçilerin 
adedine) göre yapılmasını kabul etmişti. 

F. 12 
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na da lüzum duyulmamaktadır. Ayrıca verginin tarhı 9bjektif kriter'le· 
re göre yapıldığından, vergi idaresi ile mükellefler arasındaki münas& 
betler de asgari dereceye inffirilmiş olup, memurların şahsi takdirleri· 
ne de yer verilmemiştir. Karine usulünün bu faydasına karşılık, dış ala
metlerin her zaman gerçeği göstermemesi de, onun bir mahazurunu teş
kil etmektedir. Mesela serbest meslek arbabının çalıştıkları yerlerin kira
larına bakarak, onların kazançlarını tesbit etmek, bazen hatalı sonuçlar 
yaratabilir. Çünkü iş hacminin fazla ve dolayısiyle kazançların yüksek 
olmasına rağmen, küçük bir yazıhanede çalışmak suretile vergiden ka-
çınılmak kabildir. Ayrıca ka~çların miktarı üzerinde çok çeşitli et
ken1er de rol oynamaktadırlar. Nitekim bir çiftçinin kazancı üzerinde 
sadece arazinin genişliği ve bonite derecesi değil, transport ve pazarla.. 
ma şartlarının da büyük bir rolü vardır. Bu itibarla ayni kritere göre he
saplanan vergilerde çok defa bir eşitlik temin edilemez. Bu eşitliği kıs 
men temin edebilmek için kriter olarak ele alınan alametin tek değil, 
müteaddid olması gerekir. Mesela bir avukatın yıllık kazancını sadece 
yazıhanesinin kirası ile değil, yanında çalıştırdığı yardımcıların adedi, 
onlara verdiği ücret miktarı, aldığı davaların adedi ve cinsi (ceza, hu
kuk ve ticaret davaları) ile ölçmek lazımdır. Karine usulünün diğer bir 
mar...zuru da, vergideki elastikiyet kaidesine uymayışıdır. Çünkü dış ala-
metler aynı kaldıkları halde, kazançlar zaman zaman değişmektedir. 
Durgunluk devrelerinde kazançların azalmasına rağmen, vergi sabit kal
dığı için, mükellefin yükü ağırlaşmakta ".'e buna karşılık iktisadi geliş-
me devresinde de kazançların fazla olmasına rağmen, devlet ayni mik
tarda vergi aldığı için, bu defa da hazin8 zarar etmektedir. Karine usu
lü verginin matrahını tam olarak gösteremediği için uygulanma alanı 
da gün geçtikçe daralmaktadır. 

c) Götürü usul. Götürü usulde mükeleflerin ödeyeceği vergi mik
tarı, re'sen takdir ve karine usullerinde olduğu gibi, her mükellef için 
ayrı ayrı heşaplanmayıp, objektif şekilde hazırlanan umumi bir tarife
ye göre tesbit edilir. Nitekim Vergi Usul Kanunumuzda «götürü ücret 
ler, götürü ticaret ve serbest meslek ka7ançları her ilçe merkezindeki 
takdir komisyonu tarafından ilçe hududu dahilindeki belediyeler ile il
çe merkezindeki ticaret ve sanayi odası, özel kanunlara göre kurulmuş 
mesleki teşekküller, varsa iş ve işçi bulma kurumu şubelerinden ve tak
dir komisyonunca lüzum görülen hallerde diğer daire, kurum ve te
şeküllerden mütalaa alındıktan sonra, aşağıdaki usul dfüresinde ilçe için 
yıllık tesbit olunur: 1. Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest mes· 
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lek kazançları iş ve hizmet nev'i ve grupları itibariyle her iş ve hiz· 
met nev'i ve grubu ıçın beş derece üzerinden tesbit olunur. 
2. Takdir komisyonunun bu kararlan, uygulanacağı ilk mali yıldan 
en az iki ay önce takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe merkezindeki 
belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına ve varsa takdir olunan götürü 
matrahların iş ve hizmet nev'i itibarile, taalluk ettiği meslek teşekkü 
lüne ve ilin en büyük maliye memuruna imza karşılığında verilir. 
'3. Ayni il belediyesi sınırları içinde mevcut ilçeler için (Bu ilçele
rin belediye sınırları dışında kalan kısımlan dahil) bu takdirler, il 
takdir komisyonunca ve bu ilçelerin hepsine şamil olmak üzere yapı
lır.» (1) denilmekle, götürü şekilde tesbit olunacak olan matrahların 
umumi vergi cetvelerine göre hesaplanacağı anlaşılm8.ktadır. Bu itibar-
la vergi mükellefleri matrahların bu umumi ve objektü şekildeki tesbi4 

ti ile değil, kendi durumlarının bu matrah cetvellerine intibak ettirtil
mesi hususu ile ilgili bulunmaktadırlar. Nitekim itirazlarını da ancak 
bu yönden yapmaya yetkili sayılmaktadırlar. 

Götürü usulün re'sen takdir usulünden olan farkı birinde ferdi mat
rahların doğrudan doğruya vergi idaresi tarafından tayin olunması, di-
ğerinde ise, mükelleflerin ödeyeceği vergi miktarının önceden tesbit 
€dilmiş bulunan vergi matrah cetvellerine göre hesaplanmasıdır. Bu iti-
barla götürü usulde vergi idaresinin hareket serbestisi re'sen takdir 
usulüne nazaran daha dar bulunmaktadır. 

Götürü usulün karine usulünden de farkı vardır. Maliye müellifle
rinden Prof. Fr. Neumark «karine usulünde dış alametin asıl vergi mev-
zuunu temsil ettiği farz olunduğu halde, götürü usulde vergi mevzuu
nun ayni olan matrah, malüm bazı verilere istinaden doğrudan doğru-
ya tahmin ve tayin edilmektedir. Böylece tesbit edilen meblağlar ger
çek gelir, servet ilh. miktarlarına aşağı yukarı eşit addedildiklerine gö-
re, bunlara umumi tarife tatbik edilmek suretile, vergi borcu hesaplan
maktadır.» demekle, her iki usulü birbirlerile karşılaştırmış ve ayni za-

manda konunun daha iyi kavranabilmesini temin için de şu misali ver
miş bulunmaktadır. «Asıl vergi mevzuunun dış alameti (karinesi) ola-
rak ciro miktarına dayanan bir kazanç vergisinde, mesela muayyen bir 
perakende ticaret branşında hakiki kann cironun % lb ini teşkil ettiği 
aı-zedilir ve gerçek kazanç % 20 nisbetinde teklif edilmek istenilirse, 

( 1) Vergi Usul Kanunu, 4.1.1961, Noa 213, Madde 40. 
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ciro'nun % 3 ünün vergi olarak alınmasının icabedeceği anlaşılmakta
dır. Halbuki kesim usulünde ( götüıü usulde) mesela Fransız ticari ka
zanç vergisinde göıüldüğü üzere, ciro'su muayyen bir haddi aşmıyan 
mükelefler bakımından, işin nev'ine göre değişen, muayyen bir emsal
le çarpılan ciro miktarı götüıü kazanç olarak kabul edilmektedir. Bu 
emsal faraza %15 ve ciro miktarı da 100.000 frank olduğu takdirde, 15.000 
frank doğrudan doğruya safi kazanç addedilerek, bu sonuncu meblağa, 
ayni miktarda olan hakiki (beyan edilen) safi kazanç için derpiş edilen 
vergi nisbeti tatbik edlimektedir.» (1). 

Götüıü usulün faydası tıpkı re'sen takdir ve karine usullerinde ol
duğu gibi, vergi tarhının basit ve kolay bır şekilde yapılmış olmasıdır. 
Gerçekten bu usulde devlet olsun, vergi mükellefleri olsun verginin tar
hı bakımından bir çok formalitelerden kurtulmaktadırlar. Götüıii usu
lün bu faydasına karşılık mahzurlu olan tarafı da, omın adaletsiz ve ve
rimsiz oluşudur. Çünkü maktu şekilde tesbit edilen vergi miktarı mü
kelleflerin vergi ödeme takatı ile her zaman orantılı değildir. Alınan 
vergi bazen ferdin ödeme kudretinden az, bazen de yüksek bulunmak· 
tadır. Aynca götüıü usulde verginin tesbiti belli devrelerde yapılan tah
min ve takdire dayandığından, bu usul hem bir taraftan suistimallere 
yol açmakta ve hem de diğer taraftan mükelleflerin değişen mali du
rumlarını takip edememektedir. Bu bakımdan her yıl ayni nispet ve 
miktarda vergi alınmakla, vergi hasılatının da artmasına imkan verdirt
tirtmemektedir. İşte bu sebebple ancak defter tutmanın ve bilanço tan
zim etmenin mümkün olamadığı hallerle ve bilhassa küçük esnafla ka 
zançlan az olan serbest meslek erbabına ait kazançların vergilendiril· 
mesinde götürü usulün tatbiki uygun göıülmüştür. 

d) Beyanname usulü. Beyanname usulünde vergi matrahı, daha 
doğrusu vergiye tabi olan gerçek gelir mükellef tarafı:r:dan yazılı olarak 
vergi dairesine bildirilmektedir. Halbuki karine ve götürü usullerde 
vergi matrahı doğrudan doğruya vergi ide.resi tarafından tayin olunmak
tadır. Ancak vergi idaresinin bu tayini yapabilmesi için bazı bilgilere 
ve donelere de sahip olması lazımdır. Mesela arazi vergisinde arazinin 
genişliği, bonite derecesi veya kadastro değeri, ticari kazançlar vergi
sinde yılık ciro hacmi önceden bilinmelidir. Buna karşılık beyanname 
usulünde bildirilen hususlar bu kadar basit değildir. Mükellef vermiş 
olduğu beyannamede sadece vergiye konu teşkil eden servetini veya ge
lirini değil, ayni zamanda şahsi, ailevi ve sosyal durumunu ilgilendiren 

(l) Fr. Newnark «Maliye'ye Dair Tedkikler>.t İstanbul 1951, S. 14. 
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hususları da, beyan etmek mecburiyetindedir. Ayrıca gelir vergisi be
yannamelerinde kanunun koyduğu esaslar dahilinde ödenilecek olan 
vergi miktarının gösterilmesi de, vergi mükeleflerinden talep edilmek· 
tedir. Bu bakımdan beyanname usulünde, mükellef vergi dairesine bü .. 
yük ölçüde yardımcı olmaktadır. 

Diğer vergi tarhı usullerinde olduğU gibi, beyanname usulünün de 
kendisine mahsus bazı fayda ve mahzurları vardır. Ancak vergi adaleti
ne en uygun bir vergi tarhı şekli olması itibarile, faydası sakıncasına na-
2aran daha fazla bulunmaktadır. Çünkti beyanname usulünde, karine 
ve götüıü usullerde olduğu gibi, vergi miktarı muayyen yıllar için don-
durulmuş olmadığından, vergi her yılın kazanç ve iradına göre tarh edil
mektedir. Bu sebeple beyanname usulünde yılık kazanç ve irad değiş
melerile birlikte vergi hasılatı da değişmekte ve böylece alınan vergi de 
tam anlamı ile vergi adaletine uygun bulunmaktadır. Ayrıca gelir be
yannamelerinde bütün ynaklardan temin olunan kazanç ve iratlar 
toplu olarak gösterilmiş olduğundan, yüksek kazançlara yüksek vergi 
nisbetinin uygulanması ve böylece verginin verimli bir hale getirilmesi 
de mümkün bulunmaktadır. Beyanname usulünün mahzuru, daha ziya
de mükelleflerin sıkı bir şekilde idari kontrola tabi tutulmalarından ileri 
gelmektedir. Bilindiği üzere, vergi vatandaşlara mali bir külfet yüklemek
tedir. Vergi ahlakı ne kadar yüksek olursa olsun, vergi mükellefiyettin .. 
den kaçmak veya kaçınmak isteyenlere her memlekette rastlanılmakta-
dır. İşte buna mani olmak için beyanname usulünün idari kontrol usulü 
ile birlikte yüıütülmesine ihtiyaç vardır. İdari kontrola tabi tutulan bü
tün mükelleflerin istihsal masrafları, maliyet masrafları, satış miktar-
1arı ve satış fiatları, borç ve alacak hesaplan en ince noktalarına kadar 
incelenebileceği gibi, mükellefin özel sar.fiyatı da kontrol edilebilir. Hat
ta bu arada mükellefin münasebette bulunduğu bütün müessese ve te
şekküllerden bilgi edinilerek, onun mali durumunun ne merkezde ol
duğu ortaya konulabilir. Bu bakımdan beyanname usulü mükellefin 
şahsi, ailevi ve mesleki sırlarını meydana çıkartan ve vergilendirme hu-
susunda herhangi karanlık bir noktanın kalmasına imkan verdirttirme
yen bir vergi tarhı usulü olarak kabul edılmektedir. Her ne kadar bun
lar beyanname usulünün sakıncalı tarafları olarak ileri sürülürse de, 
kanaatımızca verginin kaçırılmasını önlemek ve vergi adaletini gerçek
leştirmek için böyle bir kontrola lüzum vardır. Esasen Beyanname usu
lünün mahzuru olarak gösterilen bu hususlar beyanname usulünün ken
disine ait değil, daha ziyade bu usulün uygulanması için gerekli bulu
nan ortamın mevcut olmayışına ait bulunmaktadır. Eğer bir taraftan 
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beyannameye tabi olan vergi mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu ile Ver
gi Usul Kanununun tayin ettiği ve aynı zamanda vergi idaresinin lüzum 
gördüğü iş defterlerini düzgün bir şekilde tutarlar ve işlerine ait mek
tuplarla vesikaları ve faturaları dikkatle muhafaza ederler ve dolayı

siyle muhasebe tekniği ile vergi ahlakı bakımından herhangi bir hileli 
yola sapmazlar ve diğer taraftan da vergi beyannamelerini kontrol eden 
memurlar muhasebe tekniğine ve mali mevzuata gereği derecesinde va
kıf bulunurlar ve aynı zamanda geçim zorluğu çekmiyecek şekilde maaş 
veya ücret alırlarsa, vergi mükelleflerini izaç edecek şekilde bir idari 
tahkikatın yapılmasına da lüzum kalmaz. Çünkü bu takdirde mükellefle 
vergi memurları arasında mevcut olması lazımgelen karşılıklı itimat ve 
emniyet duygusu da kendiliğinden yaratılmış olur. Aksi halde memur 
mükellefin beyanından şüphe edeceği için, onu ya cezalandırmaya kal
kar veyahautta vergisini re'sen takdir eder. Bu ise beyanname usulünün 
dayandığı karşılıklı itimat havasını bozar ve dolayısile beyanname usu
lünden beklenilen müsbet sonuçların elde edilmesine de imkan bırak
tırmaz. Nitekim bu sebebten ötürü iktisaden geri kalmış mmleketlerle 
toplum ahlakının zayıf bulunduğu memleketlerde beyanname usulün
den beklenilen iyi sonuçlan almak da mümkün olmamaktadır. 

Memleketimizde önceleri sadece gümrük, sayım, kazanç ve veraset 
vergilerinin tarhında ve çok mahdut bir şekilde uygulanan beyanname 
usulü 3.6.1949 tarihinde çıkartılan 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 
bilhassa bu kanunun yerine geçen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu ile çok genişletilmiş bulunulmaktadır. Gerçekten beyan
name usulü 1950 yılından önce daha ziyade ticari kazançlara inhisar et
tirtilir ve bunlardan da sadece ticaretle ugraşanlann belli bir kısmı be
yannameye tabi tutulurlarken, bugün gelir vergisi kanunu ile -kanunda 
aksine bir hüküm bulunmadıkça- zirai kazançların, ücretlerin, serbest 
meslek kazançlarının, gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarının, sair 
kazanç ve iratların da beyanname şumulüne sokulduğu görülmektedir.( 1} 

Bugün uygulanmakta olan gelir beyannamesi usulünün etkisinden 
farklı olan diğer bir tarafı da, bütün kazanç ve iratların, gelir vergisinin 
karakterine uyacak şekilde toplu olarak beyannamede gösterilmesi 
mecburiyetidir. 

Hülasa bugünkü vergi sistemimizde en geniş bir yer alan gelir ver
gisinin tarhı, daha ziyade beyanname usulüne dayanmakta olup, beyan
name usulünün yerine diğer usullerin tatbik edilmeleri ancak istisnai 
hallerde vuku bulmaktadır. 

( ı) Gelir Vergisi Kanunu, Madde 85. 
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B) Verginin Tahakkuku. Verginin tarhından sonra tahakkuk saf
hası gelmektedir. Vergi hesaplanıp, mükellefe bildirilmekle tarh mua
m'3lesi sona ermiş demektir. Ancak bu muamele ile vergi ödenilir hale 
gelmiş demek değildir. Çünkü verginin hesaplanıp, mükellefe bildiril
mesinde bilerek veya bilmeyerek yapılmış olan bazı hatalar bulunabi
lir. Ayrıca mükellefler bir hatanın yapılmış olduğunu da düşünebilirler. 
İşte gerek yapılmış olan bir hatanın düzeltilmesini ve gerek bir hatanın 
yapıldığına dair mükelleflerde mevcut olan bir düşüncenin ortadan kal
dırılabilmesini temin için mükellefe vergiye karşı bir itiraz hakkının ta
nınmasında isabet vardır. Bu sebeple mükellef kanuni süre içinde tarh 
edilen vergiye itiraz etmez veya itirazı halinde, itirazı yetkili merci'ler 
tarafından reddedilirse, vergi o zaman ödenilir bir hale gelmiş olur. 

Vergiye itiraz doğrudan doğruya vergi mükellefine ait bulunmakta
dır ( 1). Çünkü ödenilecek olan vergi esas itibarile vergi idaresi tarafın
dan mükellefe bildirilmektedir. Eğer vergi başkaları tarafından mesela 
halk müesseselerinin veya mesleki teşekkül mümessillerinin dahil bu
lunduğu organlar (takdir komisyonları) tarafından tesbit edilirse, o za
man hazinenin menfaatını korumak maksadiyle vergi ıdaresine de böy
le bir itiraz hakkının tanınması lazımgelir (2). Aynca götürü usul üze
rine yapılan vergi tesbitlerine karşı da, vergi idaresinin bir itiraz hakkı 
olduğu Vergi Usul Kanunundan anlaşılmaktadır ( 3). 

Genellikle vergilendirmede yapılan r.çık maddi hataların vergi dai
resi tarafından kendiliğinden düzeltilmesi gerektiği gibi, herhangi bir 
teftiş esnasında ortaya çıkarılan hataların da, ilgili memurlar tarafın· 
dan tashih edilmesi gerekmektedir. Eğer vergi, yapılan açık maddi ha
taya rağmen, alınmış ise, verginin bir düz.eltme fişi ile sahibine iade edil
mesi ıazımgelir ( 4 ) • 

( 1) «Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere 
ve kesilen cezalara itiraz edebilirler» Vergi Usul Kanunu, Madde 377, Fıkra ı. 

(2) «Vergi d:liresi tahrir, tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir 
olunan matrahlara itiraz edebilir» Vergi Usul Kanunu, Madde 377, Fıkra 2. 

(3) «40 ıncı madde gereğince, kendilerine takdir komisyonu karan verilen 
daire, kurum ve teşekküller, bu karan inceleyerek, aykırı gördükleri takdirlere 
karşı kararın kendilerine verildiği tarihten itibaen 15 gün içinde itiraz edebilirler. 
İtiraz komisyonunca verilecek kararlar aleyhine daire, kurum ve teşekküllerce 15 
gün içinde Danıştaya baş vurulabilir. Danıştay bu müracat üzerine, işi dosya üze
rinde tercihan inceliyerek, karara bağlar.» Vergi Usul Kanunu, Madde 41. 

(4) «Vergi hatlarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. 
Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine ya· 
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Bahis konusu olan açık maddi hatalar bir rakam hatası, bir hesap 
hatası olabileceği gibi, mükellefin şahsına (başka bir mükellefin yerine 
gösterilmiş olmak gibi), mükellefiyete (muaf olanları vergilendirmek 
gibi), vergi konusuna (istisna edilmiş bir konuyu vergilendirmek gibi) 
ait bir hata da olabilir. İşte bu hatalar vergi idaresi tarafından kendili
ğinden düzeltilebileceği gibi, mükellefin yapacağı müracaat üzerine de 
tashih edilebilir ( 1). Eğer vergideki hatanın düzeltilmesi hususunda mü
kellefin yaptığı müracaat vergi idaresince red edilirse, o zaman itirazın 
kazai bir merci'e yapılması lazımgelir. Nitekim memleketimizde de bu 
maksatla kurulmuş bulunan vergi itiraz ve temyiz komisyonları mevcut 
bulunmaktadır. Verginin tashihi için vergi itiraz komisyonuna yapılan 
müracaat bir karara bağlanmış olmakla, vergi kesinleşir, yani vergi öde
nilir hale gelmekle, tahakkuk etmiş sayılır. Mükelleflerin bu kazai or
gana nasıl baş vuracak.lan ve bu organların nasıl bir kuruluşa sahip 
olacakları ile vergi davalarının bu organlarda ne şekilde yürütülecekleri 
konusu doğrudan doğruya mali kazayı iJgilendirmektedir. 

C) Verginin Tahsili. Tarih ve tahakkuk muamelelerinden sonra ha
zine namına meydana gelen bir vergi alc.cağının kamına uygun şekilde 
mükelleften alınıp, hazineye mal edilmesine verginin tahsili denilmek
tedir. Verginin tahsili zaman ve mekanla büyük değişikliklere maruz 
kalmış bulunmaktadır. Vergi eskiden mültezimler veya halk mümessil
leri tarafından tahsil edilmekte iken, zamanımızda vergiler doğrudan 
doğruya devletin vergi tahsil teşkilatı tarafından alınmaktadır. 

a - Verginin iltizam suretiyle tahsili. Eskiden devlete ait vergi 
tahsilatı teşkilatının yeterli bulunmaması ve alınan vergilerden bazıla
rının da ayni mahiyette olması sebebil8 devlet alacağı vergileri bizzat 
toplıyamıyor ve dolayısiyle vergiyi, kendisine en fazla para veren mül
tezime satıyordu. Onlarda devletten satın aldıkları vergiyi mükellefler
den topluyorlardı. İşte verginin bu tarzdaki tahsil şekline iltizam usulü 
denilmektedir. 

pılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak, terkin ve tahsil olunmuş 
ise, mükellefe red olunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla mü
racaat edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek suretile, mükellefe tebliğ 
edilir. Mükellef tebliğ tarihindn başlıyarak, bir yıl içinde parasını geri almak üzere 
müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur». Vergi Usul Kanunu, Madde 120. 

(I) «Vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini mükellefler yazı ile isti· 
yebilirler» Vergi Usul Kanunu, Madde 122. 
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Bu usulün en büyük faydası devletin vergi tahsilatı işile uğraşma
ması ve vergiyi hiç bir masraf yapmadan topluca ve peşin olarak, mül
tezimlerden almış bulunması idi. Ancak iltizam usulünün sağladığı bu 
iaydaya karşı zararları da büyüktü. Çünkü iltizam suretile devletin eli
ne geçen para az olduğu gibi, mükelleflerde çok büyük bir tazyik altın
da bulunuyorlardı. Tatbikatta vergiyi devletten satın alacak olan kimse
ler çok defa aralarındaki rekabeti kaldırmak maksadile, iltizama konu
lan bölgeleri kendi aralarında paylaşıyorlar ve böylece her bölge bir 
mültezimin elinde bulunduğu için vergi de, devletten ucuza satın alını
yordu. Ayrıca mültezimler zengin kimseler olduklarından veya arkala
rında kuyruklu sarraflar bulunduklarından, devlet adamlarını ve idare
.elleri kendi tesirleri altında tutabiliyorlar ve bu suretle mükellefleri is
tedikeri şekilde tazyik edebiliyorlardı. Gerçekten mükellefler hem mül
tezjmlerden nefret ederler ve hem de korkarlardı. Bilhassa onların dev
let memurları olmayışları ve kendi menfaatlarına çalışmaları, bu nef
retin çoğalmasına da bir sebep teşkil ediyordu. Nitekim memleketimiz
-de aşar vergisinde göıiildüğü gibi, mültezim harman yerine gelip, öşü
rünü almadıkça, çiftçi mahsulünü bir yerden bir yere kaldırmaya cesa
ret edemezdi. 

İltizam usulü hem verginin verimlilik ve hem de verginin adalet 
kuralına uygun düşmediğinden, bu usul batı memleketlerinde ve bilhas
~a Fransa'da 1789 ihtilalinden sonra yapılan mali ıslahat neticesinde kal
dırılmıştı. Fakat memleketimizde iltizam usulünün kaldırılması ancak 
1925 yılında Aşar Vergisinin kaldırılmasile mümkün olabilmişti. 

b - Verginin halk: mümessillerince .tahsili. Verginin devlet namı
na halk mümessilerince tahsil edilmesi de, maliye teşkilatının yeterli ol
mamasından ileri gelmektedir. Bu usulün başlıca faydası devletin tah
sil işlerile uğraşmaması ve dolayısiyle vergi tahsil masrafarından tasar
ruf edilmesidir. Sakıncası ise, halk mümessillerinin kendilerine yakın 
-olanlarını (akrabalarını, dostlarını) korumaları ve çekindiği kimseler
den de vergi almağa cesaret edememeleridir. Bu sebeple verginin bu şe
şekildeki tahsili verginin umumilik ve adalet kaidelerine uygun düşme
mektedir. Genellikle namuslu kimseler halk mümessili olmaktan çekin· 
dikleri için bu görevi, çok defa karakteri belli olmıyan ve vergi adaleti 
duygusuna sahip olmıyan, şahıslar üzerlerine alıyorlardı. Fransa'da bü
yük intikalaba kadar bazı vergiler köy halkı arasında seçilen Collecteur' 
ler tarafından tahsil olunduğu gibi, memleketimizde de iltizama verile
miyen vergiler muhtarlar, imamlar, mahalle heyetleri vasıtasile toplat-
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dırılıyordu. Bu usul modem maliye teşkilatının kurulmasından sonra,. 
her yerde olduğu gibi, memleketimizde de kaldırılmış bulunulmaktadır. 

c ,...__, Verginin devlet eliyle tahsili. Verginin devlet eliyle tahsili çe
şitli şekillerle yapılmaktadır. 

a) Verginin gezici tahsildarlar tarafından alınması. Vergi tahsil 
şubelerinin kurulmasına imkan bulunmayan mahal ve zamanlarda ver
giler gezginci tahsildarlar vasıtasiyle alınmakta idiler. Nitekim eskiden 
Almanya'da Steuereinnehmer ve Fransa'da Percepteur, recevoir adlan 
altında vergiden muayyen bir yüzde alan tahsildarlar vasıtasiyle vergi
lerin tahsil olunduğu tarihen bilinmektedir. Bugün ancak, bazı memle
ketlerde ve bu arada Türkiye'de, vergi tahsil şubelerinin kurulamadığı 
yerlerde, bazı vergiler maaşlı tahsildarlar vasıtasile alınmaktadırlar. 

Verginin tahsildarlarla alıpmasının en büyük mahzuru mükellefin 
ayağına kadar gidildiği halde, verginin alınamamasıdır. Aynca önemli 
olan diğer bir nokta da mükellefin vergiyi ödeyecek durumda olmadığı 
bir zamanda tahsildarın kapısım çalması ve onu müşkül bir duruma 
sokmasıdır. Nitekim bu yüzden çok defa mükeleflerle tahsildarlar ara
sında lüzumsuz tartışmalar çıkmaktadır. İşte bütün bunlardan ötü· 
rü, iktisaden gelişmiş memleketlerde verginin tahsildarlar marif etile 
değil, tahsil şubelerince alınması usulü kabul edilmiştir. 

bb) Verginin tahsil şubelerince alınması. Mükelleflerin vergileri
ni tahsil şubelerine yatırmaları en doğru bir tahsil şeklidir. Mükellefler 
vergiyi bizzat tahsil şubesine götürüp yatırabildikleri gibi, posta çeki,. 
posta havalenamesi, banka çeki ve banka havalenamesile de vergi ida
resine gönderebilirler. Bu suretle mükellefin istemediği bir zamanda 
vergi memuru ile karşı karşıya getirilmesi önlenilmiş ve ona vergi öde
me hususunda kısmi bir hareket serbestisi verilmiş olunur. Bu, vergidd 
aranılan kolaylık kaidesine en uygun düşen bir şekildir. Nitekim Vergi 
Usul Kanunumuzda «vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu 
vergi dairesine ödenir» ( 1) denilmekle, memleketimizde de verginin tah
sil şubeleri tarafından alınması esası kabul edilmiş bulunulmaktadır. 

cc) Verginin il özel idareler veya belediyeler tarafından tahsili .. 
Devlete ait bazı vergilerin tahsili işi ile il özel idareler veya belediyeler 
meşgul olmaktadırlar. Nitekim tevzii vergilerde görüldüğü üzere, iller 
ve belediyeler kendi vergilerini toplarlarken, devlete ait vergileri de tah-

(1) Vergi Usul Kanunu, Madde 110. 
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sil edip, hazineye yatırırlar. Memleketimizde binalardan alınan Milli Sa
vunma Vergisi bunun tipik bir misalini teşkil etmektedir. 

çç) Verginin üçüncü şahıslar tarafından tahsili. Devlet teşkilatın
da çalışan personel ile özel sektörde çalışan personelin maaşlarından> 
ücretlerinden alınacak vergiler doğrudan doğruya müesseseleri tara
fından kesilip, vergi idaresine verildikleri gibi, banka mevduatı ve or
taklıklara yatırılan sermaye karşılığında alınan faiz ve karlardan kesi
len vergiler de bankalar ve ortaklıklar tarafından hazineye yatırılırlar 
Bazı memleketlerde binalardan alınan vergilerin kiracılar tarafından> 
kira bedeline mahsuben kesilerek, vergi idaresine yatırıldıkları da gö
rülmektedir. Verginin bu suretle tahsilinin basit ve masrafsız olması 
hem devlete ve hem de mükelleflere kolaylıklar sağlar. 

dd) Pul, bandrol, basılı kağıtlar ve tescil yolu ile verginin tahsili .. 
Memleketimizde damga pullarının evraka yapıştırtılması, sigaralara ve 
alkollü içkilere bandrol koydurtulması, kira akitlerinin basılı kontrat 
kağıtlarına yazdırtılması, idari ve hukuki muamelelerden bazılarının 

tescile tabi tutulması suretiyle, bunlardan belli paraların alınması ver
ginin bir nevi tahsili şeklini ifade eder. Verginin bu tarzda tahsili kolay 
olmakla beraber, kaçakçılığa da, müsait bulunmaktadır. 

ce) Verginin mali monopol yolu ile tahsili. Devletin askeri, sıh· 
hi, sosyal ve mali gayelerle tekeller kurduğu bilinmektedir. Mali mono
pollerin asıl gayesi devlete, vergiye nazaran daha kolaylıkla elde edilebi
lecek olan bir gelir kaynağının temin edilmesidir. Gerçekten devletler po· 
litik düşüncelerle vergi almayı sakıncalı görürlerse, o zaman mali mono
poller vücuda getirirler ve bu suretle bazı malların ya sadece üretimi ile 
ithalini veya sadece satışını veyahut da hepsini birden üzerlerine alıp, ma
liye~ bedellerinin üzerine hem karlarını ve hem de tekel resimlerini ek
lerler. Verginin bu tarzda alınmasının sağladığı kolaylık mükellefin ver · 
giyi hissetmeden ödemesidir. Çünkü verginin malın fiatı içerisinde giz
lenmiş olması mükellef üzerinde bir nevi anasthesie fiscal hali yaratır 
ve dolayısiyle mükellef de bir vergi ödediğinin farkında olmaz. 

11 - Vergi Cezalan. Mükelleflerin bazen vergiyi ödememek için 
kanunsuz yollara başvurdukları görülür. Bilhassa umumi ahlak kural
lariyle vatan severlik duygularının zaif bulunduğu topluluklarda bu şe
kildeki vergi kaçakçılığına sık sık rastlanılır. Çünkü bu nevi topluluk
larda fertlerin özel hukukla kamu hukukuna Icırşı tutum ve davranış
ları aynı değildir. Nitekim satın alınan bir gayrimenkule ait satış bedeli-
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nin noksan gösterilmesi suretile ödenilecek olan tapu harcından bir kıs· 
mının kaçırılması kamu haklarına tam bir şekilde riayet etme lüzumunun 
mevcut olmadığı düşüncesinden ileri gelir. Halbuki devletin alacakların~ 
karşı bu şekilde davranmak asla doğru değildir. Çünkü ferde olan bor
cun ödenilmemesi, sadece alacaklıyı ilgilendirdiği halde, devlete olan 
borcun ödenilmemesi bütün bir toplumu alakadar eder. Bu itibarla ver
gi cezalarının nev'i (malların müsaderesi, para cezası ve hapis cezası, 
meslek ve sanat icrasından memnuiyet cezası), şiddeti ve uygulama tar~ 
zı ya her vergi kanununda veyahut ta Vergi Usul Kanununda yazılı bu~ 
lunmaktadır. Memleketimizdeki vergi cezalan esas itibarile kaçakçı

lık, kusur ve usulsüzlük cezalarile hileli vergi suçu cezalarından ibaret 
olmak üzere, dört gruba ayrılmış bulunmaktadır. 

a - Kaçakçılık cezası. Kaçakçılık mükellef veya vergi sorumlusu 
tarafından kasten vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaına( 1 ) 

.sebebiyet verme keyfiyeti muhtelif şekil ve hallerde olabilir. Her suç, 
ta olduğu gibi, vergi suçunda da bir kastın mevcut olup olmadığı araş· 
tırılır. Arıcak Vergi Usul Kanunumuzdaki sarahate göre «beyan üzerin
den alınan vergilerle ilgili olup, yıllık olarak verilmesi gereken beyan
namelerde (münferit ve özel beyannameler dahil) toplamı 10.000, diğer 
beyannamelerde toplamı 2.000 liradan az olmamak üzere, beyannamede 
yazılı vergi matrahının % 10 unu geçen bir miktarın noksan bildirilme· 
si; beyana dayanmakla beraber, bildirmeleri beyanname ile yapılmayan 
vergilendirmelerde, hiç bir beyanda bulunulmaması veya noksan veya 
gerçeğe aykırı beyanda bulunulması; beyan esasına istinat eden mükel
lefiyetlerde beyanname verme süresi ve ek süre veya beyan esasına da
yanmayan vergilerde vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği hal
de, ticari veya mesleki kazanç sahiplerinin kazançları ile ilgili faaliyet-
1erinin vergi dairesinin ittilaı dışında bırakılması halleri» (2) dahilinde 
herhangi bir vergi ziyaına sebebiyet verdirildiği takdirde kastın mevcudi
yeti kabul edilir. Ancak bu takdirde ilgilinin bu hususta, İtiraz ve Tem-

(1) «Vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevleri
ni zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin 
"2amanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade 
eder. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile 
veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri 
verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.» Vergi Usul Kanunu, 
.Madde 341, Fıkra 1 ve 2. 

(2) Vergi Usul Kanunu, Madde 344, 
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yiz Komisyonlarile Danış taya baş vurmak sure tile, vergi kaçakçılığı kas
tının mevcut olmadığını iddia ve ispat etmesi lazımdır. 

Vergi kaçakçılığında, kaçakçılığı yapan mükelleflere veya sorum
lulara verilecek ceza esas itibarile kaçınlan verginin üç katı olmakla 
beraber, kesilen ceza (veraset ve intikal vergisi hariç) birinci sınıf tüc
carlarla serbest meslek erbabı için (kazançları götürü olarak tesbit edi
len serbest meslek erbabı hariç, işletme esasında defter tutmasına mü
saade edilen kurumlar dahil) 2500, ikinci sınıf tüccarlar için 1000, bun
ların dışında kalan mükellefler ve sorumlular için 100 liradan az ola
maz (1). 

b - Vergide kusur cezası. Kaçakçılık sayılan haller dışında her
hangi bir suretle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi kusur sayılır. Bu tak
tirde kusur işleyen mükelleflere, ziyaa uğrattıkları vergilerin % 50 tu
tarında ceza verilir. Ancak bina ve arazi vergilerinde olduğu gibi, tahri
re dayanan vergilerde, bildirmeye müteallik kanuni mecburiyetleri sü
resinde yerine getirmemek suretile, kusur işleyen mükelleflere, ziyaa uğ
rattıkları verginin % 20 nisbetinde vergi cezası kesilir (2). 

c - Vergide usulsüzlük cezası. Vergi kanunlannın şekle ve usule 
müteallik hükümlerine riayet olunmaması cezayı gerektiren bir verg! 
usulsüzlüğünü ifade eder. Gelir, kurumlar, gider, istihlak, bina ve arazi 
vergilerine ait olan usulsüzlükler kanunda 4 dereceye ayrılmış olup, her 
bir dereceye verilecek para cezası Vergi Usul Kanununa bağlı cetvelde 
maktu olarak gösterilmiş bulunulmaktadır. Buna göre vergi beyanna
melerinin verilmemiş olması; Vergi Usul Kanununa göre tutulması ge
reken defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması; defter kayıtla
rının ve bunlarla ilgili vesikaların, doğru bir vergi incelenmesinin yapıl
masına imkan verdirtmiyecek derecede, noksan, usulsüz veya kanşık ol
ması; Vergi Usul Kanununa göre tutulması mecburi defterlerin ve ka
nunen muhafazası mecburi vesikalarla evrakın yetkili memurlar tarafın
dan istenildiği halde ibraz edilmemesi; çiftçiler tarafından Vergi Usul 
Kanunu 245 nci maddesine göre( 3 ) muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapı-

( 1 ) Vergi Usul Kanunu, Madde 345. 
( 2) Vergi Usul Kanunu, Madde 349 ve 350. 
(3) «Muhtar ve ihtiyar heyetleri, hiç beyanda bulunmamış olanları beyanda 

buıunmaya, yanlış veya hakikate aykırı beyanda bulunmuş olanian beyanlannı dü
zeltmeye davet ederler. Buna rağmen beyanda bulunmayanları veya beyanlanru 
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lan davete müddetinde icabet edilmemesi birinci derecedeki usulsüzlük
leri teşkil edip, bu usulsüzlükleri yapan birinci sınıf tüccar karakterin
deki sermaye şirketlerinden 800, sermaye şirketi dışında kalanlardan 
500, ikinci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabından 200, bunların dı
şında kalıp, beyanname usulü ile gelir vergisine tabi olanlardan 100, gö
türü usulde gelir vergisine tabi olanlarla gelir vergisinden muaf olan 
esnaftan 50 lira ceza kesilir. Vergi beyannamelerinin, süresinin sonun
dan başlıyarak 15 gün içinde verilmiş olması; tesdiki mecburi olan def· 
terlerden herhangi birinin tasdik muamelelerinin yaptırılmamış olma
sı (kanuni süresinin sonundan başlıyarak bir ay geçtikten sonra tasdik 
ıettirilenler tasdik edilmemiş sayılır.); götürü matrahlar üzerinden alınan 
gelir vergisinin tarh zamanı geçtiği halde, verginin tarh ettirilmemiş ol
ması; ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen 
bilgıleri ihtiva edecek, doğru bir şekilde yapılmaması; yıllık beyanname
de hiç gelir bildiriminde bulunulmaması veya gider unsurlarından bii"' 
kısmının bildirilmesi; ikinci derecedeki usulsüzlükleri teşkil edip, bu 
usulsüzlükleri yapan birinci sınıf tüccar karakterindeki sermaye şirketle
rinden 500, sermaye şirketleri dışında kalanlardan 250, ikinci sınıf tüc
carlarla serbest meslek erbabından 100, bunların dışında kalıp beyan
name usulü ile gelir vergisine tabi olanlardan 50, götürü usulde gelir 
vergisine tabi olanlarla gelir vergisinden muaf olan esnaftan 25 lira ce
za kesilir. Vergi Usul Kanununda yazılı bildirmelerin zamanında yapıl
maması; vergi karnesinin, süresinin sonundan başlıyarak 15 gün geçti
ği halde alınmamış olması; Vergi Usul Kanununda kayıt nizamına ait 
hükümlerine uyulmamış olması üçüncü derecedeki usulsüzlükleri teş
kil edip, bu usulsüzlükleri yapan birinci sınıf tüccar karakterindeki ser
maye şirketlerinden 200, sermaye şirketlerinin dışında kalanlardan 100, 
ikinci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabından 50, bunların dışında 
kalıp, beyanname usulü ile gelir vergisine tabi olanlardan 25; götürü 
usulde gelir vergisinden muaf olan esnaftan 10 lira ceza kesilir. Tasdiki 
mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süre
sinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması; vergi 
beyannameleri, bildirmeler ve evrak ve vesikaların kanunen belli şekil 
ve muhteviyatına ve eklerine ait hükümlere uyulmamış olması; hesap 
veya muamelelerin doğruluk ve açıklığını bozmamak şartiyle bazı evrak 
ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi; vergi karnesinin, 

düzE'ltmeyenleri verilen sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde, mütalaaları 

ile birlikte ve yazılı olarak vergi dairesine bildirirler. Bu ihbar üzerine vergi dai
resince yapılacak tahkikat neticesine göre işlem yapılır.» Vergi Usul Kanunu, Mad
de 245, Fıkra 2. 
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süresinin sonundan başlayarak 15 gün içinde alınması dördüncü dere
cedeki usulsüzlükleri teşkil edip, bu usulsüzlükleri yapan birinci sınıf 
tüccar karakterindeki sermaye şirketlerinden 100, sermaye şirketleri 

dışında kalanlardan 50, ikinci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabın
dan 25, bunların dışında kalıp, beyanname usulü ile gelir vergisine ta
bi olanlardan 10, götürü usulde gelir vergisine tabi olanlarla gelir ver
gisinden muaf olan esnaftan 5 lira ceza kesilir ( 1). 

Vergi Usul Kanunu gereğince verilmesi ve alınması icabeden fatu
ra, gider puslası ve müstahsil makbuzunu vermiyen ve almıyanlardan 
her birine ve serbest meslek makbuzunu vermiyenlere her fatura, gider 
puslası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için 20 liradan 
( çifçilerden 5 liradan) aşağı olmamak üzere, bu vesikalara yazılması 
gereken meblağın % 3'ü (çiftçiler için % l'i) nisbetinde usulsüzlük ce
zası kesilir. Ancak bu hususta alınacak ceza miktarının toplamı 5000 li

rayı aşamaz. Eğer bu usulsüz muameleden ötürü bir vergi ziyaı da mey
dana gelmiş olur ve bu da vergi kusurunu ve vergi kaçakçılığını ilgilen
dirirse, o zaman bunlara ait cezaların da aynca verilmesi gerekir (2

). 

ç - Hileli vergi suçu cezası. Beyanname verilmiş olsun veya ol
masın çifte defter kullanmak (3 ), sahte veya muhteviyatı itibarile yanıl
tıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak; vesikaları 
tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek 
veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun olmayarak tanzim edil
miş vesika ve suretleri bilerek kulanmak; vergi kanunlarına göre tutul
ması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya bu defterlerde 
mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hi
leleri yapmak; vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterle
rin sahüelerini yok ederek, yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç 
yaprak koymamak; vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası 

( 1) Bu hususta Vergi Usul Kanununun 352 inci maddesiyle bu kanuna bağlı 
olan usulsüzlük cezalarına ait cetvele bakınız. 

(2) Vergi Usul Kanunu, Madde 353. 
3 ) «Vergi usul Kanununa göre tutulması mecburi olan defterlere kaydı gere

ken hususların, vergi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda, diğer defter ve 
evrakta toplanması çifte defter kullanmak demektir.» Vergi Usul Kanunu, Madde 
257, Fıkra ı. 
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mecburi olan defter veya vesikalan yok etmek veya gizlemek ( 1); bir 
vergılend.irme dönemi içinde toplamı 20 .000 lirayı aşan satış bedeli ve 
5000 lirayı aşan ücret, faiz, komisyon, iştirak kazancı, kira bedeli gibi 
hasılat, kazanç ve iratları ve Vergi Usul Kanununa göre tutulması mec
buri defterlerden hiç birine kaydetmemek ve beyannamede gösterme
mek (2) sure tile verginin zamanında tahakkuk ettiriimemesine veya 
eksik tahakkuk ettirilmesine sebebiyet verilmesi hileli vergi suçlann
dan sayılırlar. 

Hileli vergi suçlarını işleyenlere, daha önce bahsetmiş olduğumuz. 
vergi kaçakçılığı cezasından ayn olarak, 3 aydan 3 yıla kadar hapis ce
zası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumi
yet cezası verilir. Aynca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek 
üzere keyfiyetin gazete çıkan yerlerde gazete ile, çıkmayan yerlerde mu
tat vasıtalarla il.ful edilmesine de hüküm olunur (3). 

Vergide kaçakçılık, kusur ve usulsüzlüklere ait cezalar mükellefin 
bağlı bulunduğu ve olaylarla ilgili vergi dairesince verilir. Ancak dam
ga resmine ve pul ile alınan diğer vergilere müteallik olaylarda, vergi 
cezasını kesecek vergi dairelerini Maliye Bakanlığı tayin eder ( 4). Buna 
mukabil hileli vergi suçlarının gerektirdiği cezalar ceza mahkemelerin
ce karara bağlamlırlar. Ancak hileli vergi kaçakçılığını yapanlara ceza 
mahkemelerince verilmiş olan cezalar kaçakçılık, kusur veya usulsüz
lük hakkında aynca cezalann verilmesine ve uygulanmasına mani de
ğildir. 

12 - Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Kuruluşları ve Fonk· 
siyonlan. Vergilendirmedeki hatalann düzeltilmesi hususunda vergi ida
resine yapılan müracaatlar rededildiği takdirde, itirazın kazai yetkiye 
sahip olan bir müesseseye yapılması icabeder. Çünkü ancak bu suretle 
vergi mükelleflerine istenilen teminatın verilmesi mümkün olabilir. Ver
gi ihtilaflarının halli her memlekette aynı şekilde düzenlenmiş değildir. 
Anglosakson memleketlerindeki vergi ihtilaflarının hal mercii daha zi
yade adli kaza iken, Fransa'da direkt vergi ihtilaflarına idari mahkeme-

( ı) «Mevcudiyetleri sabit olduğu halde, vergi incelemesine yetkili kimselere, 
inceleme sırasında, defter ve vesikaların ibraz edilmemesi gizleme demektir.» Ver
gi Usul Kanunu, Madde 357, fıkra 6. 

(2) «Beyanname verilmemiş olması halinde hasılat, kazanç ve iratlar beyan
namede gösterilmemiş sayılır.» Vergi Usul Kanunu, Madde 357, fıkra 7. 

(3) Vergi Usul Kanunu, Madde 359. 
(4) Vergi Usul Kanunu, Madde 365. 



ler, indirekt vergi ihtilaflarına ise, hukuk mahkemeleri bakmaktadırlar. 
Buna mu.kabil Federal Almanya devletinde daha ileri gidilerek, vergi 
ihtilaflarının çözümü işi mali kaza müesseselerine bırakılmıştır. Mem
lektimize gelince, bu hususta çeşitli yolların takip edilmiş olduğu gö
rülmektedir. Cumhuriyetten önceki devrede vasıtalı vergilere ait ihti
laflarla kanunlarında merci gösterilmemiş bulunan vergi ihtilaflarına 
adliye mahkemeleri bakarlarken, bunların dışında kalan vergi ihtilaf-· 
!arına da bidayeten İlçe, istinafen de İl İdare Meclisleri ve temyizen de 
Danış tay bakmakta idiler. 

Cumhuriyet devrinde ise, vasıtalı vergilerden doğan ihtilafların hal
li yine evvela hukuk mahkemelerine terk edilmiş iken, vasıtasız vergi
lerle aynı hükümlere tabi tutulan diğer vergilerden meydana gelen ihti- · 
laflara da, bu maksatla kurulmuş bulunan idari komisyonlar bakıyor
lardı. Halen Gümrük ve Tekel İdareleri tarafından alınan vergi ve re
simler hariç olmak üzere, genel bütçeye giren vergi, resim ve har~lar 
ile İl özel İdareler ve Belediyelerce alınan vergi, rusum ve harçlardan 
çıkan anlaşmazlıklara, aşağıda anlatacağımız şekilde Vergi İtiraz 

ve Temyiz Komisyonlarile idari davalar için umumi bir kaza mercii ola
rak kabul edilmiş bulunan Danıştay bakmaktadır. 

a) Vergi itiraz Komisyonu. Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 2996 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 24.3.1950 
tarih ve 5655 sayılı kanuna göre İtiraz Komisyonları kuruluş şekilleri 
itibarile Muvazzaf ve Gayri Muvazzaf İtiraz Komisyonlarına ayrılmış. 
bulunmaktadırlar. 

Muvazzaf İtiraz Komisyonları başkan ile iki üyeden, Gayri Muv
azzaf İtiraz Komisyonları da, bir başkan ile üç üyeden teşekkül etmek
tedirler. Mali bilgi ve mali ihtisasa lüzum gösteren vergi ihtilaflarının 
halli işi daha ziyade Muvazzaf İtiraz Komisyonlarına verilmiş iken, ba
sit vergi anlaşmazlıklarının çözümü işi, Gayri Muvazzaf İtiraz Komisyon
larına bırakılmış bulunulmaktadır. İşte bu bakımdan büyük şehirlerde 
kurulmuş bulunan Muvazzaf İtiraz Komisyonları Bölge İtiraz Ko:rnis. 
yanlan haline getirilmiş buhınulmaktadır. Muvazzaf İtiraz Komisyon
ları önemli vergi davalarına baktıkları için gerek başkan ve gerek üye-. 
!erinin hukuk, iktisat, siyasal bilgiler fakültelerile ticari ve iktisadi ilim
ler akademilerinden veya bunların muadili bulunan fakülte veya okul
lardan mezun olmaları ve aynca en az beş yıl vergi işlerile ilgili görev 
ve hizmetlerde çalışmış bulunmaları da lazımgelmektedir. Halbuki Gay
ri Muvazzaf İtiraz Komisyonlarının başkanları il ve ilçenin en büyük 

F. 1 
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mülkiye memurları (mazeretleri halinde bunların tayin edecekleri me
murlar) olup, üyelerinden birisini en büyük mal memuru (defterdar veya 
mal memuru) diğer ikisini de ticaret odasınca ve belediye meclislerin
ce kendi üyeleri arasından veya dışardan seçilecek kimseler teşkil et
mektedir. Ticaret Odası bulunmayan yerlerde her iki şahısda Belediye 
Meclisi tarafından seçilir. Muvazzaf İtiraz Komisyonlarının devamlı fa
aliyetlerine mqkabil, gayri muvazzaf itiraz komisyonları ihtiyaç göriil
dükçe toplanıp, faaliyette bulunurlar. 

Muvazzaf İtiraz Komisyonlarını her türlü tesirden uzak bulundur
mak için başkan ve üyelerinin tayin, terfi, tahvil, nakil ve re'sen emek
liye sevkleri işi doğrudan doğruya ayırma meclisinin ( 1) kararlariy
le yapılacağı gibi, bunlar hakkında inzibati cezaların uygulanması hu
susu da yine ayni meclisin vereceği kararlara bağlı bulunmaktadır. 

Mükellefler vergi dairesi tarafından yapılan haksız bir muamele
nin düzeltilmesi için vergi İtiraz Komisyonuna kanuni süresi içerisin
de bir dilekçe ile başvururlar. Bu süre verginin mükellefe tebliği tari
hinden itibaren bir aydır. Ancak bu hususta Vergi Usul Kanununun gö
türü matrahlara yapılacak itiraz hakkındaki 41 nci maddesi hükmü 
mahfuzdur (2). İtirazın yapılabilmesi için verginin tarh edilmiş ve cezanın 
kesilmiş bulunması şart olduğu gibi, stopaj suretile alınan vergilerde de, 
verginin kesilmek suretile, ödemenin istihkak sahibine yapılmış olma
sı lazımdır (3). Buna göre sürenin başlangıcı tebliğin yapıldığı tarih ve
ya kaynakta tevkif suretile alınan vergilerde ödemenin yapıldğı tarih
tir. Bu süre geçtikten sonra itiraz hakkı kaybolur. Ancak bir tarafın sü
resi içinde itiraz etmiş olması halinde, diğer taraf itiraz süresini geçir
miş olsa bile, diğer tarafın itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ olun
duğu tarihten başlayarak, 15 gün içerisinde itirazda bulunabilir. İtiraz 

(1) Ayırma Meclisi Maliye Müsteşarının başkanlığında Gelirler Genel Müdü
rü, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Vergi Temyiz Komisyonu Başkanları tarafın
dan seçilecek birer üyeden kurulur. Ayırma Meclisinin kurulmasını gerektiren se
beblerden birisi kazai fonksiyona sahip bulunan Muvazzah İtiraz Komisyonu baş
kan ve üyelerine ait tayin, terfi, nakil ve re'sen emekliye sevki işlerinin yapılması
nı idari teşkilata değil, tarafsız bir organa bırakılması düşüncesine dayanmakta
dır. Bu böyle olmakla beraber, Ayırma Meclisi başkanının Maliye Bakanlığı Müs
teşarından ve üyelerinden bir tanesinin Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdüriy
le diğer birisinin Vergi Temyiz Komisyonu başkanının tayin edeceği zattan oluşu, 
diğer üç üyeye rağmen, yine de bu meclisin az veya çok Maliye Bakanlığının etkisi 
altında kalacağı endişesini zihinlerde yaratmaktadır. 

(2) Vergi Usul Kanunu, Madde 379. Fıkra 1 

(3) Vergi Usul Kanunu, Madde 378. 
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dilekçeleri iki nüsha olarak İtiraz Komisyonu Başkanlığına verildikten 
sonra, bunun bir nüshası komisyon başkanlığınca karşı tarafa gönderi
lir. Karşı taraf yazılı savunmasını 15 gün içinde başkanlığa verir ve bu
nun da, bir nüshası yine karşı tarafa yollanılır. İtiraz ve savunma dilek
çeleri ya taahhüdlü olarak gönderilir veya mükellefin bulunduğu mahal
lin Muvazzaf İtiraz Komisyonu Başkanlığına, bulunmadığı takdir de, 
en büyük mülkiye amirine verilir. Bunlar da evrakı derhal ilgili itiraz 
komisyonuna havale ederler. Yapılan itirazın şekil bakımından tamam 
olduğu anlaşıldıktan sonra, komisyon, tarafların ileri sürmüş olduğu 
bütün delilleri gözönünde tutmak suretile, vergi tarh dosyasını inceler. 
Komisyon lüzum görürse, resmi veya özel her çeşit daire, müessese ve 
kuruluştan bilgi isteyebilir. Gerek komisyon lüzum görür ve gerek mü
kellef talep ederse, tetkikat daha da genişletilip, derinleştirilebilir. Tet
kikat genellikle dosya üzerinde yapılır. Ancak taraflar isterler veya ko
misyon lüzum görürse, taraflar da aynca dinlenilebilir. Özel bir bilgiye 
lüzum göstermeyen hallerde başkan veya üyelerden biri doğrudan doğ
ruya incelemeyi yapar. Aksi halde ihtilfil1ı konunun bir bilirkişi tara
fından incelenmesine karar verilir. 

İtirazın yapılmasile birlikte, tarh edilen vergiye ait ihtilaflı kısmın 
tahsili de durdurulur. Bu bakımdan verginin tarhı muamelesiyle vergi 
kesinleşmiş sayılmaz. Ancak itiraz komisyonunun karan taraflara teb
liğ edildikten sonra, tahsil edilecek olan vergi miktarı ortaya çıkmış 
olur ve keyfiyet verginin tahsil edilmesi maksadile de mükelefe bildi
rilir (1). 

b - Vergi Temyiz Komisyonu. Vergi Usul Kanununda yazılı olan(2) 
istisnalar hariç olmak üzere, vergi itiraz komisyonlarının vermiş 

oldukları bütün kararlar temyiz edilebilirler. Memleketimizde Vergi İti-

(1) Vergi Usul Kanunu, Madde 389. 

(
2

) «Kazançları götürü olarak tesbit edilen mükelleflerin sınıf ve dereceleri
ne yapılan itirazlar; bina vergisinde 500 liraya kadar olan gayrisafi iratlara, Arazi 
vergisinde 2.500 liraya kadar olan kıymetlere yapılan itirazlar (verilen karar neti
cesinde irat veya kıymetin bu hadleri aşmamış olması şartile); hertürlü vergi, re
sim ve harçlarda 500 lirayı aşmayan tarhlara yapılan itirazlar (verilen karar neti
cesinde vergi, resim ve harçların asılları bu haddi aşmamış olması şartile) hakkın· 
da Vergi İtiraz Komisyonunun kararları kesin olup, temyiz edilemez. Ancak bu 
maddenin hükmü mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline, muafiyet ve istisna 
hükümlerinin ve miktarı ne olursa olsun vergi cezalarının uygulanmasına ait olan 
vergi ihtilaflarına şamil değildir.» Vergi Usul Kanunu, Madde 392. 
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raz Komisyonlarının kararlarım temyizen incelemek üzere, Ankara'da 
bir Vergiler Temyiz Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun bir Genel 
Başkanı ile 6 daire Başkanı ve 14 Üyesi vardır. Her daire bir başkan ile 
iki üyeden terek.küp etmektedir. Bunların da tayin, terfi, tahvil ve re' 
sen emekliye sevki, tıpkı Muvazzaf İtiraz Komisyonlarında olduğu gibi, 
Ayırma Meclisinin kararile yapılır. Temyiz Komisyonundaki daireler 
kenoi aralarında bir iş bölümü yaparak, gelir ve kurumlar vergilerin
den, veraset ve intikal vergilerinden, bina ve arazi vergilerinden, vasıta
lı vergılerle harç ve resimlerden meydana gelen ihtilaflara bakarlar. 
Eğer herhangi bir ihtilaflı konuda vergi daireleri ayni görüşte olmaz.. 
!arsa, o zaman Temyiz Komisyonunun Vergi Dairelerinden meydana ge
len Genel Kurul bu husustaki görüşünü bir içtihat karan olarak, orta· 
ya koyar. İçtihadı birleştirici mahiyetteki kararların güttüğü hedef, Tem
yiz Dairelerile İtiraz Komisyonlanmn ve aynı zamanda Vergi İdaresi
nin vergi kanunları hakkındaki görüş ve anlayışları arasındaki birlik ve 
mutabakatı temin etmekdir. 

Vergi İtiraz Komisyonundan çıkan kararın ilgiliye tebliğinden iti
baren 15 gün içerisinde temyiz talebinin yapılmış olması şarttır. Temyiz 
talepleri bir dilekçe ile olur ve bu dilekçe Temyiz Komisyonuna veya ka
ran temyiz eden İtiraz Komisyonuna verilir. Diğer tarafı teşkil eden 
şahıslar sayısınca dilekçenin örnekleri de asıl dilekçeye bağlanırlar. Bu 
örnekler derhal diğer tarafa tebliğ ohuıur. Diğer taraf da 15 gün içinde 
yazılı cevabını ayni komisyona iki nüsha olarak verir ve bir nüshası di
ğer tarafa tebliğ olunur( 1). Ancak taraflardan biri süresi içerisinde ka
ran temyiz eylediği takdirde, diğer taraf süresini geçirmiş olsa da, tem
yiz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten başlayarak, 15 gün için
de temyiz isteğinde bulunabilir. Genellikle temyiz talebi verginin tahsili
ni :.urdurmaz. Eğer temyiz dilekçesinde icranın tehiri isteğinde bulunul
muş ve aynca teminat da (2) gösterilmiş ise, o zaman Temyiz Komisycr 
nu icranın durdurulması hakkında bir karar verebilir (3). Bu suretle 
karşılıklı cevap layihaları verildikt:en sonra, komisyon tetkikatım dosya 

(1) Vergi Usul Kanunu, Madde 395. 
(2) Para, banka mektubu, hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek 

esham ve tahvilat gibi değerler teminat olarak gösterilebilirler. 
(3) <Temyiz isteği İtiraz Komisyonunca verilen kararların icrasını durdurmaz. 

Şu kadar ki, temyiz dilekçesinde veya temyiz dilekçesi verildikten sonra, yazı ile 
istenilmek şartile, Temyiz Komisyonu teminat karşılığında icranın geciktirilmesi
ne karar verebilir.» Vergi Usul Kanunu, Madde 400, Fıkra 1. 
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tizerınde yaparak, ya tasdik (1) ya bozma (2) veyahutta re'sen (3 ) bir 
karar verebilir. Tasdik karan verildiği takdirde, mes'ele yoktur; fakat 
karar bozulmuşsa, o zaman İtiraz Komisyonu davayı yeniden ele ala
rak inceler. Temyiz Komisyonunun bozma kararlarına karşı mükellef
lerle vergi sorumluları ve ilgili vergi daireleri bu kararların kendilerine 
usulü gereğince tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı 
olarak savunmalarını yapabilirler. 

İtiraz Komisyonları kanuni süresi içinde ilgililerin müdafaalarını 
aldıktan veya bu süre müdafaasız geçtikten sonra gereken incelemeyi 
yaparak, ya Temyiz Komisyonunun bozma kararına uymayı kabul eder 
veyahut ta kendisinin eski kararında israr etmeyi uygun bulur ( 4). Birin
ci halde mesele yoktur. Fakat ikinci halde yani İtiraz Komisyonunun ev
velce vermiş olduğu karar üzerinde israr ederse, o zaman Temyiz Ko
misyonunun bütün dairelerinden terekküp eden Genel Kurul davayı ele 
alarak inceler ve bu husustaki nihai kararını verir. İşte bu karara ar. 
tık hem Temyiz Komisyonunun dairesi ve hem de İtiraz Komisyonunun 
uyması lazım gelir. 

Genel Kurul kararlarile Temyiz Komisyonunun tasdik kararlan ve 
re'sen almış olduğu nihai kararlar kesin (5 ) olup, bunlar imzalı karar 
defterine geçirildiği gibi, aynca birer tasdikli örneklerinin İtiraz Ko· 
misyonları tarafından taraflara tebliğ olunması da Iazımgelir. 

Temyiz karan verildikten sonra tarh dosyası ilgili bulunan vergi 
dAiresine gönderilir. Temyiz Komisyonunun nihai kararlarının tazanı
mun ettiği vergi veya vergi cezası ilgili vergi dairesince hesaplanarak bir 
ihbarname ile en çok bir hafta içinde mükellefe tebliğ olunur. (6 ) 

(1) «Temyiz Komisyonu yaptığı inceleme neticesinde İtiraz Komisyonu lm
.rannın kanuna ve usule uygun olduğunu görürse, karan tasdik eder» Vergi Usul 
Kanunu, Madde 401, Fıkra 1. 

(2) «Görev ve yetki dışında işe bakılmış olması; kanun ve ttizükler hükümle. 
rine aylan karar verilmiş olması; iki taraftan birinin iddiasını ispat için ileri sl.ir
düğü delillerden herhangi birinin kanuni bir sebep gösterilmeksizin, kabul edil
memiş olması veya hiç incelenmemiş bulunması; usule mütaallik hüküm ve kaide
lere uyulmamış ve bu riayetsizliğin karara müessir olmuş bulunması; kanunen ya. 
sak kimselerin karara iştirak etmiş olması hallerinde İtiraz Komisyonunun verdi
ği kararlar Temyiz Komisyonunca bozulur» Vergi Usul Kanunu, Madde 398. 

(3) «Temyiz Komisyonu kanuna ve usule uygun görmediği hallerde re'sen ni-
hai karar da verebilir» Vergi Usul Kanunu, Madde 401, Fıkra 3. 

(4) Vergi Usul Kanunu, Madde 403, Fıkra 2. 
(5) Vergi Usul Kanunu, Madde 401, Fıkra 4. 
(6) Vergi Usul Kanunu, Madde 402, Fıkra 3 ve 4. 
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Taraflar Temyiz Komisyonunun kesin kararlarına karşı tashih ta
lebinde bulunabilirler. Ancak bunun için, kararın taraflara tebliği ta· 
rihinden itibaren, tashih talebinin 15 gün içerisinde yapılmış olması 

şarttır. Kararların tashihinde takip olunacak usul Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanunda gösterilmiş bulunulmaktadır ( 1). Aynca «İtiraz ve 
Temyiz Komisyonlarınca verilen kararlar müphem olur veya birbirle
rine uymayan fıkraları ihtiva ederlerse, taraflardan herbiri kararın teb
liği tarihinden başlayarak, 15 gün içinde karardaki anlaşılmayan nokta
ların açıklanmasını veya çelişmeli hususların giderilmesini karar veren 
komısyondan isteyebilir. İtiraz ve Temyiz Komisyonları kararlarına gö· 
re vergi dairesince hesaplanan vergi miktarlarında yanlışlık olduğunu 
iddia eden mükellef, bu vergi miktarının kendisine bildirilmesinden 
başlıyarak 15 gün içinde karan veren Komisyondan yanlışlığın düzeltil
mesini isteyebilir. Komisyon işi tetkik ederek, lüzum gördüğü takdirde, 
bu husustaki dilekçenin bir suretini cevap vermek üzere, münasip bir 
mehil tayin ederek, diğer tarafa tebliğ eder. İki nüsha olarak verilmesi 
Jazımgeien cevabın biri, iphamın tavzihi veya tenakuzun giderilmesi ve
yahut yanlışlığın düzeltilmesi talebinde bulunan tarafa tebliğ edilir. 

Komisyonlarca kararın tavzihine veyahut tenakuzun giderilmesine 
veya yanlışlığın düzeltilmesine karar verilirse, keyfiyet kararın altına 
yazılır ve diğer tarafa da ayrıca bildirilir (2). 

C - Temyiz Komisyonunun Kararlarına karşı Damştaya Başvur· 
ma. İdarenin almış olduğu kararlar hakkında Danıştaya müracaat olun· 
duğu gibi, Vergi Temyiz Komisyonunun vermiş olduğu kararlar için de 
Danıştaya baş vurulabilir. Nitekim Gümrük ve Tekel İdarelerince alı
nan vergi ve resimler hariç olmak üzere, genel bütçeye giren vergi, re
sim ve harçlarla İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ait vergi, resim ve 
harçlar hakkında Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarınca alınmış olan 
kararlar aleyhine Danıştaya başvurulabilir. Ancak miktarı 30.000 lirayı 
(İl özel İdare vergilerinde 3.000 lirayı) aşmayan matrahlar üzerinden 
tarh olunan vergi, resim ve harçlar ile 3.000 lirayı aşmayan Belediye ge
lirleri hakkında Temyiz Komisyonunca verilen kararlar kesin olup, Da~ 
nıştayda temyiz davası açılamaz. Bu suretle Danıştayda nihai olarak 
açılacak vergi davaları için vergi veya vergi cezası miktarı bakımından 
belli bir alt sınır çizilmiş bulunulmaktadır. Bu böyle olduğu gibi ayn
ca Vergi Daireleri de, Maliye Bakanlığının (İl Özel İdareleri ile Beledi-

(1) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 10.VI.1927, No: 1086, Madde 440 - 442 .. 
(2) Vergi Usul Kanunu, Madde 405, Fıkra 2, 3 ve 4. 
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yeler Valilerin) muvafakatını almadan, Vergi Temyiz Komisyonu kara
n aleyhine Danıştaya başvuramazlar. 

Vergi Temyiz Komisyonu kararının taraflara tebliğinden itibaren 
90 gün içerisinde Danıştaya verilecek temyiz dilekçelerinden birer nüs
hası karşı tarafa gönderilir. Karşı taraf da 15 gün içerisinde mukabil 
cevabını verir. Dava edilenin vereceği bu cevap da davacıya yollanır. Da
vacı bu cevap üzerine 15 gün içerisinde ikinci cevap layihasını verir. Bu 
ikinci layiha da dava edilen tarafa gönderilir ve bundan alınacak ce
vap davacıya bildirilir. Eğer dava edilen taraf verdiği bu ikinci cevap 
layihasında, evvelce söylenilmemiş herhangi bir hususa taallük eden 
bir noktayı zikreder ve bu da davacının yeniden cevap vermesini gerek· 
li kılarsa, o zaman davaya bakan Danıştay dairesi, davacıya bu husus
ta cevap verebilmesi için yeni bir mühlet tayin edebilir. 

Taraflar savunmalarını yaptıktan veya cevaplannı verdikten veya
hut da bu husustaki kanuni cevap süresi geçtikten sonra, dava dosyası 
Danış tayın Kanun Sözcüsüne verilir. Kanun Sözcüsü tarafların beyan 
ettikleri bütün delil ve mesnetleri inceledikten sonra, görüşünü yazılı 
olarak, 30 gün içerisinde vergi ihtilafına bakan Danıştay Dairesine bil
dirir. Daire incelemelerini tamamen evrak üzerinde yapar ve bilhassa 
Kanun Sözcüsü ile Raportörlerin raporlarını dikkatle gözden geçirir. 
Eğer taraflardan biri veya Kanun Sözcüsü veyahutta dairenin kendisi 
arzu ederse, bu takdirde belli gün ve saatte taraflar davet olunarak, ve
recekleri izahat dinlenilir. Ayrıca Kanun Sözcüsünün mütalaası da alın
dıktan sonra, karara varılır. Eğer Vergi Temyiz Komisyonunun venniş 
olduğu karar görev ve yetki dışında alınmış bir karar mahiyetinde gö
rülür veya verilen kararın kanunlara, tüzüklere aykırı bulunduğu veya
hut ta usuli hüküm ve kaidelere uymadığı tesbit edilirse, bu takdirde 
Danıştay bozma kararını verir ve ihtilafın yeniden incelenmesi için dos
yayı Vergi Temyiz Komisyonuna iade eder. Temyiz Komisyonu Danış
tayın bozma hükmünü inceleyip, yeniden bir karara varabilir. Eğer bu 
karar uyma karan mahiyetinde ise, mesele yoktur. Fakat bu karar is
rar mahiyetinde bir karar olursa, o zaman ihtiiaflı. meseleyi Danıştayın 
Dava Dairesi değil, Dava Daireleri Genel Heyeti çözer. Buna hem Tem
Yiz Komisyonunun ve hem de Danıştay Dairelerinin uyması lazımgelir( 1 ). 

Vergi ihtilaflarının çözümünde kesin olarak verilen veya kesinleş
nıiş olan kararlar hakkında da, tıpkı hukuk ve ceza davalarında oldu
ğu gibi, muhakemenin iadesi isteğinde bulunmak kabildir. Nitekim ver· 

( 1) Vergi Usul Kanunu, Madde 406. 
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gi Usul Kanununda buna «incelemelerin iadesi» denildiği gibi, bunun 
hangi hallerde ve sebepler dahilinde yapılabileceği de gösterilmiş bulu
nulmaktadır. Buna göre «vergi ihtilafına bakıldığı sırada mücbir sebep
ten veya lehine karar verilen tarafın fiilinden dolayı elde edilmeyen ve 
karara müessir olan bir vesikanın veya defterin karar verildikten son
ra ele geçirilmiş olması; karara müessir olan vesika veya defterlerin 
sahteliğine hükmolunmuş veya sahte oldukları bir mahkeme veya res
mi bir makam nezdinde ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm 
komisyon kararından evvel verilmiş olmakla beraber incelemelerin ia
desi talebinde bulunan tarafın karar esnasında bundan haberi bulun
mamış olması; vergi ihtilaflarına bakılırken, dayanılan bir ilam hükmü
nün veya diğer bir kararın kaldınlması veya bozulması ve bunun da ke
sinleşmiş olması; vergi ihtilaflarına bakıldığı sırada kullanılan bilirki
şilerin kasten yanlış rapor verdiklerinin hükmen sabit olması; lehine 
karar verilen tarafın karara müessir diğer bir hile kullanmış olma
sı; mükellefin vekili veya temsilcisi olmıyan kimseler huzuru ile vergi 
ihtilafına bakılmış olması; vergi ihtilafının, buna bakmaları kanunen 
yasak olan kimseler huzuru ile bakılmış ve karara bağlanmış olması; 
aynı sebep veya olayın bir mükellef ile vergi dairesi arasında başka baş
ka neviden vergilerde ihtilaflara yol açmış ve bu ihtilfillar hakkında bir
birine aykırı kararlar verilmiş olup, bu kararların hepsinin kesinleşmiş 
olmasrn vergi davasının yeniden incelenmesini gerektiren sebepleri teş
kil etmektedirler (1). Ancak bunun için Vergi Usul Kanununda belirtil
diği üzere «vergi ihtilafına bakıldığı sırada elde edilemiyen bir vesika 
veya defterin ele geçirildiği; karara müessir olan vesika ve defterlerin 
sahteliğine hükmolunduğunun veya sahteliğinin ikrar olunduğunun öğ
renildiği; karara müessir olan ilAmm veya kararın kesin bir hükümle 
kaldırılmış olduğunun öğrenildiği; bilirkişilerin kasten yanlış rapor 
verdiklerine hükmolunduğunun öğrenildiği; lehine karar verilen taraf
ça karara müessir bir hile kullanıldığının öğrenildiği; mükellefin veki
li veya temsilcisi olmıyan kimseler huzuru ile vergi ihtilafına bakılmış 
olduğunun öğrenildiği; vergi ihtilafının buna kanunen bakması yasak 
olan kimseler huzuru ile bakılmış ve karara bağlanmış olduğunun öğre
nildiği; ilk karara aykırı olarak sonradan verilen kararın tebliğ edildi
ği» (2) tarihten itibaren bir ay içinde vergi ihtilafına bakmış olan komis
-yona bir dilekçe ile müracaat edilerek, incelemelerin iadesini istemek la
.zımdır. Eğer karar temyiz edilmiş ise, Temyiz Komisyonu kararının ve 

(1) Vergi Usul Kanunu, Madde 407. 
(2) Vergi Usul Kanunu, Madde 408 
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edilmiyen hallerde İtiraz Komisyonu kararının tebliğinden başlıyarak 
üç yıl geçtikten sonra incelemelerin iadesi istenemez ( 1). İncelemelerin 
iadesi hakkında talep kanuna uygun görülürse, vergi ihtilaflarına yeni
den bakılarak, ya evvelki karar tasdik olunur veya karar kısmen veya 
tamamen değiştirilir. 

İncelemelerin iadesi talepleri kararın uygulanmasını geciktirmez. 
Eğer icranın geçiktirilmesi mükellef tarafından istenilir ve bu husus
ta geıekli olan teminat da gösterilirse, o zaman, Vergi Usul Kanununun 
400 iıncü maddesindeki hüküm dahilinde icranın geçiktirilmesine karar 
verilebilir (2). 

1) Vergi Usul Kanunu, Madde 408 ve 409. 
2) Vergi Usul Kanunu, Madde 411, Fıkra 1. 



III. iBö 1 tim 

TÜRKİYE VERGİ SİSTEMİNDE BELLİ BAŞLI 

VERGİLER 

1. GENEL BİR BAKIŞ. 

Toplumun politik, ekonomik ve kültürel gelişmelerine paralel ola
rak, vergi sistemleri ile vergilendirme şekillerinde de gelişmeler ve de
ğişmeler olmuştur. Nitekim memleketimizin Tanzimat öncesi ve Tan
zimat sonrası yıllarında mevcut olan vergilerle bunların uygulanış tarz
ları ne Meşrutiyet ve nede Cumhuriyet'tekilere benzemektedirler. 

Teokratik zihniyetin hakim bulunduğu Tanzimat öncesi devrede 
alınan vergiler esas itibarile Zekat, Öşür, Cizye ve Haraç gibi şeri ver
giler (Tekalif - i şeriye) halinde idiler. Ancak bu vergiler devletin malt 
ihtiyaçlannı karşılıyamadıkları hallerde ve zamanlarda bilhassa harp 
ve zelzelelerin vukuunda - «iane-i cihadiye», «imdadiyeyi seferiye», <<ia
ne-i hazarriye» ve «hududu avarız» gibi türlü adlar altında bazı örfi ver· 
gilerın (Tekalifi örfiye) alınması da icabediyordu. 

Tanzimat hareketini takip eden yıllarda vergi bakımından dini ay
rılıklara son verilmesi prensip itibariyle kabul edilmiş bulunulduğundan, 
müslüman olmıyanlardan alınan Cizyenin kaldırılması teşebbüsüne giri · 
şilmiş olduğu gibi, Aşar ve Ağnam vergilerine ait aksaklıkların gideril
mesi için de, büyük gayretler sarf olunmuştu. Aynca her yerin örf 
ve adetine göre başka unsurlardan meydana getirilen ve bir takım yol
suz~uklarla suistimallere de kapı açan örfi vergilerin ıslahına çalışılmış 
ve bu münasebetle tanzim.atçılar bu vergileri şahıs vergisi olmaktan çı
kartarak, bir mal vergisi haline getirmeyi düşünmüşlerdi. Nitekim bu 

maksatla «Ancemaatin vergi» adı altında bir vergi de L'ıdas olunmuştu. 
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'.alı verıi t.eVJii ))ir vergi Araıttenı>.de oJ.n)a.Jda beraber, ıııümld.in ol4UIU 
kadar, mahalll banan vergi ödeme ltudret1ni de, gözönünde bulundunı
yordu. (1). 

Tanzimattan önceki devrede olduğu gibi, Tanzimattan sonraki dev

rede de verginin umumilik, eşitlik ve müterakkilik kurallarına göre alın

ması mümkün olamamıştır. Çünkü bir taraftan hükümet merkezi olan 

İstanbul halkı ile diğer iller halkı arasında vergi bakımından bir fark 
yaratıldığı gibi, Osmanlı ülkesinde ya.,ayan yabancı hallm da, vergi hu

susunda istisnai ve imtiyazlı bir muamele yapılıyordu. Uygulanan vergi

lere gelince, bunlar da reel mahiyette olduklarından, müterakkilik esa
sının tatbikine imk8n verdirttirmiyorlardı. Her ne kadar arazi, emWt 

ve temettü vergilerinin tahrir esasına göre alınmaları prensip olarak 

kabul edilmiş idiyse de, memleketin. her tarafında tahrir yapılamadığı 

için, yine birçok yerlerde vergileme dağıtma usulüne ta.bi tutuluyordu. 

Mutlakiyet devrinden Meşrutiyet devrine geçildikten sonra, maU 

alanda. evvelki devirlere nazaran, daha büyük bir değişiklik yapılmış bu

lunuluyordu. Nitekim bu meyanda vergilendirmenin en önemli esasla

l'Dldan biri olan, hiç kimseden kanuni bir dayanak olmadan vergi alı
nıımaması hususu kabul edilmişti. Ayrıca verginin kıymet esasına g~ 

re değil, irat esasına göre tahakkuk ettirtilmesi de düşünülmüş ve bu 
ınaksatla 1326 tarihli Musakkafat Vergisi Kanunu (Bina Vergisi Kanu

nu) ile binalann gayri safi iratlanndan vergi alınması temin edilmişti. 
ine vergi islahatı maksadile, Fransız Patent vergisinden faydalanılmak 

tiyle bazırlaııan ve 1330 yılında kabul edilen, Temettü Vergisi Ka

u ile verginin tarhı daha ziyade karine esasına dayandınlmıştı. 

Meşrutiyet devrinin vergi sisteminde hem bir taraftan dini esaslara 
daJanan Aşar ve Ağnam vergilerine ve hem de diğer taraftan batı mem
letetıerinde mevcut olan vergi, resim ve harçları andıran mükellefiyet
lere yer veriliyordu. Nitekim 1326-1335 yıllan arasında Aşar, Ağnam, 
Araıi, u..czsakafat ve Temettü vergilerinden başka Turuku Muabir <yol. 

rU ve geçit) vergisi, Bedeli Nakdi-i Askeri (askerlik vergisi) tahsil 

l) 1bıablm Pam1 Pelin IPiDaDI :bm1 ve FinaDsal Kanunlan tatanbul 193'7, S. 
aıa aıe. 
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olunduğu gibi, özel ormanlar resmi, maden resmi, müskirat (alkollü iç
kiler) resmi, tütün, tömbeki resmi, kibrit, kav, çakmak resmi, oyun 
kağıdı resmi, şeker, kahve, tuz resmi, petrol resmi, ithalat, ihracat ve 
transit gümrük resimleri, karada ve denizde avlanma resimleri, barut 
resmi gibi çeşitli resimlerle mahkeme harçları, nüfus ve pasaport harç
ları, ferağ ve intikal harçları gibi çeşitli harçlar da alınmakta idi. 

Hülasa yukanda da işaret olunduğu üzere, bu devrede bazı vergi is
ıabatı hareketlerine girişilmiş olmakla beraber, istenilen sonuç da elde 
edilememişti. Nitekim verginin umumilik kuralına büyük ölçüde yer 
verilmiş ve fakat vergiler sübjektif hale getirilememişti. Aynca arazi 
vergisindeki tevzii usul tamamen kaldınlamamış ve temettü vergisin
deki zahiri karine esasından aynlmak mümkün olamamıştı. Bu devre
de vergiler daha ziyade mali gayelere göre alındığı gibi, geçim asgarisi 
muaflığı ile müterakkilik esasına ve ayırma prensibine de riayet oluna
ınıyor du. 

Meşrutiyet devresinde daha esaslı ve daha geniş bir vergi ıslahatı
na girişilememesinin en büyük sebebi, bu tarihlerde Trablusgarp harbi 
ile .Balkan harbine ve bunu takiben de 1914 - 1918 Birinci Dünya sava
şına girilmiş olması ve aynı zamanda memleketin iktisadi ve siyasi ba
ğun&ızlığına mani olan kapitülasyonların da kaldırılamamış bulunul· 
masıdır. 

İstiklal savaşını müteakip yapılan Lozan Andlaşması neticesinde 
Türkiye Cumhuriyeti politik ve ekonomik yönden tam bir bağımsızlığa 
kavuşunca, idari ve sosyal alanlarda olduğu gibi, mal1 alanda da islahat 
hareketlerine girişilmiş ve ilk hamlede 1925 yılında Aşarın kaldırılması 
suretile tanın sektöründeki vergi yükünün hafifletilmesi istenilmişti. 
Gerçekten Devlet vergi sisteminde yapacağı ıslahat hareketile, tanın ke
simindeki ağır vergi yükünü endüstri ve ticaret kesimine ve bilhassa bu 
sektörlerde çalışanların üzerlerine aktarmayı düşünmüş ve bu maksat
la da Osmanlı İmparatorluğundan intikal eden Temettü Vergisini 1926 
yılında kaldırarak, onun yerine kısmen beyanname esasına dayanan ve 
aynı zamanda daha fazla bir gelir sağlıyacağı tahmin edilen 27.2.1926 
tarih ve 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanununu çıkartmıştı. Aynca 
10.2.1926 tarih ve 735 sayılı Umumi İstihlak Vergisi Kanunu ile bu ka· 
nunu tamamlayıcı mahiyette olan 13.2.1926 tarih ve 737 sayılı Hususi 
İstihlak ve Eğlence Vergisi Kanunu çıkartılarak vasıtalı vergilerin 
alınması hususunda da bir yeniliğin yaratılması istenilmişti. Ancak 192~ 
yılında dünya buhranının patlak vermesi ve 1939 yılında İkinci Dünya 
Savaşının çıkmış olması devletin yapacağı vergi islahatını önlemiş ve 
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bu sebeple de ne Hayvanlar Vergisi ve ne de Yol Vergisi gibi ilkel ma
rJyette olan vergiler kaldınlabilmişti. Buna mukabil gelir temini m.ak.~ 

saile, Toprak Mahsülleri Vergisi, Varlık Vergisi, Gümrük Vergisi ve 
Buhran Vergisi gibi iktisadi ve mali yönden sakıncalı görülen bazı ver
giler de vergi sistemi içerisine alınmıştı. Bu itibarla vergi sistemimiz:üı 
modern esaslara göre düzenlenmesi ve bilimsel açıdan vergi ıslahatı ha
reketlerine girişilebilmesi ancak İkinci Dünya Savaşından sonra müm
kün olabilmişti. Gerçekten bir taraftan uzun çalışmaların neticesi ola
rak, 1949 yılında çıkartılan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi 
Kanunu 1950 yılından itibaren uygulanmaya başlanmış ve diğer taraf
tan da bir baş vergisi niteliğini taşıyan Yol Vergisi de 1952 yılında kal· 
dırılabilmişti. Aynca yapılan çalışmalar sonucunda 1956 yılında çıkartı
lan Gider Vergileri Kanunu ile 1950 yılından beri uygulanmakta olan va 
fakat memleket endüstrisinin gelişmesi bakımından zararlı görülen 
28.5.1940 tarih ve 3842 sayılı Muamele Vergisi Kanunu ile birlikte İstih
lak ve Hizmet Vergileri Kanunları ve bunlara ait ekler de kaldırılmış 
bulunulmakta idi. 

27 Mayıs ihtilalinden sonra vergilerin sadece mali fonksiyonları de
ğil, ekonomik fonksiyonlarının da gözönünde tutulması suretile bir ıs-

lahatın yapılması öngörülmüş ve bu münasebetle de Gelir Vergisi Ka
nunu ile Vergi Usul Kanunu tamamen genişlettirilmiş olduğu gibi, Ku-

rumlar Vergisi Kanununda da ba~ı önemli değişiklikler vücuda getiril
mişti. Bu meyanda, gelir vergisinin 1962 yılında tanın sektörüne uygu-

lanması sonucunda, tamamen ilkel bir vergi niteliğinde bulunan ve fa
kat buna rağmen bir türlü kaldırılmasına imkan görülemiyen Hayvan
lar Vergisinin de ( 1), vergi sistemimizden çıkartılabilmesi temin olun-

muştu. Bütün bunlardan başka yapılan ıslahat içinde ayrıca Gelir, Ku
ııunıar ve Gider vergilerinin vergi oranlan yükseltildiği gibi, Arazi ve 
Bina vergilerinde de artırımlar yapılmış, Motorlu Taşıt Vasıtaları Vergi-

si, Dış Seyahat Harcamaları Vergisi, Emlak ve Satım Vergisi gibi bazı 
'Vergiler de ihdas edilmişti. Biz bu bahiste memleketimizde halen uygu
lanmakta olan en önemli vergi kanunlarının, yani gelir vergisi, kurum-

lar vergisi, gider vergileri, arazi ve bina vergisi, veraset ve intikal vergisi 
\7e gümrük vergisi kanunlarının, hükümlerini ana hatları itibatile gö~ 
den geçirmeğe çalışacağız. 

(1) Hayvanlar vergisi hakkında geniş bilgi için şu esere bakınız: Şeref Nuıt 
lııanen e<Türkiye Vergi Sisteminde Hayvanlar Vergisi» Ankara 1943. 



206 

11. GELİR VERGİSİ. 

1 Ocak 1950 den itibaren uygulanmaya başlanan 3.6.1949 tarih ve 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve buna ait ekler, 27 Mayıs İhtilalinden 
sonra çıkartılan 30.I.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
ortadan tamamen kaldırılmıştır. Ancak bu kanun da, kısa bir zaman 
sonra yani 1961 ve 1964 yıllarında kabul edilen 202 ve 484 sayılı ek ka
nunlarla, bazı esaslı değişikliklere tabi tutulmuştur. 

1) Gelir Vergisinin Konusu. Gelir Vergisinin konusu bir gerçek 
kişinin bir takvim yılı içinde elde etiği kazanç ve iratların safi tutandır. 
Buna göre vergiye tabi tutulan gelir kişisel bir gelirdir, çünkü mükelle
fin şahsi, ailevi ve sosyal durumu ile birlikte mükellefin vergi ödeme gü
cü de gözönünde tutularak, vergi matrahı ona göre tayin olunmaktadır. 
Ancak burada mükellefin hangi yaşta olduğu ile medeni haklarını kul
lanma ehliyetine sahip bulunup bulunmadığı dikkate alınmaz. Vergiye 
tabi tutulan gelir genel bir gelirdir, çünkü vergi mükelefinin bir takvim 
yılı içinde muhtelif gelir unsurlarından elde ettiği bütün kazanç ve irat
ları bir araya getirilmek suretile vergilendirilmektedir. Vergiye tabi tu
tulan gelir gerçek ve safi bir gelirdir, çünkü mükellefin bir takvim yılı 
içindeki gayri safi gelirinden, kanunda yazılı olan muaflıklarla vergi is
tisnaları ve indirimleri çıkarıldıktan sonra, geri kalan kısım vergiye ta· 
bi tutulmaktadır. 

2) Vergiye Tabi Gelir Unsurları ve Bu Unsurların Tesbiti. Vergi
nin konusunu teşkil eden kazanç ve iratlar Gelir Vergisi Kanununda ya
zılı olduğu şekilde «Ticari Kazançlar», «Zirai Kazançlar», «Ücretler», 
«Serbest Meslek Kazançları», «Gayrimenkul Sermaye İratları», «Men
kul sermaye İratları» ve «Sair Kazanç ve İratlar» dan terekküp etmek· 
tedirler. Buna göre kanunda yazılı olan muaflık.larla indirimler hariç 
bulunmak üzere, hemen hemen hiç bir gelir unsuru vergi dışı bırakıl· 
mamış bulunulmaktadır. 

Yukarıda belirtilen gelir unsurlarından her birisi Gelir Vergisi Ka
nunu ile Vergi Usul Kanunundaki hükümlere göre ayrı ayrı tesbit edil
mektedir. 

A) Ticari Kazançlar. Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan 
kazançlar ticari kazanç sayılmaktadırlar. Nitekim maden, taş ve kireç 
ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının 
işletilmesinden; coberlik işlerinden; özel okul ve hastahanelerle benze-
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ri yerlerin işletilmesinden; gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriy
le devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden; kendi nam ve hesaplarına 
menkul kıymet alım - satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faali
yetlerinden; satın alınan veya trampa suretile iktisap olunan arazinin 
iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek, bu müddet içinde 
veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde 
edilen kazançlar; kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı. 
komandlt ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldık
ları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedirler (G. V. K. madde 37) (1). 

Yukarıda tarifi yapılan ticari kazançlar ya gerçek veya götüıii şe
kilde tayin olunurlar. Gerçek usulle tayin olunanlar da, ya bilanço veya 
işletme hesabı üzerinden tespit edilirler. Kimlerin kazançlarının biJ.an
ço, kimlerin kazançlarının işletme hesabı ve kimlerin kazançlarının da 
götüıii usül üzerinden tespit olunacaklan aşağıdaki şekillerle tayin 
olunmuşlardır. 

a) Ticari Kazançların Bilanço Esasına Göre Tespiti. 1) Satın al
dıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımla
rının tutarı 400.000 veya yıllık satışlarının tutan 440.000 lirayı aşanlar; 
2) bunun dışındaki işlerle uğraşıp da, bir yıl içinde elde ettikleri gay
risafi iş hasılatı 80.000 lirayı aşanlar; 3) yukarıdaki bir ve iki numaralı 
bentlerde yazılı işlerin bir arada yapılması halinde, iki numaralı bentte 
yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 400.000 li
rayı aşanlar; 4) her türlü ticaret şirketleri (adi şirketler, iştigal nevile
ri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir); 
5) kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (bunlardan işlerinin 
icabı olarak bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum 
görülmiyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Ba
kanlığınca müsaade edilebilir) birinci sınıf tüccar sayılıp, bilanço esa
sına tabi tutuldukları gibi, kendi arzularile bilanço esasına göre defter 
tutmayı isteyenler de, birinci sınıf tüccar grubuna ithal edilirler (V.UK. 
madde 177). 

Bilanço esasına göre yapılacak olan ticari kazancın tespitinde, öz 
sermayenin hesap dönemi sonu ile başındaki değerleri arasındaki müs
bet fark esas olarak ele alınır. Bu dönem zarfında işletme sahibince iş-

( ı) «Özel okul ve hastahanelerle benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, 
serbest meslek kazançlarını da işletmenin kayıtlarına ithal edebilirler» Gelir Ver
gisi Kanunu, Madde 37, Sonuncu Fıkra. 
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!etmeye katılan değerler bu farktan indirildiği gibi, işletmeden çekilen 
değerler de, bu farka ilave edilir ve bu suretle ticari kazançların bilan
ço esasına göre tespiti temin edilmiş olunur. 

b) Ticari Kazançların İşletme Hesabına Göre Tespiti. 1) Birinci 
sınıf tüccar grubunun dışında kalanlar; 2) Kurumlar vergisi mükellef
lerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakan
lığınca müsaade edilenler ikinci sınıf tüccar sayılıp, işletme hesabı usu
lüne tabi tutulurlar. Bu usule göre yapılacak ticari kazancın tespitinde 
bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müs
pet fark esas tutulur. (1) 

Emtia alım ve satımı ile uğraşanlara ait ticari kazancın bulunması 
için hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata, dö
nem başındaki emtia mevcudunun değeri ise, giderlere ilave olunur. 

Gerek bilanço ve gerek işletme hesabı esasına göre ticari kazançla
rın tespit edilmesi hususunda, hem Vergi Usul Kanununun değerleme 
hükümleri ve hem q.e Gelir Vergisi Kanununun, safi ticari kazancın bu
lunması için indirelecek olan giderlerle gider olarak kabul edilmeyen 
ödemeler hakkındaki, 40 ve 41 inci maddelerin hükümleri gözönünde 
tutulur ve buna göre işlem yapılır (G.V.K. madde 38 ve 39). 

c) Ticari Kazançların Götürü Usulle Tespiti. Kazançları az olup~ 
defter tutma ve bilanço tanzim etme imkanlarına sahip olmayan tüc
carlarla esnafın götürü usulle vergilendirilmeleri kabul edilmiştir. Bu
nun için Gelir Vergisi Kanununun götürü usulle ilgili bulunan 47 ve 48 in· 
ci maddelerindeki genel ve özel götürü şartlarının topluca mevcud ol
ması lazımdır. Bu şartlan haiz olanların ticari ve sınai işlerden sağla
dıkları safi kazançları Maliye Baka.11lığınca tanzim edilecek cetvellerde 
belirtilen iş nevilerine göre ve Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesin
de götürü olarak tespit olunurlar. Ancak tespit edilecek safi kazançla
rın tutan 8.000 lirayı da geçemez. (G.V.K. madde 46). 

Gelir Vergisi Kanunumuza göre, kazanç ve iratların tespiti esas iti
barile gerçek usulle yapıldığından, götürü usulün uygulanması sınırlı
dır. Nitekim kanuna göre kollektü şirket ortakları ile komandit şirket
lerin komandite ortakları; ikraz.at işleriyle uğraşanlar; sarraflar ile 
kıymetli maden ve mücevherat alım ve satımı ile uğraşanlar; gelir ve ku-

(1) «Elde edilen hasılat, tahsil olunan pararlarla tahakkuk eden alacakları; gi
derler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade ederler» Gelir Vergisi Ka
nunu, Madde 39, Fıkra 1. 
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rumlar vergisine tabi inşaat, onarma ve ulaştırma müteahhitlerine kar
şı derece derece taahhüdatta bulunanlar; sigorta prodüktörleri; her 
türlü ilan ve reklam işlerile uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler; 
gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar; tavassut işi yapanlar 
götürü usulden faydalanamazlar. (G.V.K. madde 51). 

B) Zirai Kazançlar. Zirai faaliyetlerden ( 1) elde edilen kazançlar 
zirai kazançları teşkil ederler. Zirai kazançların tespiti de, gerçek veya 
götürü usullerle yapılır. Eğer yıllık hasılat tutan 150.000 liradan aşağı 
olursa, o zaman zirai kazancın götürü gider esasına göre tespit edilmesi 
mümkün olabilir. Bunun yukarısında olanlar gerçek usule tabi tutulur
lar. Ancak gerçek usulde de, ya bilanço usulü veya zirai işletme hesabı 
esası uygulanır. 150.000- 500.000 lira arasında yıllık hasılat sağlıyanla
nn zirai kazançları işletme hesabı esasına göre, 500.000 liradan yukarı 
olan zirai kazançlar ise, bilanço esasına göre tespit edilirler. 

a) Zirai Kazançların Bilanço Esasına Göre Tespiti. Yıllık hasılat 
tutan 500.000 lirayı aşan çiftçiler defter tutmak zorunda oldukları gibi, 

kazançlarını da bilanço esasına göre tayin ederler. Ticari kazancın bi
lanço esasına göre tespitinde uygulanan hükümler burada da aynen uy-
gulanırlar. Ancak zirai kazançlarını işletme hesabı veya götürü usul ile 
tespit etmeye yetkili olan çiftçiler, isterlerse defter tutup bilanço esası-
nı da uygulayabilirler. Yalnız bunun için isteklerini yazı ile vergi idare
sine bildirmeleri lazımdır. Bu suretle bilanço esasını kabul edenler iki 
YJ.l geçmedikçe, bu usulden vazgeçemezler. Zirai kazancın bilanço esası
na göre tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 56, 57 ve 58 inci maddele
rindeki hükümlerin gözönünde bulundurulması icabeder. 

b) Zirai Kazançların İşletme Hesabına Göre Tespiti. 150.000 ile 

500.000 lira arasında yıllık hasılat temin eden çiftçiler kazançlarını iş

letme hesabı usuliyle tesbit ederler. Buna göre, zirai kazanç hesap dö-

(1) «Zirai faaliyet arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üret
nıe, yetiştirme ve ıslah yolları ile veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade et
lllek suretile nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, av
lanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılma
sını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder» Gelir Ver
gisi Kanunu, Madde 52. 

F. 14 
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nemi içinde, para ile tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk eden ha· 
sılat (1) ile ödenen veya borçlanılan giderler (2) arasında müspet farktır. 

( 1) «Zirai işletme hesabı esasına göre hasılat şu unsurlardan terekküp eder: 
1) Evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alı· 

nan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (prim
ler, ıisturnlar ve benzerleri dahil); 2) ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçile
rin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması mukabilinde alınan bedeller; 3) gider yazı
lan değerlerin satılması halinde bunların satış bedelleri; 4) mahsullerin idrakinden 
evvel veya sonra hasara uğramalarından dolayı alınan sigorta tazminatları; 

5) amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (zirai istihsalde kullanılan gayrımenkuller 
hariç) satılması halinde Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesine göre hesapla
nan hasılat; zirai mahsulerin, istihsal vasıtaları ile zat, aile veya işletme ihtiyaç
larında kullanılmak üzere istihlak maddelerile değiştirilmesi halinde verilen mah
sulün emsal bedeli hasılat sayılır. Ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zi
rai işlerinde çalıştırılması karşılığında herhangi bir zati istihlak maddesi alınması 
halinde, alınan istihlak maddesinin emsal bedeli hasılat sayılır. İşletmede istihsal 
edilip de tohum, yem ve sair suretlerle işletmede kullanılan zirai mahsullerin em
sal bedeli hasılat sayılır. Bu hasılatın sene sonunda bir kalemde yazılması caizdir. 
Satılmaksızın müteakip yıla devredilen mahsulün değeri hasılat meyanına ithal 
edilmez. Bunlar, nevi ve miktar itibarile, beyannamede gösterilmekle iktifa olunur» 
Gelir Vergisi Kanunu, Madde 56. 

( 2) «Zirai işletme hesabı esasındaki giderler şunlardır: 1) İşletme ile ilgili ola
rak tohum, gübre, fide, yem, ilaç ve benzeri maddelerin tedariki için yapılan gider
ler; 2) satılmak üzere satın alınan hayvanların, zirai mahsullerin ve diğer madde
lerin bedelleri; 3) işletmelerde çalıştırılanlara ücret, prim ve sair namlarla hizmet 
mukabili yapılan ödemeler; 4) işçilerin iaşe, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta prim
leri; 5) zirai tesisat, makina, aletler ve taşıtların çalıştırılması ve bakımı için yapı
lan giderler (yakıt, yağ, elektrik, yedek parça ve saire) ve tamir giderleri; 6) Vergi 
Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar (işletmede kullanılan ve değeri 1000 
lirayı aşmıyan makina, alet ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğru
dan doğruya gider kaydolunabilir); 7) kira ve ücret mukabili kullanılan istihsal va
sıtaları için yapılan ödemeler; 8) zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapı· 
lan genel giderler yani işletme için alınan ve işletme için harcanan borç paraların 
faizleri, işletme ile ilgili olmak şartiyle ödenen ayni vergi, resim ve harçlar, işlet
me ile ilgili ve yapılan işin önemi ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet gi
derleri (seyahat maksadının gerektirdiği süreye mahsus olmak üzere), işletme ile 
ilgili olarak ödenen kira bedelleri, genel mahiyetteki sair giderler; 9) işletme ile 
ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden öde
nen zarar, ziyan ve tazminatlar; 10) amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (zirai 
istihsalde kullanılan gayrimenkuller hariç) satılması halinde Vergi Usul Kanunu
nun 328 inci maddesine göre hesaplanan zararlar; 11) aynı zamanda işletmede de 
kullanılan özel binek otomobillerine ait amortismanların, işletme ve tamir gider
lerinin yarısı. İşletmede istihsal edilip de, tohum, yem ve sair suretlerle kullanılan 
zirai mahsullerin emsal bedelleri masraf yazılır (bu giderin sene sonunda bir kalem
de yazılması caizdir)» Gelir Vergisi Kanunu, Madde 57. 
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c) Zirai Kazançların Götürü Gider Usulü İle Tespiti. Çiftçilerin 
defter tutma imkanlarının mahdut olması sebebile kazançlarını gerçek 
usulde göstermeleri kolay değildir. Bu itibarla yıllık hasılat tutarı 

150.000 liradan aşağı olan çiftçiler götürü gider usulüne tabi tutulurlar. 

Götürü gider usulünde çiftçinin defter tutması ve vesikalar tanzim 
etmesi gibi, mükellefiyetleri mevcut değildir. Yapacağı şey sadece yıllık 
hasılatını vergi idaresine bildirmek olup, bu da zor birşey değildir. Çift
çi için zor olan elde edilen ürünler için yapılmış olan harcamaların he
saplanılmasıdır. Götürü gider usulunde vergi idaresi mükellefin beyan 
edeceği hasılattan götürü olarak hesaplanan giderler miktarını tenzil 
ederek zirai safi kazancı bulur. 

Götürü gider usulünde mükellefler her yılın kasım ayında yapacak
ları bir ekim veya sayım beyanında adlarını, soyadlarını, adreslerini, ge
çen yıl ekilen toprakların genişliğini ve ekimin nevini, beslenen hayvan
ların cins ve miktarını, meyve verebilecek ağaç sayısını veya bunların 
dikili bulunduğu arazinin genişliğini, köy ve mahallin muhtarlıklarına 
bildiıirler. Beyan kağıtları iki nüsha olup, bunlardan bir tanesi 15 gün 
içinde ilgili vergi dairesine gönderilir (V .U .K. madde 243). 

Bu suretle yapılan beyan üzerine Vergi Usul Kanunun 45 inci mad
desindeki götürü gider emsali ( 1 ) uygulanarak, masraf yekünu götürü 
olarak bulunur. Götürü gider usulünde hasılata götürü gider emsalinin 

( ı) «Götürü gider emsali ziraat birimi başına elde edileceği tahmin olunan 
mahsdün {ortalama randıman miktarının) ortalama maliyet bedelinin ortalama 
satış bedeline nispetidir. Ziraat makina ve aletlerile başka çiftçilerin zırai istihsal 
işlerinin yapılması karşılığında alınan ücretler için götürü gider emsali, bu işle

rin temin ettiği ortalama hasılatla gerektirdiği takribi giderler arasındaki yüzde 
nispetidir» Vergi Usul Kanunu, Madde 45, Bent 2. Buradaki ziraat birimi ile tarla, 
bağ ve sebze ziraatı ile ormancılıkta dönüm; ürün verecek hale gelmiş olan meyve 
bahçelerinde meyve verecek ağaç sayısı, hayvancılıkta hayvan sayısı kasdedilmek
tedir. Ziraat birimlerinin her bir çeşidinden elde edileceği tahmin olunan ortalama 
mahsul miktarı ortalama randıman miktarıdır. Ziraat birimi başına elde edilecek 
mahsul için yapılması gereken ortalama giderlerin toplamı ortalama maliyet be
delidir. Ortalama satış fiyatı zirai mahsullerin ticari teamüle göre beher satış bi· 
riminin Vergi Usul Kanununun 46 ıncı maddesinin {d) bendi esasları dairesin
de tespit olunan satış fiyatıdır. Daha doğrusu ortalama satış fiyatının tespitinde 
hükümetçe tayin olunan ve takdir sırasında yürürlükte bulunan fiyatlar, hükümet
çe tayin olunmıyan mahsuller için takdirin yapıldığı yıldan önce gelen takvim yılı 
için mahalli toptan piyasa fiyatı esas tutulur. Fiyatın temevvüç ettiği hallerde or
talamasına itibar olunur. Bu hususta Vergi Usul Kanununun 45, 46 ve 47 inci mad
<lelerine bakınız. 
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tatbiki suretile bulunan miktardan mada kiralarla aynı mahiyetteki ver
gi, resim ve harçlarda hasılattan aynca indirilirler ( 1). Tayin olunan gö
türü gider emsali üç yıl için uygulanır. Ancak emsalin tesbitine yarıyan 
unsurlarda büyük değişiklikler olursa, o zaman Zirai Kazançlar Merkeı; 
Komisyonu (2) bu süreyi bir yıla kadar kısaltabilir. 

Zirai kazançların götürü gider usulü ile tespiti ya Vergi Usul Ka
nununa göre Zirai Kazanç İl Komisyonlarınca her bölge için tayin edil
miş bulunan götürü gider emsallerinin mükelleflerce beyan edilen hası
lat tutarına uygulanması şeklinde veyahutta mükelleflerce beyan 
olunan hasılattan, bu hasılatın elde edilmesi için yapıldığı bildirilen ve 
Gelir Vergisi Kanununun 57 inci maddesinde de sayılan (bu maddenin 
10 numaralı bendinde yazılı olanlar hariç), gerçek giderler toplamının 
çıkanlmasile mümkün olur. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu zirai kazanç ölçülerinin ve bu 
meyanda götürü gider emsalinin tespiti için bir yönetmelik hazırlar ve 
Zirai Kazançlar İl Komisyonları ( 3 ) da zirai kazanç ölçülerini tespit 
ederlerken hem bu yönetmelik esaslarına uyarlar ve hem de aynca ı) 
tabii ve iktisadi şartlar bakımından önemli farklılıklar gösterir bölgele
ri ayrı ayrı ele alırlar; 2) çeşitli ziraat nevileriyle çeşitli ziraat makina 
ve aletlerinden, vasıf ve şartlar bakımından, birbirlerine en uygun bulu
nanları bir araya getirerek belli gruplar halinde mütalaa ederler; 3) böl
geler itibarile ziraat işletmelerine ait özellikleri ve ortalama fiyatları 
göz önünde tutarlar; 4) ortalama satış fiyatının tespitinde, hükümetçe 
tayin olunan ve takdir sırasında yürürlükte bulunan fiyatları, hükü
metce fiyatları tayin olunmıyan ürünler için ise takdirin yapıldığı yıl-

(1) Recep Turgay ve Fikri Kuttan «İzahlı Gelir Vergisi Kanunu» İstanbul 1961-

(2) «Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının baş
kanlığında Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlüğünün 2, Tanın Bakan
lığının 3, Çiftçi Birlikleri Federasyonunun 1, Ziraat Odaları Birliğinin 2 ve Devlet 
üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ], temsilcisinden kurulur» Vergi Usul Ka
nunu, Madde 85. 

(3) Zirai Kazançlar İl Komisyonu Valinin başkanlığında Defterdar, Gelir Mü
dürü, Ziraat Müdürü, Veteriner Müdürü, il merkezindeki Ziraat Bankası Şube Mü
dürü ve seçilmiş dört üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesin
de komisyona veteriner müdürü yerine Orman İşletme Müdürü veya tevkil ede
ceği bir temsilci katılır. Seçilmesi gerekli görülen dört üyeden ikisi Mahalli Çiftçi 
Birlikleri, biri İl Ziraat Odası ve biri de İl Ticaret Odası tarafından bölge çiftçile
ri arasından seçilir. Bu hususta Vergi Usul Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerine 
bakınız. 
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dan önce gelen son takvim yılı içindeki fiyatları ele alırlar; 5) özellik 
gösteren ziraat nevilerinde, Zırai Kazançlar Merkez Komisyonunca, bu 
zıraat çeşitlerine uygun olarak tayin edilecek esaslan göz önünde bu
lundururlar. 

Zirai Kazanç İl komisyonları, zirai kazanç ölçülerini uygulanacağı 
takvim yılı içinde tesbit edip, bunları yılın Nisan ayı sonuna kadar Zirai 
Kazançlar Merkez Komisyonuna gönderirler. Zirai Kazançlar Merkez 
Komisyonu illerden gelen zirai kazanç ölçülerinden hatalı ve noksan 
bulduklarını, gerekçesi ile birlikte, ilgili komisyonlara iade eder. Zirai 
Kazançlar İl Komisyonları Merkez Komisyonunca iade olunan ölçüler
deki maddi hataları düzeltirler. Takdire taalluk eden hususlarda ise, öl
çüleri ya yeniden takdir ederler veya ilk kararlarında ısrar ederler. İl 
Komisyonları kararlarında israr ederlerse, o zaman sebeplerini açıkla
maya da mecburdurlar. Ancak Zirai Kazanç İl Komisyonlarınca verilen 
israr kararlan Merkez Komisyonunca uygun görülmediği taktirde, uy
gun görülmiyen ölçüler yerine, toplantıda mevcut üyelerin ittifakı ile 
re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tayin ve tespit olunabilirler. 

Gelir Vergisi Kanunu Zirai Kazanç İl Komisyonlarınca tayin edile
cek zirai ölçüler hususunda, götürü gider emsalleri için % 70 olarak, bir 
alt sının çizmiş bulunmaktadır. Buna göre Zirai Kazanç İl Komisyon
larınca tespit edilecek olan götürü gider emsalleri % 70 oranından daha 
düşük olmayacaktır (G.V.K. madde 54, sonuncu fıkra). Halbuki Kenan 
Bulutoğlu'nun da, pek haklı olarak belirttiği üzere, bütün zirai bölge
lere ve bütün tarım işletmelerine şamil olacak şekilde, bir alt sınırın çi
zilmiş olması entansif işletmelerin aleyhine bir durum yaratacağı gibi, 
ekstansü tarım işletmelerinde bir prim sağlamış olur ( 1). 

Gelir Vergisi Kanunumuza göre, safi kazancı bulmak için mükelle
fin beyan edeceği hasılattan sadece götürü gider emsali üzerinden hesap-
lanan miktar değil, aynı zamanda tevsik edilmek ve beyannamede gös
terilmek şartiyle, zirai faaliyette kullanılan arazi ve binalarla ilgili bulu-
nan kiralar, ayni vergi, resim ve harçlarla işletme için alınan ve işletme
ye harcanan borç paraların faizleri de gerçek miktarlarile indirilebilir. 
Bu suretle zirai kazançlardaki vergi matrahının tayini hususunda uygu
lanan götürü usulün gerçek usule yaklaştırılması temin edilmiş olunur. 
<G.V.K. madde 54). 

(1) Kenan Bulutoğlu «Türkiye Vergi Sistemi» İstanbul 1967, S. 60. 
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C) Ücretler. Ücret iş verene (1) tabi ve muayyen bir iş yerine bağ
lı olarak çalışanlara bir hizmet karşılığında verilen para, mal veya para 
ile temsil olunan menfaatlerdir. Buna göre öednilen şeyin ücretten sa
yılabilmesi için, işi görenin işi verene tabi olması, belli bir iş yerine bağ
lı olarak çalışılması, ödemenin bir iş karşılığında yapılması, yapılan işin 
para, mal veya para ile temsil edilen bir menfaat için yapılmış olması 
şarttır. Ancak bu böyle olmakla beraber, Gelir Vergisi Kanununun 61 in
ci maddesindeki hükme göre «1) emeklilik, maluliyet, dul ve yetim ay
lıkları (); 2) evvelce yapılmış hizmetler karşılığında verilen para ve: 
ayınlarla sağlanan menfaatler; 3) milletvekillerine, il genel meclisi ve 
belediye üyelerine, kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine, denet
çilerine, tasfiye memurlarına ve bunlara benziyen diğer kimselere bu sı
fatları dolayısiyle ve aylık, ödenek, tahsisat, aidat, huzur hakkı, ücret,. 
ikramiye, prim, temettü hissesi gibi muhtelü adlarla yapılan ödemeler; 
4) sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağ· 
lanan menfaatler» de ücretten sayılmışlardır. 

Gelir Vergisi Kanunumuza göre ücretlerin vergilendirilmesi işi ya 
gerçek veya götüıii usul ile yapılmaktadır. 

a) Safi Ücretin Gerçek Usulle Tespiti. Götürü usule tabi tutulmı
yan ücretler gerçek usulle vergilendirilirler. ıBu itibarla ücretin elde edil
mesi için yapılmış olan masraflar çıkarıldıktan sonra geri kalan safi üc
ret üzerinden verginin tarh edilmesi lazımgelir. Gerçekten ücret sahibi 
çalışma yerine gitmek için yol parası sarf ettiği gibi, işin icrası bakımın
dan, diğer bazı masrafların yapılması da icabettnektedir. Gelir Vergisi 
Kanunumuzda, ücretin gerçek safi değerini bulabilmek için, iş veren ta
rafından ödenilen para ve ayınlarla sağlanılan menfaatlar toplamından 
1) günde 3, ayda, 90, yılda 1080 lira götürü giderin; 2) emekli aidatı ve
ya sigorta primleri (Emekli Sandığının veya Sosyal Sigorta Kurumu
nun Türkiyede olması şartiyle; 3) emekli aidatı veya sosyal sigorta pri
mi kesilmiyen hallerde ücretin % 5 ini geçmemek şartile hayat, ölüm,. 
kaza hastalık, sakatlık ve işsizlik gibi şahıs sigortaları için hizmet er-

( 1) «İş verenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalış
tıran gerçek ve tüzel kişilerdir. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin 
1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar iş veren hükmündedirler.» 
Gelir Vergisi Kanunu, Madde 62. 

( 2) Esas itibarile emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıklarının ekonomik an
lamda bir ücret sayılmamaları lazımdır. Esasen bu böyle olduğu gibi, Gelir Vergisi 
Kanunumuzun 23 üncü maddesinin 11 inci bendi de bunları gelir vergisinden istis
na etmiş bulwımaktadır. 



215 

babı tarafından doğrudan doğruya veya vasıta ile ödenen primlerin in
dirilmesi lazımgeleceği belirtilmiştir (G.V.K. madde 63). 

b) Safi Ücretin Götürü Usulle Tespiti. Kimlerin safi ücretlerinın 
götüm usulle tespit edileceği hususu Gelir Vergisi Kanununda göste
rilmiştir. Buna göre «1) kazançları götürü usulle tespit edilen ticaret, 
sanat ve serbest meslek erbabı yanında çalışanlar; 2) özel hizmetlerde 
çalışan şöförler; 3) özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat iş
çileri; 4) gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar; 5) ger
çek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebile, Damştayın müsbet 
mütalaası ile Maliye Bakanlığınca götürü ücret usülüne alınanların üc
retleri Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre götürü olarak vergilen
dirilirler» ( V. U. K. madde 64) Kazançları gerçek usulle vergilendirilme
yen kimselerin yanında çalışanların gerçek usule tabi tutulmaları doğru 
olmadığından, bunların kazançları da, götürü şek.ilde vergilendirilmek-

, tedirler. 

D) Serbest Meslek Kazançları. Devamlı veya arızi şekildeki her 
türlü meslek faaliyetlerinden ( 1) meydana gelen kazançlar serbest mes
lek kazançlarıdır. Burada önemli olan nokta bu faaliyetin hiç bir kim· 
seye bağlı olmadan icra edilmesi ve sermayeden ziyade, mesleki ve ilmi 
formasyon dahilinde yapılan şahsi bir mesaiye dayanmasıdır. Meselfi. 
gümrük komisyoncularının, borsa ajan ve acentelerinin, noterlerin, no
terlik görevini yapmakla mükellef bulunanların, doktorların, avukatların, 
mimarların ve bizzat serbest meslek erbabı (2) tarifine girmemekle bera
ber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya 
bunlara sermaye temin etmek suretile veya sair suretlerle serbest mes
lek kazancından hisse alanlar, serbest meslek faaliyetinde bulunan kol
lektif ve adi şirketlerdeki ortaklar, adi komandit şirketlerdeki koman
ditelerin bu işleri dolayısiyle sağladıkları kazançlar serbest meslek ka· 
zançlanndan olduğu gibi, tahkim işleri dolayısile hakemlerin aldıkları 
ücretlerle kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan ser
best meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek ka· 
zançlanndan sayılmaktadırlar. 

( 1) «Serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya meg.. 
leki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin, iş verene tabi 
olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır» Gelir 
Vergisi Kanunu, Madde 65, Fıkra 2. 

(2) «Serbest meslek faaliyetini mfıtad meslek halinde üa edenler, serbest 
meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş ve
ya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.» Gelir Vergisi Kanu· 
nu, Madde 66, Fıkra 1 
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Vergiye tabi olan serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde 
serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve 
diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu 
faaliyet dolayısiyle yapılan giderler indirildikten sonra, geri kalan kısmı. 
dır. Ancak serbest meslek faaliyetlerinden doğan kazançlar da, ya ger
çek veya götürü usulle tayin olunurlar. 

a) Serbest Meslek Kazançlarının Gerçek Usulle Tespiti. Serbest 
meslek erbabı mesleki kazançlarını, Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre tuttukları «serbest meslek kazançları defterine» dayanarak, tespit 
ederler. Gerçek usulle safi kazancın tespiti için « ı) mesleki faaliyetin ic
ra edildiği iş yerinin kirası (ikametgahlarının bir kısmını işyeri olarak 
kullananlar, ikametgahın tamamı için ödedikleri kira ile ısıtma ve ay-

dınlatma gibi sair masrafların yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mül
kü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup, bu
nun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider 
yazabilirler); 2) mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 
ıödenen aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiyle giderleri, müstahdem üc
retleri işyeri ile ilgili ayni vergi, resim ve harçlar; 3) mesleki faaliyeti.o. 
'fasında başkalarına gördürülen hizmetler için ödenen paralar; 4) alı-

nan meslek kitapları ve meslek dergileri için ödenen bedeller ve mesle
ki teşekküllere ödenen aidat; 5) mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ika-
met giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şar
tiyle); 6) mesleğin ifasına lüzumlu aletlerin, eczaların vesair maddelerin 
tedariki için yapılan giderler; 7) mesleki faaliyette kulanılan tesisat ve: 
demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amor-
tismanlar (mesleki faaliyette kullanılan ve değeri ı 000 lirayı aşmıya...Tl 

tesisat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmıyarak doğrudan doğ
ruya gider kaydolunabilir); 8) serbest meslek faaliyetleri dolayısiyl~ 

emekli sandıklarına ödenen giriş, emeklilik aidatı ve yardım pulları be-
delleri (indirilecek emeklilik aidatı, yıllık gayrisafi kazancın % 5 ini 
geçemez); 9) mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelena
meye göre ödenen tazminatlar; ı O) yukarıda sayılanların dışında kalan 
işle ilgili şehir dahili nakil vası talan ücretleri (özel otom o bili erini işle
rinde kullananların yaptıkları gidererin yansı), posta, tegraf, mecmua, 
gazete, işyeri temizliği, asansörcü ve odabaşı ücreti gibi müteferrik gi
derler (bu bentte yazılı giderlere karşılık olarak mükellefler diledikleri 
takdirde 5 .000 lira dan fazla olmamak üzere gayrisafi hasılatın % 1 O unu 
götürü olarak gider yazabilirler.) (G.V.K. Madde 68) 
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b) Serbest Meslek Kazançlannın Götürü Usulle Tespiti. Serbest 
meslek erbabından bazılarının serbest meslek kazançlannın gerçek usul
le tespitine imkAn olmadığından, Gelir Vergisi Kanunu bu hususta da 
;götürü usulün uygulanmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Kanuna göre 
«ebeler, sünnetçiler, sağlık memµrları, arzuhalcılar ve gerçek kazançla· 
nnın tespitinde zorluk bulunmasından dolayı Maliye Bakanlığınca ti
-yUı edilecek olan ve mesleklerinin ifası yüksek tahsili icap ettirmeyen 
benzeri serbest meslek erbabının sMi kazançları götürü olarak tespit 
<>lunur» (G.V X. madde 69) Bunlann yıllık kazançlan, Vergi Usul Ka
numınun 40 ve 41 inci maddelerinde yazılı olan «götürü matrahların tes
pitine» ait hükümlere göre, takdir komisyonlarınca vergilendirilirler. 

Buna mukabil borsa ajan ve acentelerinin, gümrük komisyoncu.la
:rının, dA.va vekillerfniıi, mttşavirlerin, kU.rumlar ve tüccarlarla, serbest 
meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip eden muakkiplerin ve 
musiki konseri verenlerin gerek gelirlerinin ve gerek bllgılerinin yeter
Ji olmasından ötürü, Gelir Vergisi Kanununda bahis konusu edilen «ser
best meslek kazanç defterini» tutmaya imkAnlan yeterli bulunmakta
dır. Bu sebeple Gelir Vergisi Kanunu bunlann serbest meslek kazançla· 
nnı götürü usuııe değil, gerçek usulle tespitini uygun görmüştür. 

E) Gayrimenkul Sermaye İradı. ( 1). Arazi, bina (döşeli olarak ki 
nya verilenlerde döşeme için alman kira bedelleri dAhildir), maden su
lart, menba sulan, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, 
tutıa ve kiremit harmanlan, tuzlalar ve bunlann mütemmim cttzülerl 

e teternıatı; voU mahalleri ve dalyanlar (2); gaynmenkullerin, ayn ola-
kiraya verilen, müteminiıtı · ri- teferruatı ile bilOmum tesisa-

, demirbaş eş1Ul ve döşemeleri; olarak tescil edilen hak-
lar; imtiyaz, ihtira, tme haklan ilet vam, alAnietl fatika gt-

sair bil4mum hakları, gemi ve gemi paylan (mqtörlü olup olma-
-dıklarına ve tonilAtıola bakılinaz) ile bilOmum mbtörlü tahmil ve 

(l) Burada babls konUsU oıan «sermaye» servet anlamına geımeıtt.ed1r. 
ld1 vergilendirmede sermaye ile servet aynı anlamda kullanılmaktadı. Gayrimen

sermaye adı ile Gelir Vergisine tAbi tutulan gelirler ticari veya z1ral lşıetme
bllAnçolanna dilbll oimıJan gayrimenkuller ve hakl&rdan elde edilen iratlar-

(ı) Voli mahalleri oevrtımif olmamakla beraber, sınırlan beUrtilmlş suda a • 
1amna yerleri olduğu halde, dalyanlann etrafı tabii veya sun'i lelelllGB oeYIL'llmM 
~- I;>11Jran Qlsun vQJJ. olsun hukqld açıdaıı p,Jrimenkul maı hillmıttn-

ler ve bu baJnmdap tçu si~ q decUJme~ şartile, ~ol lar • .O. 
Vergisi Kanunu ve tzaıııanı İstanbul 1949, Maliye Be.kN>lliJ Y8.)'lDlarındaıı o: 1 
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tahliye vasıtaları; motörlü nakil ve cer vasıtaları ile her türlü motörlü 
araç, makina ve tesisat sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve in
tifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden el
de edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradından sayılırlar. Yukarıda. 
yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmenin bilançosuna dahil 
bulunduğu takdirde, bunların iratları ticari ve zirai kazancın tespitine 
müteallik olan hükümlere göre hesaplanır. Ancak tüccarlara ait olsalar 
dahi, bilançoya dahil bulunmıyan gayrimenkullerle haklar hakkında, 
yukarıda bahis konusu edilen gayrimenkul sermaye hükümleri uygula
nır. Vakfın veya tesisin gelirlerinden hizmet karşılığı olmıyarak, alınan 
hisseler de gayrimenkul sermaye iradı sayılırlar. 

a) Gaynmenkul Sermaye İradının Gerçek Veya Götürü Usulle Tes
piti. Gaynmenkul sermaye iratları da, gerçek veya götürü usulerle tes
pit olunurlar. Gerçek usullerle gayrimenkul sermaye iradının safi kıs
mını bulabilmek için kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıt

ma, su ve asansör giderleri; kiraya verilen malların idaresi için yapılan 
ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri; kiraya 
verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri; kiraya verilen mal ve haklar 
dolayısıyle yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri; kiraya veri
len mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya 
verenler tarafından ödenmiş olmak şartile belediyelere ödenen harcama
lara iştirak paylan (Gelir Vergisi Kanununa göre gelir vergisinden mah
subu kabul edilen bina, buhran, müdafaa ve arazi vergileri gider olarak 
indirilmez); kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ( 1); 

kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (2); kiraya verilen mal ve haklara 
ait bakım ve idame giderleri; kiraladıkları mal ve haklan kiraya veren
lerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler; sahibi bulundukları ko
nutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutların kira bedeli (bıı 
kira, kiraya verilen konutun kira bedelini aştığı takdirde fazlası indiril
mez); kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna 
veya ilama dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar (para ceza-

(1) «Amortismana tabi değer, malüm ise maliyet bedeli, malfun değilse, bi
na ve arazi için vergi değeri. Diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267 inci mad
desinin 3 üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir» Gelir Vergisi Kanunu,. 
Madde 74, Bent 6. 

(2) «Emlakin iktisadi değerini arttıracak surette tevsii, tadili veya bunlara" 
ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onanın gideri sayılmaz» Gelir Vergj..
si Kanunu, Madde 74, Bent 7. 
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lan ve vergi cezaları hasılattan gider olarak indirilemez.); gayrimenkul 
sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, 
yukarıda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan in
dirilebilir. Bu şekilde safi iradın tespiti bir nevi gerçek usulün uygulan
dığını gösterir. Eğer mukellefler gayrimenkul sermaye iradının gerçek 
usulle değil de, götürü usulle tespitini istiyorlarsa, o zaman (haklan ki
raya verenler hariç) yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere, ha
sılatın % 20 sini götürü olarak indirebilirler. Bu itibarla götürü usulle 
gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi mükelleflerin ihtiya
rına terkedilmiş demektir. Ancak götürü usul tercih edildiği takdirde~ 
bunun iki yıl süre ile uygulanması da şarttır. 

Mükellefler tarafından matrah olarak gösterilen kira be.deleri tu
tarının düşük şekilde beyan edilmemesini temin etmek için Gelir Vergi
si Kanunu, bu hususta, kira bedeli emsalini ( 1) kabul etmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri «emsal 
kira bedelinden» aşağı olamaz; çünkü emsal kira bedeli tesbit edilirken, 
daima aynı nitelikteki gayrimenkullerin ve hakların sağladıkları kira 
bedellen esas tutulur. 

l' F) Menkul Sermaye iradı. Sahibinin ticari, zırai ve mesleki faali
yeti dışında, nakdi kapital veya para ile temsil edilen değerlerden mü
teşekkil kapital dolayısiyle elde ettiği temettü, faiz, kira ve benzeri irat
lar menkul sermaye iratlarını teşkil ederler (2). Bu itibarla kaynağı na 

(1) «Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal 
kira bedeli, bu mal ve hakların kirası addolunur. Binalarda emsal kira bedeli, yet;.. 
kili özel mercilerce takdir edilmiş kirası, bu suretle takdir edilmiş kira mevcut de
ğilse, Vergi Usul Kanununa göre taayyün eden gayrisafi irattır. Arazide emsal kira 
bedeli, Vergi Usul Kanununa göre taayyün eden vergi değerinin % 10 dur. Diğer 
ınaı ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin ve bu be
del malfun değilse, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hü
klimlerine göre tayin olunan değerlerin % 10 dur. Ancak boş kalan gayrimenkul· 
lerin muhafazaları maksadile bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması; 
gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul veya füruunun ikametine tahsis edilmesi 
<usul veya fürudan her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu ko
nutlardan yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz); mal sahibi ile bir
likte akrabaların da ayni evde veya dairede ikamet etmesi.» Gelir Vergisi Kanunu, 
Madde 73. 

(2) Menkul sermaye iradıyle menkul sermaye kazancı birbirlerinden farklı 

Şeylerdir. Menkul sermaye iradı ana mal değerine dokunulmaksızın ondan sağla
nan gelirlerdir. Halbuki menkul sermaye kazancı türlü sebeplerle menkul sermaye
nin kendi değerindeki artışıdır. Burada vergilendirilen menkul sermaye iradı olup, 
lllenkul sermaye dahilinde vergilendirilmektedirler. Bu hususta şu esere bakınız: 
E:enan Bulutoğlu «Türk Vergi Sistemi» İstanbul 1967, S. 87. 
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olursa olsun «her nevi hisse senetlerinin temettüleri (müessis ve intifa 
hisseleri dahil); her nevi tahvilat faizleri (yılık ödeme faizle birlikte 
tahvilin itfa akçesini de ihtiva ettiği takdirde, itfa akçesine tekabül eden 
kısım irat sayılmaz); iştirak hisselerinden doğan kazançlar ( limitet şir
ket ortakları ile komanditerlerin kar hisseleri, kooperatif şirketlerin da
ğıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Koperatif şirketlerin ortakları 
ile yaptıkları muamelelerden tahassül eden karların ortaklara, ortaklıkla 
yaptıkları muameleleri nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz); her 
nevi alacak faizleri (adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap 
alacaklarından doğan faizdir. Hazine tahvili ve bonoları da dahil olmak 
üzere kamu tüzel kişilerince borçlanılan ve senete bağlanmış olan meb
lağları iç,ın verilen faizler dahildir); Nevduat faizleri (bankalara, tasaı· 
ruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, 
vadesiz paralara ödenen faizler) menkul sermaye iradı sayılırlar. Ayn
ca esham ve tahvilatın vadesi gelmemiş kuponlarının satılması; iştirak 
hisselerinin sahibi namına henüz tahakkuk etmemiş olan kar hisseleri
nin devir ve temliki; her türlü senetlerin iskonta edilmesi gibi muame
leler sonucunda elde edilen paralar ve bedeller de menkul sermaye ira
dı hükmündedirler. Buna mukabil, menkul kıymetin kuponlu veya ku
ponsuz olarak satılması, iştirak hisselerinin devir ve temliki, menkul 
kıymetlerle iştirak hisselerinin tamamen veya kısmen itfa olunması kar
şılığında alınan paralarla itfa dolayısiyle verilen ikramiyeler menkul ser
maye iradı sayılmazlar. Ancak menkul sermayeden doğan iratlar, bu 
iratları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetlerine bağlı olarak, mey
dana gelmişlerse, o zaman bunların menkul sermaye iradının tespitinde 
değil, ticari kazançların tespitinde ele alımnası lazımgelir. 

a) Menkul Sermaye iradının Gerçek Usulle Tespiti. Menkul ser
maye iradının vergilendirilmesi doğrudan doğruya gerçek safi irada da
yandırılmaktadır. Bu sebeple safi iradı bulabilmek için 1) depo etme ve 
sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan gider
lerin; 23) temettü hisseleriyle faizlerin tahsil giderlerinin (şirket toplan
tılarına bizzat veya vekil olarak iştirak gibi sermayenin idaresi için yapı
lar.. giderler irattan indirilmez); 3) menkul kıymetler ve bunların irat· 
lan için ödenen her türlü vergi, resim ve harçların (gelir vergisi irat
tan indirilmez) menkul sermaye iradından indirilmesi lazımdır. 

G) Sair Kazanç ve iratlar. Bundan önce mahiyetleri açıklanan ka· 
zanç ve irat kategorilerine dahil olmayan kazanç ve iratlar sair kazanç 
ve iratlar grubu içinde yer alırlar. Bunlar, aşağıda anlatılacağı üzere, iki 
gruba ayrılmış olup, birinci grupta gayrimenkullerin ve hakların, men-
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kul kıymetlerin satışından, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden do-. 
ğan kazançlar; ikinci grupta da arızi kazançlar bulunmaktadırlar. 

a) Gayrimenkulerin ve hakların, men.kul kıymetlerin satışından. 

iştirak hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazançlar. Gelir Vergisi 
Kanunu vergiye tabi tuttuğu bu gruptaki kazançları, esas itibariyle, dört 
kategoriye ayırmış bulunmaktadır. Bunların birincisinde satın alınan, 
inşa edilen veya trampa suretile iktisap olunan gayrimenkullerin ve gay
rımenkul olarak tescil edilen hakların; gemi ve gemi paylarının alım, in· 
şa veya trampa tarihlerinden başlayarak dört yıl içinde satılmaları, tram
pa veya istimlak edilmeleri halinde elde edilen ve bir takvim yılı için
de 10.000 lirayı aşan kazançlar bulunmaktadır (kooperatif şirket ortak
larına bu sıfatları dolayısiyle şirketçe tahsis olunan gayrimenkuller, tah
sis tarihmde ortak tarafından satın alınmış sayılır). İkinci kategoride 
satın alınan menkul kıymetlerin iktisap tarihinden başlayarak, bir yıl 
içinde veya iktisaptan evvel satılmalarından elde edilen ve bir takvim 
YJ.lındaki tutarı 2.000 lirayı aşan kazançlar bulunmaktadır. Üçüncü ka
tegoride her ne şekil ve surette olursa olsun imtiyaz, ihtira, telif, işlet
ıne, ticaret Unvanı ve alameti farika gibi edebi, sınai ve ticari haklarla 
ınaden arama ve işletme haklarının satışından, devir ve temlikinden el· 
de edilen ve bir takvim yılındaki tutarı 5.000 lirayı aşan kazançlar (ede· 
bi hakların müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından sa· 
tılmasından doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır). Dördüncü ka· 
tegoride ortaklık haklarının veya hisselerinin devir ve temlikinden, fa
aliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından 
doğan kazançlar yer almaktadır. 

Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü kategorilerde gösterilen kazanç 
tniktarı aşıldığı taktirde, ancak aşılan bu miktarın vergilendirilmesi icab
eder. Bunun için de diğer kazanç unsurlarının vergilendirilmesinde ya
Pıldığı gibi, burada da safi kazanç bulunarak, bunun üzerinden verginin 
aıuunası lazımgelir. Gelir Vergisi Kanunumuza göre «safi kazanç satış, 
devir, temlik veya istimlak bedelinden, maliyet değerleriyle bu muame
leler dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin indiril
lllf:siyle bulunur. Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller üzerinden 
aınortisman ayrılmışsa, bu amortismanların toplamı aynca maliyetten 
düşülür. 

Maliyet değerinin mükeleflerce tespit edilmemesi halinde Vergi Usul 
~anmıunda yazılı takdir komisyonlarınca tespit edilecek maliyet değe
l'i, ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen işletmelerde maliyet 
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bedeli yerine son bilançoda yazılı değerler esas tutulur» ( G .V .K. mad
de 81). 

b) Arızi Kazançlar. Arızi kazançlar mahiyetleri bakımından ayrı 
bir özellik göstermezler ( 1). Ancak bunların arızi şekilde mütalaa edil
melerinin sebebi sadece devamlı bir kazanç niteliğinde olmayışlarıdır. 
Gelir Vergisi Kanunumuza göre 1) arızi olarak ticari muamelelerin ic
rasından veya ticari muamelelere tavassuttan elde edilen kazançların, 
2) ticari bir faaliyetin durdurulması için alınan paralarla ayınlar ve sağ
lanan her türlü menfaatların, 3) peştemallıkların, gayrımenkulün tahli
yesi veya kiracılık hakkının devri için alınan tazminatların 1.000 lirayı 
aşan kısımları; 4) arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dola
yısiyle tahsil edilen hasılatın yıllık toplamının 1.000 lirayı aşan kısmı arı
zi kazançlardan sayılmaktadırlar. 

Vergilendirilmesi bahis konusu olan arızi kazançlar da, tıpkı diğer 
~azanç ve irat unsurlarında olduğu gibi, safi miktarları üzerinden elıa 
alınırlar. Safi kazanç miktarının bulunması için şu indirimler yapılır 

« 1) Alım satım işlerinde, malın satış bedelinden maliyet bedeli ve sa
tış dolayısiyle yapılan giderler indirilir; 2) tavassut ve diğer ticari hiz
met işlerinde, tavassut veya hizmet karşılığında alınan paralardan veya 
sağlanan menfaat değerlerinden bu iş dolayısiyle yapılan giderler indi
rilir; 3) ticari bir faaliyetin durdurulması işinde, bu maksatla alınmış 
olan paralarla ayınların ve sağlanan menfaatlerin değerlik, peştemallık· 
ların ve tahliye ve devir tazminatlarının tutarları, bunların safi mikta
rı sayılır (ıBu gelirleri elde edenler tarafından bu münasebetle ödenmiş 
giderler varsa, tevsik edilmek şartile bu giderler nazara alınır); 4) dar 
mükelefiyete tabi olanların yabancı memleketlere arızi olarak yaptıkla
rı ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 
45 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir; 5) serbest meslek faa
liyeti dolayısiyle tahsil edilen hasılattan bu faaliyet dolayısiyle yapılan 
giderler indirilir» (G.V.K. madde 82). 

3) Gelir Vergisi Mükelefiyeti. Medeni hakları kulanma ehliyetine 
bakılmaksızın, her gerçek kişi elde ettiği kazanç ve iratlardan ötürü ge
lir vergisinin mükellefi sayılır. Gelir Vergisi Kanunumuza göre iki türlü 
mükellefiyet mevcut olup, bunlardan birisi tam, diğeri de dar mükellefi-

( ı) «Arızi kazancı, devamlı olmamak şartiyle müteaddid seneler zarfında bir 
veya birkaç def'a geçici şekilde yapılan iş mukabilinde elde edilen kazanç olarak 
Jk.abul etmek icabeder» Temyiz Komisyonu Umumi Heyet Kararı, 4.2.1959, No: 738· 
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:yet şeklidir. Tam mükellefiyete tabi olanlar Türkiye'ye yerleşmiş olan(l) 
gerçek kişilerle resmi daire ve müesseseler veya merkezi Türkiye'de bu
lunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, te
şekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan 
'Türk vatandaşlarıdır. Bunlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri ka· 
.zanç ve iratlarının tamamı üzerinden Gelir Vergisi Kanununa göre ver
gilendirilirler. Ancak işleri ve meslekleri icabı olarak, yabancı memle
ketlerde oturanlar, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve 
iratları dolayısiyle, o memlekette gelir vergisi veya buna benzer bir ver
gi ödüyorlarsa, sırf vergi mükerrerliğini önlemek bakımından bunların 
vergiye tabi tutulmamaları da icabeder. 

Dar mükellefiyete tabi olanlar Türkiye'de yerleşmiş olmayan (2) v\, 
fakat gelirlerinin bir kısmını Türkiye'den temin eden kimselerdir. Bun
ların kazanç ve iratlarının Türkiye'de elde edildiğini kabul etmek için 
aşağıdaki kanuni şartların mevcut olması lazımdır. 1) Ticari kazançlar· 
da kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsilci bu
lundurması ve kazancın bu yerlerde veya temsilciler vasıtasiyle sağ -
lanması (bu şartlan haiz olsalar dahi iş merkezi (3 ) Türkiye'de bulun
mıyanlardan ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları (4 ) veya imal 
ettikleri mallan Türkiye'de satmaksızın, yabancı memleketlere gönde
renlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz; 
"2) zirai kazançlarda, zirai faaliyetlerin Türkiye' de icra edilmesi; 3) üc
retlerde hizmetin Türkiye'de üa edilmiş veya edilmekte olması veya Tür
kiye'de değerlendirilmesi, Türkiye'de kain müesseselerin idare meclisi 
başkanı ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memurlarına ait hakkı huzur1 

( ı) «İkametgahı Türkiye' de bulunanlar (ikametgah Medeni Kanununun 19 ve 
müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir) ;bir takvim yılı içinde Türkiye'de de
vamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar (geçici ayrılmalar Türkiye'deki oturma süre· 
'Sini kesmez) Türkiye'de yerleşmiş sayılırlar» Gelir Vergisi Kanunu, Madde 4. 

( 2) «Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, bilim ve fen adam
iarı, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara ben
zeyen diğer kimselerle tahsil ve tedavi veya istirahat veya seyahat maksadile ge
lenler; tutukluk, hükümlülük ve hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de 
-alıkonulmuş veya kalmış olanlar, 6 aydan fazla kalsalar bile, Türkiye'de yereşmiş 
sayılmazlar» Gelir Vergisi Kanunu, Madde 5. 

( 3) «İş merkezinden maksat iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve 
idare edildiği merkezdir» Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik yapılması Hakkın
da Kanun 27.III.1969, Madde 1. 

(4) «Tlirkiyede satmaktan maksat alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türki
ye'de olması veya satış akdinin Türkiyede inikat eylemesidir.» Aynı Kanun, Mad
<ie 1. 
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aidat, ikramiye, temettü hissesi ve benzerlerinin Türkiyede değerlendi ... 
rilmesi; 4) serbest meslek kazançlarında serbest meslek faaliyetlerinin 
Türkiye'de icra edilmesi; veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 5) gayri· 
menkul sermaye iratlarında gaynmenkulün Türkiye'de bulunması ve 
bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye de kullanılması veya Türkiye' 
de değerlendirilmesi; 6) menkul sermaye iratlarıında sermayenin Tür
kiye'de yatırılmış olması; 7) sair kazanç ve iratlarda bu kazanç ve irat
ları doğuran işin veya muamelenin Türkiye'de üa edilmesi veya Türk:· 
ye de değerlendirilmesi lazımdır ( 1). 

Hülasa tam ve dar mükelefiyeti birbirinden ayırt eden esas nokta. 
mükelefin Türkiyede yerleşmiş olup olmadığıdır. Türkiyede yerleşmiş. 
olanlar tam mükellefiyete tabidirler. Çünkü bunlar kazanç ve iratlarını 
memleketin şartlarından ve imkanlarından faydalanmak suretile temin. 
etmiş bulunmaktadırlar. Bu itibarla bunların, bahis konusu olan şart ve 
imkanların yaratılmasına hizmet eden, kamu masraflarına kendi gelir
leri ile orantılı olarak katılmaları gayet tabiidir. Halbuki dar mükelle
fiyete tabi olanlar Türkiyede yerleşmiş olmayanlardır; bunlarda sade
ce Türkiyede elde ettikleri kazanç ve iratlar için gelir vergisi öderler 
Bu da tabiidir; çünkü Türkiyede yerleşmiş olmamalarına rağmen, Tür
kiyenin şart ve imkanlarından faydalanmak suretile, sağladıkları gelir
ler için bir vergi ödemeleri lazımgelir. 

4) Gelir Vergisindeki Muaflıklar ve istisnalar. Vergi adaleti bakı
mından verginin umumi olması zaruri ise de, bazı ekonomik faaliyetle
rin teşviki maksadiyle bu faaliyetlerden elde edilen kazançların ya ta· 
mamının veya bir kısmının vergi dışı bırakılmasında fayda görüldüğü 
gibi, vergi maliyetlerinin arttırılmamasını temini bakımından da, az ge
lirli kimselerin vergiden istisna edilmeleri doğru telakki edilmektedfr. 
Ayrıca mükellefler arasında yatayına veya dikeyine bir vergi eşitliğini 
gerçekleştirmek ve böylece gerekli olan vergi adaletini sağlamak bak1-
mına.an da, bazı vergi istisnalarına ve vergi muafiyetlerine kanunda yer 
verilmesi lazımgelmektedir. Hiç şüphe yok ki, bütün bunlar rasyonel ve 
adil esaslara dayandırılan bir vergi sisteminin ciddi ve kaçınılmaz icap· 
larındandır. Ancak bu böyle olmakla beraber, vergi istisnaları ile vergi 
muafiyetlerini, verginin umumilik ve eşitlik kurallarını bozacak ve vergi 
hasılatını azaltacak şekilde de genişletmemek lazımdır. Memleketimizde 

(1) «Türkiye'de değerlendirmeden maksat ödemenin Türkiye'de yapılması ve
ya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesa
bına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır» 
Aynı Kanun, Madde 1, Sonuncu Fıkra. 
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uygulanan gelir vergisi kanununda da bazı muaflıklar ve istisnalar kabul 
edilmiş bulunulmaktadır. Her ne kadar küçük çiftçi, esnaf ve diplomat 
muaflığı gibi vergi muaflıklannın doğrudan doğruya mükelleflerin şa
hıslarını ve buna mukabil vergi istisnalarının da, doğrudan doğruya ver
ginin matrahını ilgilendirdiği ve bu itibarla bunlardan birincisinin süb
jektif ve ikincisinin de objektif olduğu ileri sürülebilirse de, bu husus
ta kesin bir ayının yapmak ve muaflığın tamamen subjektif ve istisnala
rın da tamamen objektif olduğu iddia edilemez. Nitekim vatani hizmet 
yardunlarına, teçhizat ve tayin bedellerine, tahsil ve tatbikat ödemeleri
ne ait istisnalarda şahısların gözönünde bulundurulmadığı söylenemez 
Buna mukabil küçük çiftçi muaflığı ile esnaf muaflığında, muaflığın ge· 
lir bakımından yapıldığı da meydandadır. Bu itibarla Bulutoğlu'nun da 
pek haklı olarak söylediği üzere, «muaflık sayılsın, istisna sayılsın sonuç 
mükelefiyet bakımından aynı olduğundan (vergi dışı kalmak) ayırımı
nın hukuki bir önemi de yoktur» ( 1). 

A) Gelir Vergisi Muaflığı. Gelir vergisinde kabul edilen muaflıklar 
esnaf muaflığı, küçük çiftçi muaflığı, göçmen ve mülteci muaflığı ve 
serbest meslek erbabının yaşlılık muaflığı gibi muaflıklardır. 

a) Esnaf Muaflığı. Gelir Vergisi Kanunu kazançları az olan ve ser
mayeden ziyade bedeni gücü ile çalışan bazı ticaret ve sanat erbabını es
naf muaflığı içine alıp, gelir vergisinden hariç tutmuştur. Gerçekten 
1) motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartile gezici olarak veya bir iş
yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (halı, kilim, batta
niye, mensucat, trikotaj, saat, kıymetli maden ve madeni eşyalar gibi 
değeri yüksek olan maddeleri perakende olarak satanlarla giyilecek eş
ya ve bakkaliye maddelerinin pazar takibi suretile satışını mutad mes
lek haline getirenler hariç); 2) bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve 
doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk 
tamircisi, çilingir, ayakkabı temircisi, kundura boyacısı, berber, nal
bant, fotografçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hammal
lar gibi küçük sanat erbabı; 3) köylerde gezici olarak her türlü sanat 
ve perakende ticaret işlerile uğraşanlar ile ayni yerlerde ayni işleri bir 
işyeri açmak suretile yapanlardan Gelir Vergisi Kanununun 4 7 ve 48 in
ci maddelerinde yazılı olan götürü usule tabi genel şartlarla özel şart
lan haiz bulunanlar; 4) nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde topla
nu 50 riisum tonilatoya kadar makinasız veya motorsuz taşıma vasıtala
n işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabasile nakliyecilik yapan-

(1) Kenan Bulutoğlu «Türkiye Vergi Sistemi» İstanbul 1967, S. 32. 
F. 1~ 
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lar ( 1); 5) ziraat işlerinde kullandık.lan hayvan, hayvan arabası, motör, 
traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmek
sizin, arasıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler; 6) hariç
ten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartile otur
dukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, do
kuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turis
tik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapmak çiçek, ip ve urgan
ları dükkan açmaksızın satanlardan Gelir Vergisi Kanununun 47 inci 
maddesinin 1 ve 3 numaralı bentlerinde ve 48 inci maddede yazılı şart
lan haiz bulunanlar (bu bendte yazılı ev sanatlarını, münhasıran Tannı 
Bakanlığınca tespit edilecek orman köylerinde yapanlar hakkında Gelir 
Vergisi Kanununw1 48 inci maddesindeki ölçüler iki misli ile nazara alı
nırlar); 7) yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlere benzerlik gösterdik
leri, Danıştayın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul 
ve ilan olunan ticaret ve sanat işlerile iştigal edenler; 8) 60 yaşını daldur
muş olmak ve Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı 
olan götürü usule tabi genel ve özel şartlan haiz bulunmak kaydiyle, kü
çük sanat erbabile gezici surette faaliyette bulunan perakende ticaret 
erbabı esnaf muaflığından faydalanırlar. Ancak ticari, zirai veya mesle
ki kazancı dolayısiyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar esna.! 
muaflığından faydalanamazlar. (G.V.K. madde 9) 

b) Küçük Çiftçi Muaflığı. 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu zirai ka
zançları tamamen gelir vergisi dışında bırakmış iken, 27 Mayıs ihtilali· 
ni müteakip çıkartılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu zirai kazançları 
vergilendirmiş bulunmaktadır. Ancak esnaf muaflığında olduğu gibi, 
tarımda da kazancı az olan çiftçilerin, sosyal ve ekonomik sebeplerden 
ötürü küçük çiftçi muaflığı adı altında, vergi dışı bırakılmaları uygun 
görülmüştür. (2). 

Küçük çütçi muaflığından faydalanılabilmek için aranılan birinci 
şart işletme büyüklüğü olup, bu da yetiştirilen mahsule göre değişmek
tedir. Hububat zıraatında ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 300; bak
liyat, ay çiçeği, afyon, susam ve keten ziraatında ekili arazinin yüz ölçü· 
mü toplamı 220; pamuk ziraatında ekili arazinin yüz ölçümü topıanıı 
150; pancar, patates, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, çeltik, kendir zi· 
raatında ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 90; tütün, çay, sebze zi· 

( ı) «Bu bendte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki ço-
cuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklı· 
ğın işlettıği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretile tespit edilir» Gelir ver
gisi Kanunu, Madde 9, Bend 4. 

(2) Şeref Nuri İlkmen «Zirai Kazançların Vergilendirilmesi» Muhasebe ve M2.· 
liye, İstanbul 1951, Sayı 56 - 57. 
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raatında ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 50 (çayda mahsul verebile
cek hale gelmiyenler hariç); meyve verebilecek hale gelmiş bağ, incir ve 
fındık ziraatında yüz ölçümü toplamı 150 dönümden yukarı olan işlet
melerin sahipleri küçük çiftçi muaflığından istifade edemiyecekleri gi
bi, meyve verebilecek hale gelmiş antepfıstığı ve zeytinliklerde 1.500 
ağaç; meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede. 500 ağaçtan; diğer 

meyve ve mahsul ziraatında ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 7 5 dö
nümden (meyve ve mahsul verebilecek hale gelmiyenler ile palamut ha
riç); büyük baş hayvan sayısı 50 (iş hayvanları ile. 2 yaşındaki büyük 
baş hayvanlar hariç); küçük baş hayvan sayısı 250 (bir yaşındaki küçük 
baş hayvanlarla kümes hayvanları hariç) den fazla olanlar da küçük 
çiftçi muaflığı içine giremezler. Ancak ayn ayn zirai istihsal grup lan 
içine giren faaliyetlerin bir arada yapılması bahis konusu olursa, o za
man en fazla iki gruba ait işletme büyüklüklerinin bu gruplar için yu
karıda yazılı olan hadlerin yansım aşmadığı taktirde, vergi muaflığı de
vam eder. Yukarıda belirtilen meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve ve
ya mahsul verebilecek hale gelme durumu başlangıcı Tarım ve Maliye 
Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. (G.V.K. madde 12) 

Kanun koyucusu küçük çiftçi muaflığı için yüz ölçümünü tespit 
ederken, ekstansif ziraatten entansif ziraate geçildikçe, yüz ölçümü mik
tarını da buna paralel olarak düşürmüş bulunmaktadır. Bunun böyle 
olması da tabiidir. Çünkü aynı arazi biriminden alınan ve entansif su
rette yetiştirilen ticari ve endüstriyel bitkilerin pazar değeri ile ekstansii 
surette yetiştirilen hububatın pazar değeri arasında büyük bir fark var
dır. 

Küçük çiftçi muaflığından faydalanabilmek için aranılan ikinci şart 
tla çiftçinin bir takvim yılı içindeki mahsulünün satış tutarının 30.000 
liradan fazla olmamasıdır, (bu miktar balıkçılar için 40.000 liradır). An
cak araı;i üzerinde yapılmıyan zirai faaliyetlerle kara ve su avcılığında 
ve küçük çiftçi muaflığı için Gelir Vergisi Kanununun, yukarıda işaret 
edilen, 12 inci maddesinde işletme büyüklüğü belirtilmiyen zirai faali
yetlerdeki muaflık yalnız yıllık satış tutan ölçüsüne göre tayin olunur. 
Ancak bu böyle olmakla beraber, küçük çiftçi muaflığında da bir sınır 
mevcut bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanununa göre küçük çiftçi mu
afll ğı sadece zirai kazançlara münhasır bulunmaktadır. Bu muaflıktan 
faydalananlar diğer kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu 
hükümleri dolayısiyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlardan zi
rai !aaliyette bulunanlar için Gelir Vergisi Kanununun 12 ve 13 üncü 
:maddelerinde yazılı olan muaflık ölçülerinin yansı nazara alınır. Götü-
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rü usule tabi zanaatkarlar veyahutta ticari sınai veya mesleki kazançlar 
dışında olup Gelir Vergisine tabi olanlar yukarıdaki şartlar dahilinde, 
tarımla uğraşırlarsa, o zaman çiftçi muaflığından faydalanabilirler. 

Aile reisi beyanına tabi zirai gelirlerde işletme büyüklüğü ve yılık 
satış tutarları aile reisi, eş ve küçük çocuklar için toplu olarak hesapla
nır. Ortaklıklarda küçük çiftçi muaflığı, ortaklığın işletme büyüklüğü ve 
yıllık satış tutan ölçülerine göre tayin olunur. Ortaklığın birden fazla iş.
letmeye taalluk etmesi veya işletmelerin ayn ayn mahallerde bulunması 
durumu değiştirmez. Çünkü böyle bir durumda ortaklığın sahip oldu
ğu işletmeler toplamının ekili olan yüz ölçümü ve yıllık satış tutan mik
tarlarını aşıp aşmadığına bakılır. Gerek şahsi işletmesi ve gerek dahil 
bulunduğu ortaklıklar kendi başlarına muaflıktan faydalandıkları hal
de, kendisine ait işletmenin ve ortaklıklardaki paylarının toplamı muaf
lık ölçülerini aşan çiftçiler muaflıktan faydalanamazlar. Paylan topla· 
mı muaflık ölçülerini aşmayan diğer ortakların muaflıkları devam eder. 
Yancılık da ortaklık sayılır. (G. V. K. madde 10). 

c) Diplomat Muaflığı. Yabancı devletlerin Türkiyede bulunan elçi, 
maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve 
konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyruğunda bulunan 
memurları, Türkiyede resmi bir göreve atananlar bu sıfatlarından dola
yı ve karşılıklı olmak şartiyle gelir vergisinden muaftırlar. Ancak bu mu
aflığın, menkul sermaye iradı üzerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergi
sine şümulü yoktur. Fahri konsolosların kazanç ve iratları Gelir Vergisi 
Kanununun genel hükümleri dairesinde vergilendirilirler. 

ç) Göçmen ve Mülteci Muaflığı. 2510 sayılı İskan Kanunu hüküm
lerine göre göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenlerin, mezkfir ka
nunda kazanç vergisi muaflığı için konulan kayıt, şart ve sürelerle ( 1 ) 

bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların 6.000 lirası gelir 
vergisinden müstesnadır. Ancak bu istisnanın menkul sermaye iradı üze
rinden alınacak olan verginin tevkif yoluyla kesilen kısmına şümulü yok
tur. 

(1) 2510 sayılı İskan Kanunu 3683 ve 5098 sayılı kanunlarla değiştirilmiştir. 
5098 sayılı kanunun 8 inci mdadesine göre muhacir ve mültecilerle yerleştirilenler, 
iskan bölgesi dikkate alınmaksızın, 5 yıl müddetle arazi, bina vergileriyle, kazanç, 
buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergilerinden muaf tutulmuşlar .. 
dır. Muaflığın başlangıcı, hükümetçe iskan edilenler için bunların yurda geldikleri~ 
serbest iskana tabi olanlar için de muhacir kağıdının verildiği yılı takip eden yıl
dır. 
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d) Serbest Meslek Erbabımn Yaşlılık Muaflığı. 1963 yılında Gelir. 
Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle yaşlılık muaflığı kabul edilmiş
tir. Buna göre götürü usule tabi serbest meslek erbabından 60 yaşını 
doldurmuş olanlar, bu kazançlarına münhasır olmak üzere, gelir vergi~ 
sinden muaf tutulmuşlardır. 

B. Gelir Vergisindeki İstisnalar. Gelir Vergisi Kanununda vergi
nin konusu ve matrahı ile ilgili olmak üzere, bazı istisnalar kabul edil· 
miştir. Buna göre şahsi, ailevi ve sosyal durum hiç hesaba katılmadan, 
gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve hasılatından 
belli bir kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygun görülmüştür. 
Aşağıda görüleceği üzere, kanundaki bu istisnalar, on dört grup içinde 
toplanmışlardır. 

a) Serbest rdtslek Kazançları İstisnası. İlim, kültür ve sanat ala 
nında çalışanları teşvik maksadile müellif, mütercim, heykeltraş, res
sam ve bestekarların ve bunların kanuni mirasçılarının kitap, resim, 
heykel ve nota halindeki eserlerini satmak veya bu eserler üzerinde mev
cut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle bir takvim 
yılı içinde elde ettikleri hasılatın 10.000 lirası (yabancı memleketlerde 
elde edilen hasılatın aynca 40.000 lirası) gelir vergisinden istisna edil
miştir. Burada önemli olan nokta telif hakkı sahiplerinin meydana ge
tirdikleri eserlerden elde etikleri kazançların bir hizmet akdinden mü
tevellit olmamasıdır. Nitekim bir tercüme bürosunda çalışan bir mü
tercimin çevirdiği eserler için aldığı para ücret niteliğinde olduğundan, 
serbest meslek kazançları istisnası içine de girmemektedir. 

b) Tarım Kazançları İstisnası. Geliri az olan çiftçiler küçük çift
çi muaflığından faydalandıkları gibi, ayrıca bir vergilendirme dönemi 
içinde elde edilen safi zirai kazançların 5.000 lirası da, vergiden hariç 
tutulmuştur. «Bu istisna aile reisi beyanlarında aile reisi, eş ve küçük 
çocukların ı;irai gelirleri toplamına, ortaklıklarda ise, ortaklık hasılatı
na bir defa olarak tatbik edilir. Şu kadar ki, bu miktar birden fazla zi
rai işletmede ortak olanlarda her ortak için 5.000 lirayı geçemez. Ticari 
veya mesleki kazancı dolayısiyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olan
lar bu istisnadan faydalanamazlar. İstisna hadleri 1 O .000 lirayı aşmıyan, 
safi kazançlara uygulanmak kaydiyle 2.500 liraya indirilmiştir» (G.V .K. 
19 uncu maddesinin 484 sayılı Kanunun 3 üncü maddesile değiştiril
miş şekli). Buna göre çütçi muaflığının dışında kalan çiftçilerin götürü 
gider veya gerçek usulle tesbit ettikleri safi zirai kazançlarının yalnız 
2.500 lirası istisna edilmiştir. Bu suretle gelir vergisine tabi olan mükel-
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lef, safi zirai kazanç 10.000 lirayı aşmadığı takdirde, 2.500 liralık istisna
dan istifade edecektir. Buna mukabil, ticaret veya mesleki kazancı do~ 
layısiyle, gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulanar bundan faydala..: 
namıyacak.lardır. 

c) Maden Sulan Kazançları istisnası. 10.VI.1926 tarih ve 927 sayı
lı kanunun ı inci maddesine göre verilen sıcak ve soğuk maden sulan 
imtiyazının işletilmesinde elde edilen kazançlar ihaleyi takip eden yıldan 
başlıyarak 5 yıl süre ile Gelir Vergisinden müstesnadır. 

ç) Gayrimenkul Sermaye İradı istisnası. Gaynmenkul sermaye 
iratlarında, bir takvim yılı içinde elde edilen toplamı 5.000 lirayı aşını~ 
yan gayrisafi hasılat gelir vergisinden müstesnadır. Elde edilen gayri
safi hasılatın yıllık toplamının 5 .000 lirayı aşması halinde tamamı ver
giye tabi tutulur. 

Bu istisnanın kabul edilmiş olması vergi idaresinin düşük iratları 
takip etmek külfetinden kurtarmak içindir. Nitekim gayrimenkul irat
ların yekünü 5.000 lirayı aşdığı takdirde, gelirin tamamı vergilendirildi
ği gibi, beyanname veren ticaret, ziraat ve serbest meslek erbabı da, 
5.000 lirayı aşmıyan gayrimenkul sermaye iratlarından ötüıii, vergiye 
tabi tutulmaktadırlar. Diğer bir deyimle ticari, zirai veya mesleki ka
zancı yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlarla gelirleri bunlar 
tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar. 

d) Menkul lo.ymetler ve Mevduat istisnası. Menkul kıymetlerin 

faiz, temettü ve ikramiyeleri devletle akdedilen mukavelelerle veya bu 
hususta çıkartılan özel kanunlara dayanılarak her türlü vergiden istisna. 
edildikleri gibi, tasarruf mevduatı karşılığında bir takvim yılında alı

nan faizlerin 500 lirası (muhtelif müesseselerden veya bir müessesenin 
muhtelü şube veya ajanslarından alınan mevduat faizlerinde bu had 
her müessese veya her müessesenin muhtelif şube ve ajansları için ay
n ayn nazara alınır). Ancak burada bahis konusu olan istisna sadece 
menkul kıymetlerin faiz, temettü ve ikramiyelerine ait olup, menkul kıy
metlerin alım ve satımlarından hasıl olan kazançlara şamil değildir. Çün
kü bunlar arızı kazanç olarak vergilendirilmektedirler. 

500 liralık faizin vergiden istisna edilmesi de, sadece adi ve tasar
nıf mevduatından ( 1) elde edilen faizlere ait olup, bu miktarı aşan mev
duat faizleri % 20 oranında vergiye tabi tutulmaktadırlar. 

< ı) «Resmi ve ticari mevduatla bankalar mevduatı dışında kalan bilcümle 
mevduat tasarruf mevduatı ad ve itibar olunur» Bankalar Kanunu, 23.VI.1958, No :: 
"1139, Madde 26. 
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e) Müeteferrik İstisnalar. Gelir Vergisi Kanunu bir taraftan vergi 
adaletini gerçekleştirmek ve diğer taraftan da bazı ağır işlerin yapılma-
sını teşvik etmek ve aynı zamanda vergi maliyetlerini yükselttirtmemek. 
için bazı ücretlerin vergiden istisna edilmesini kabul etmiş bulunmak-
tadır. Nitekim 1) dilsiz, mefluç, iki gözü kör, el ve ayaklarının ikisinden 
veya birinden mahrum, birini veya ikisini kullanamıyacak derecede el 
ve ayaklan sakat bulunan hizmet erbabının ücretleri; 2) çütçilerin zi
raat işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri (şöför, makinist, bekçi, 
çoban ve amele başı ücretleri dahil); 3) toprak altı işletmesi halinde bu
lunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde 
çalışan işiçilerin yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri; 4) tica
ri ve sınai kazançları vergiden muaf bulunanların bu işlerinde çalıştırı
lan hizmet erbabının ücretleri; 5) mahalle ve köy muhtarları ile köyle-
rin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri müstahdemleri, çiftçi malla
rını koruma bekçileri ile mahalle veya çarşı bekçi1erirun ücretleri; 6) hiz
metçilerin ücretleri ( 1); 7) sanat okulan ile bu mahiyetteki enstitüler-
de, ceza ve islah evlerinde, darülacezelerin atelyelerinde çalışan öğrenci
lere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler; 8) hizmet 
erbabına iş yerinde bedava yemek vermek suretile sağlanan menfaatlar 
(bu yemeklerin iş veren tarafından hazırlatılması şartı ile); 9) maden 
işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre 
barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve 
bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretile sağlanan 
menfaatlar; 10) hizmet erbabının toplu olarak iş yerlerine gidip gelme-
lerini sağlamak maksadile iş verenler tarafından yapılan taşıma gider
leri; 11) kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz bulunan emekli sandık
ları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları; 12) ti 

cari veya mesleki kazançları götüıi.i usulde tespit edilenlerin yanında iş 
ve sanat öğrenmek maksadile çalışan ve 18 yaşını doldurmamış bulu-
nan hizmet erbabının bu yerlerden aldıkları ücretleri; 13) ücretleri gö
türii usulde tespit edilen hizmet erbabından 60 yaşını doldurmuş bulu-
nanların bu ücretleri gelir vergisinden hariç tutulmuş bulunulmaktadır. 
( G.V .K. madde 23) 

(1) «Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve 
ticaret mahalli olmıyan sair yerlerde orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, dadılık, 
rnürebbiyelik, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştmlanlardm> Gelir 
Vergisi Kanunu Madde 23, Bent 6. 
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f) Gider Karşılıklarına Ait İstisnalar. 1) Kaınu idareleri ve mües
seselerile 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve kamu menfaatlerine 
yararlı dernekler tarafından verilen harcırahlar ve zaıuri yol giderleri 
(gtiP.delikler dahil); 2) yukarıda belirtilenlerin dışında kalan müessese
ler tarafından idare meclisi başkan ve üyeleri ile denetçilere, tasfiye me. 
murlanna ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile 
yemek ve yatmak giderlerine karşılık olmak üzere verilen gündelikler; 
3) kazai veya idari kararlara dayanılarak tanıklara ve bilirkişilere veri
len ücretler; 4) özel kanunlarına göre verilen yakıt bedelleri; 5) özel ka
nunlarla kurulan komisyonların memur olmıyan üyelerine bu görevleri 
dolayısiyle yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmişlerdir. 

g) Tazminat ve Yardımlara Ait istisnalar. 1) Ölüm, sakatlık, has
talık ve işsizlik sebeplerile verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 2) 
muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydı ile yapılan yardım
lar (asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım 
sandıklarının yardımları); 3) kanunla kurulan veya tüzel kişiliği hau 
olan emekli sandıklarınca kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları 
dışında, kanun.lan veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve: 
evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldur
mamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar; 4) hiz
met erbabına ödenen çocuk zamları; 5) evlenme ve doğum münasebetiy
le hizmet erbabına yapılan yardımlar; 6) sosyal sigorta kurumlan tara
fından sigortalılara yapılan ödemeler; 7) işten çıkma tazminatı; 8) alı

nan nafakalar (analar için); 9) yardım sandıkları tarafından statüleri ge· 
reğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi se
beplerle yapılan yardımlar ile üyelerinin geri verilen mevduatı gelir ver
gisinden istisna edilmişlerdir. 

h) Vatani Hizmet Yardıınlarıııa Ait istisnalar. 1) Harp malüllüğU 
zaınlan; 2) harp malüllerine ve şehit, dul ve yetimlerine verilen tekel 
bey'iyeleri; 3) şehitlerin dul ve yetimlerine şehit (1) dul ve yetim sıfatı ile 
yapılan bilumum ödemeler; 4) vatan hizmetleri tertibinden bağlanan 
aylıklar ile ödenen mükafatlar gelir vergisinden istisna edilmişlerdir. 

ı) Teçhizat ve Tayın Bedellerine Ait istisnalar. 1) Özel kanunlar:ı 
dayanılarak, verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette 

(1) «Özel kanunlarla kendilerine şehit sıfatı verilenlerle harp, isyan, eşkiya, 
kaçakçı takip ve müsademesi, sanıkların ve mahkO.mlann takibi, manevra, talim 
ve tatbikat esnasında görev başında veya görevden doğan sebeplerle ölenler şehit 
sayılırlar» Gelir Vergisi Kanunu, Madde 26, Fıkra 3. 
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yapılan öedemeler; 2) demirbaş olarak verilen giyim eşyası : 3) tahsilde 
bulunanlar için yapılan giyim ödemeleri gelir vergisinden hariç tutul
muşlardır. 

ı) Tahsil ve Tatbikat Ödemelerine Ait İstisnalar. 1) Resmi ve özel 
müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya 
stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen pa
ralar; 2) resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiyede talı
silde bulunan öğrenciye iaşe, ibade ve tahsil giderleri olarak ödenen pa
ralar; 3) öğrencilere tatbikat dolayisiyle öğretim müesseseleri veya tan· 
sil masraflannı deruhte edenler tarafından verilen paralar gelir vergisin
den istisna edilmişlerdir. Buna göre, Türkiyedeki bir öğrenciye burs 
şeklinde veya bir yurtta bakılması veya yatılı okulda eğitim görmesi 
için, yapılan ödemeler bu istisnanın içindedirler. 

j) Teşvik Maksadile Verilen İkramiye ve Mükafatlara ait istisna· 
lar. 1) İlmi, fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve 
memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik 

maksadile verilen ikramiye ve mükafatlar; 2) subay, astsubay, erlere ve 
ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere uçuş, dalış gibi hizmetleri 
dolayısıyle verilen gündelikler, ikramiyeler ve zamlar; 3) spor müsaba
kalarına iştirak edenlere verilen ikramiye ve mükafatlar; 4) spor ku
lüplerinin kendi mensuplarına gider karşılığı olmak üzere, yaptıkları 
ödemeler ve maç hakemlerine verilen paralar gelir vergisinden istisna 
edilmişlerdir. 

k) Sergi ve Panayırlarda Elde Edilen Kazançlara Ait istisnalar. 
Dar mükellefiyete tabi olanların, hükümetin izni ile açılan sergi ve pa
nayırlardaki hem ticari işlerinden ve hem de mesleki faaliyetlerinden 
ötürü sağladıkları kazançlar gelir vergisinden istisna edilmişlerdir. Bu 
hüküm daha ziyade yabancıların milli panayırlara ve sergilere iştirak
lerini temin için konulmuş bulunmaktadır. Ancak bundan faydalanabil
mek için yabancı şahsın Türkiye'de ticari işlerini yapmak üzere, bir iş 
yerinin veya daimi bir temsilcisinin olmaması lazımdır. Aksi halde bu 
istisnadan faydalanmak mümkün değildir. 

5 - Gelir Vergisindeki İndirimler. Gelir vergisi Kanununa göre, 
gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği safi gelirden, iki türlü 
indirim yapılmaktadır. Bunlardan birisi en az geçim indirimi, diğeri d9 
yatırım indirimidir. 

a) En Az Geçim İndirimi. Gelir vergisinde mükellefin yaşayabil
mesi için muhtaç olduğu gelir miktarı, en az geçim indirimi olarak, vergi 
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dışı bırakılmış bulunmaktadır. En az geçim haddi 54~1 sayılı Gelir Ver· 
gisi Kanunu ile uygulamnış ve fakat 6908 sayılı kanunla da bu hadler 
1957 yılında % 50 oranında arttırılmıştır. Yapılan en son değişikliğe gö· 
re mükelleflerin günde 5, ayda 150 ve yılda 1.800 liralık gelirleri, en az 
geçim indirim olarak kabul edilmiştir. Eğer mükellef evli ise, bu mik
tar eş için günde 3, ayda 90 ve yıldal.080 liradır. Çocuklara ait olan bu 
miktarlar, beher çocuk için günde 2, ayda 60 ve yılda 720 liradan ibaret
tir. Ancak çocuk adedi 5 ten fazla olması halinde, uygulanacak olan 
miktarda beş çocuklu ailelerin indiriminden fazla olamaz. 

Ana ve babasını kaybetmiş olup, mükellefle birlikte oturan ve gelir 
vergisine tabi geliri bulunmıyan torunlar da, öz çocuk gibi muamele gö
rürler. Vergiye tabi gelirler, yukarıdaki miktarları aştıkları taktirde, en 
az geçim hadleri vergilendirmedeki hesaba katılmazlar, yani gelirin bu 

kısımlan vergi matrahına ithal edilmezler. 

Aile reisi tarafından verilmiş olan beyannamelerde vergi matrahı 
bütün aile gelirlerini toplam olarak gösterdiği için en az geçim indiri
mi de bu beyan üzerinden hesaplanır. Aile reisinin geliri bulunmadığı tak

dirde eşinin, eşinin de geliri yoksa, çocuklardan herhangi birisinin ge

lirine indirim uygulanır. Ancak adaletsizliğe mahal verdirtilmemek için 
indirimin yine aile reisinin medeni hal ve durumuna göre uygulanması 
iktiza eder. Bu itibarla medeni hal ve aile durumunu gösteren vergi kar

nesinin aile reisi adına alınmış olması gerekir ( 1). En az geçim indirimi 

dar mükellefiyete tatbik olunmaz. 

b) Yatırım İndirimi. Memleketin ekonomik yönden süratle k.alk1-
nabilmesini gerçekleştirmek için bilhassa özel sektör yatırımlarının teş
vik edilmesi lazımdır. İşte bu sebeple yatırım yapacak olanların yap
mış oldukları yatırımları vergiden istisna etmek yerinde bir hareket 
olur. Memleketimizde 1963 yılında çıkartılan 202 sayılı kanunla yatı· 
rım indirimi meydana getirilmiştir. Buna göre ticari veya zirai kazanç
ları üzerinden vergi ödeyen mükeleflerin (3.di, kollektü ve adi komandit 

( 1) Gelir Vergisi Kanunu gereğince verdikleri yıllık beyannaelerde aile du
Iumunu gösterenler karne alma mecburiyetine tabi değildirler. Buna mukabil ver
gi matrahları tamamen veya kısmen götürü usulde tespit olunanlarla gelir vergi
sinde en az geçim indiriminden faydalanmak isteyenler karne almak zorundadır
lar. Bu hususta Vergi Usul Kanununun 247 inci maddesine bakınız. 
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şirketler dAhil) ( 1) yaptıklan yatırımlar, vergi indirimine tabi tu
tulurlar. Ancak indirimin yapılabilmesi için ( 1) indirimin uygulanacağı 
ticari ve zirai kazancın bilanço esasına göre tespit edilmiş olması; 2) ya
pılan yatırımların Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı kalkınma pla
nına uygun bulunması; 3) yatırımların istihsali genişletmeye, prodüktivi
teyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul ve mamullerin kalitelerini 
düzeltmeye, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmi ve teknik araştırmaları 
derinleştirmeye, çalışma güvenliğini sağlamaya, yabancı turistlerin 
memlekete gelmelerini temin için gerekli görülen binaların, tesislerin,. 
araçların, teçhizatın ve taşıt vasıtalarının ikmal olunmasına matuf bu
lwunası (2); 4) yatırımın en az 250.000 (Devlet Planlama Teşkilatının ha
zırladığı bölge kalkınma planın şumülüne giren yatırımlarla memleket 
ekonomisi bakımından ayrı bir önem ve özellik arz ettiği Yüksek 
Planlama Kurulunca da kabul edilen faaliyet kollarındaki yatırımın 

125.000 ve genel olarak Tarım alanındaki yatırımların da 50.000) liradan 
ibaret bulnması lazımdır. 5) Ayrıca yatırıma ait planlara, projelere ve 
finansman hesaplarına ve projelerin tahakkuku için derpiş olunan müd
dete ait hususlar Devlet Planlama Teşkilatının mütalaası esas tutulm.alc 
suretiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve yukarıda sözü edilen diğer 
şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş bulunmalıdır ( 3 ). Bu hususta kabul 
edilen tetkik ve tasdik süresi, Devlet Planlama Teşkilatında iki ve Ma
liye Bakanlığında da, bir ayı geçmez ( 202 Sayılı Kanunun 16 ıncı mad
desiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen bölüm, ek madde 2, bent 5). 

( ı) «Adi şirketlerle kollektif ve adi komandit şirketler gelir vergisi mükellefi 
olmamakla beraber, mezkur şirketler, ortaklarının mükellefiyetleri ile alakalı ola
rak, bir takım ödevleri yerine getirmekte olduklarından, ortakların ortaklıktan sağ
ladıkları hisselerin tespitine esas olan kazançlar bizzat bu ortaklar tarafından tes
pit edilmekte bulunduğundan, defter ve kayıtlar ortaklık adına tutulup, vesika
lar ortaklık adına tanzim olunduğundan, yatının indiriminin de, sözi.ı edilen or
taklıklarca tespit edilmekte olan kazanca uygulanması tabiidir. İşte bu maksatla 
adi şirketlerle kollektif şirketler ve adi komandit şirketler yatının indirimi hükmü 
içine alınmış bulunmaktadırlar. Yatırım indirimi sadece, yatırımın ilgili bulunduğu 
ticari veya zırai kazanca uygulanacaktır» Maliye Bakanlığı G.V. Gen. Teb. Seri No: 
53. 

(2) «Arazi tedarik ve yedek parça temini ile ilgili yatırımlar, bu fıkra şumülüne 
girmez. Ziraatta kullanılacak kimyevi gübre ve ilaç tedariki bu fıkraya dahildir» Ge
lir Vergisi Kanununa 202 numaralı kanunla eklenen Ek Mad.de 2, Bent 3. 

(3) «İhtiyaç ve sarfı, mahallin en büyük mal memuru ve ziraat teşkilatı tara· 
fınclan tasdik edilmek şartiyle, ziraatta kullanılacak kimyevi gübre ve ilaç ile ilgili 
yatırımlarda, Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlığına müracaata lüzum 
Yoktur.» 202 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesile Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Bö
lüm Madde 3, Bent 5. 
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Yatırım indirimi sadece öz sermayeden ( 1) sağlanan veya karşılanan 
yatırım miktarına uygulanır. Ancak zirai yatırımlarda kamu idare ve 
müesseseleri, bankalar, Türk Ticaret Kanununa veya özel kanunlara 
göre kurulan kununlar, teşekküller ve kooperatifler tarafından çütçi
lere verilen .krediler, yatırım indirimi ile ilgili hükümlerin uygulanması 
bakımından öz sermaye gibi muamele görürler, yani bunlar da yatırım 
indirimi hükümlerinden faydalanırlar. 

Yatırım indiriminin oranı genellikle yatırım miktarının% 30 undan 
ibaret olup, bu oran tarımdaki yatınm.larla bölge kalkınmasına ait yatı
nmlar için % 40 ve geri kalmış bölgeler için de % 50 dir. 

6 - Gelir Vergisinin Tarhı. Gelir Vergisindeki tarh muamelesi, ka
nunda aksine bir serahat bulunmadıkça, mükellefin veya vergi sonunlu
sunun vergi idaresine vereceği beyanname üzerine yapılır. Bu itibarla 
verginin tarhı konusunda, her şeyden önce tanzim edilecek beyanna
melerin çeşit ve mahiyetleri üzerinde durmak yani beyan esasını incele
mek ve bunu takiben de, tarh işlemi ile ilgili bulunan kanuni esasları 
açıklamak iktiza eder. 

A ,__ Beyan Esası. Gelir Vergisi Kanunundaki hükümlere göre ve
rilecek olan beyannameler, aşağıda nitelikleri izah edileceği üzere, yıl
lık muhtasar ve münferit beyanname olarak ayrılmaktadırlar. 

a) Yıllık Beyanname ve Gelirin Toplanması. Yıllık beyanname, 
muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve irat
ların bir araya getirilip, toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin 
vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Kazanç ve irat sahibi olan 
kimseler, kanunda aksine bir sarahat bulunmadıkça, Gelir Vergisi Ka
nununun 2 inci maddesinde yazılı olan kaynaklardan bir takvim yılı 
içinde elde ettikleri kazanç ve iratlarını (götürü usulde tespit edilen ka
~anç ve ücretler dahil) yıllık beyannamelerinde toplıyarak, tabi oldukla
rı vergi dairesine bildirirler. Ancak istisna hadleri içinde kalan kazanç 
ve iratlar için beyanname verilmez. Tam mükellefiyete tabi olanların üc
retleriyle götürü usulde tespit olunan ticari ve meslek kazançlardan ve
ya bu kazançlarla ücretlerden sağladıkları gelirler de gelir toplamına itA 
hal edilmedikleri için, bunlar hakkında da yıllık beyannamenin veril
mesine lüzum kalmaz. Çünkü ücretler tevkif yolu ile, diğerleri de götü· 
rü olarak vergilendirilirler. 

( ı) «Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark müteşebbisin işletmeye mevzu 
-varlığını (öz sermayeyi) teşkil eder» Vergi Usul Kanunu, Madde 192, Fıkra 4. 
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Dar mükellefiyete tabi olanların gelirleri sadece ücretlerden, serbest 
meslek kazançlarından, menkul sermaye iratlarından, gaynmenkullerin 
ve hakların satışından, ortaklık hisselerinin devir ve temlikinden elde 
edilen kazançlarla anzi kazançlardan veya bunların bir kaçından mey
dana gelmiş iseler, bunlar hakkında da toplamanın yapılmasına ve yıllık 
beyannamenin verilmesine lüzum kalmaz. Halbuki buna mukabil, tüc
carlarla çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faali
yetlerinden bir takvim yılı içinde kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıl

lık beyannameyi vermek zorundadırlar. 

Bu böyle olduğu gibi, tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri
safi kazanç ve iratlarının toplamı 1 o .000 lirayı aşmayan mükelleflerin bu 
kazanç ve iratlarından tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları beyan· 
nameye ithal etmeleri ihtiyaridir (ücretler, götürü usulde tespit olunan 
ticari ve mesleki kazançlar ile kazanç ve iratların istisna hadleri içinde 
kalan kısımlan 10.000 liralık haddin hesabında nazara alınmaz). Ancak 
ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zo
runda olanlar (götürü gider usulüne göre tespit edilen zirai kazançları 
için beyanname verenler hariç) ihtiyari toplama hakkından faydalana
mazlar. Fakat geliri telif ve patent haklarının kiralanmasından ibaret 
olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif suretiyle, gelir vergisi öde
miş olan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyan~ 
name vermeleri de ihtiyaridir. 

Gelir Vergisi Kanunumuz bunlardan başka, yıllık beyannamelerde 
yapılacak olan gelir toplamasında, takas usulünü de kabul etmiş bultın· 
maktadır .Buna göre bir yıl içinde bazı kaynaklardan husule gelmiş olan 
zararların diğer kaynaklardan hasıl olan karlarla ya o yıl içinde veya-
hut da müteakip yıllarda birbirleriyle takas edilebilmeleri mümkündür. 
Ancak arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilemeyen zarar bakiyesi mü-
teakip yıllara devir olunamadığı gibi, menkul ve gayrimenkul sermaye 
iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç olmak üzere, sermayede 
vukua gelen eksilmeler zarardan sayılıp mahsup edilemezler. Çünkü ge-
lir vergisi sermayeden değil, sermayenin kazancından alınmaktadır. Bu 
bakımdan Gelir Vergisi Kanununa göre sermayede hasıl olan eksilme· 
ler mahsubu yapılacak zararlardan sayılmamışlardır. Bu böyle olduğu 
gibi, aile reisi beyanında, eş ve çocukların gelir kaynaklarında meydana 
gelen zararlar aile reisinin gelirlerinden takas edilebileceği gibi, aile re
isü1.in gelir kaynaklarında vukubulan zararlar da eş ve çocukların gelir
lerinden mahsup edilebilirler. 
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Gelir Vergisi Kanunumuza göre, yıllık beyannameye tabi mükellef
ler aynca 1) kendi şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, sakat
lık, hastalık, analık, doğum, tahsil gibi şahıs sigortalarının primlerini ( 1) 

(dar mükellefiyete tabi olanlar sigorta primi indirimi yapamazlar); 
2) genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri 
ile belediyelere, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı derneklere mak
buz karşılığında yapılan bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildi· 
recekleri gelir toplamından indirebilirler. Ancak bir takvim yılı içinde 
.Yapılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait beyan edilecek gelirin 
% 5 ini aşarsa, fazlası indirilmez. ıBağış ve yardımın nakden yapılmama
sı halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hak
kın mevcutsa, mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse, Vergi Usul Ka
nunu hükümleri dairesinde Takdir Komisyonlarınca tespit edilecek de
ğer esas tutulur (G.V.K. madde 89). 

Yıllık beyannameler, mükellefin kimliğine, şahsi ve medeni duru
muna, gelir ve giderlerine ve Gelir Vergisi Kanununun 42 - 44 üncü mad
deleri ile 114 üncü maddesindeki esaslara göre yapılacak bildirimlere 
ait malfımatı ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanması bakımından, lü
zumlu sair bilgileri ihtiva ederler. Yıllık beyannamelerin şekil, muhteva 
ve ekleri bakımından tertip ve tanzimleri Maliye Bakanlığına ait olup, 
vergi mükellefleri beyanlarını ya bu beyannamelerle yapmaya veya bu 
beyannamelerde yazılı olan esaslara mütenazır olarak bilgi vermeye 
mecburdurlar. 

Tam mükellefiyete tabi olanlar, yılık beyannamelerinde 1) iş yeri 
<iışında kalan yerler için ödenen kiralar; 2) sayfiye masrafları (yol mas
rafları dahil); 3) hususi otomobil vesair kara, su ve hava taşıtları ve 
bunların takribi yıllık giderleri (bu vasıtalar için ödenen vergi, resim 
ve harçlar dahil); 4) hizmetçi, mürebbiye, şöför ve bahçıvan gibi özel 
·hizmetlerde çalıştırılanların sayısı ve bunların takribi yıllık giderleri; 
5) çocukları veya diğer kimseler için deruhte edilen tahsil masrafları
nın yılık tutan (kat'i olarak tesbiti mümkün değilse, tahmini miktarla
rı); 6) geçim, ısıtma, aydınlatma, telefon giderleri ile dernek ve kulüp
lere ödenen aidatların gerçek miktarları, gerçek miktarları bilinmiyor
sa takribi miktarları (işletmede istihsal olunan zirai mahsullerden te· 

{ ı) «Her sigortalı için yılda 200 lirayı aşmamak, gelirin elde edildiği yılda 
ödenmiş olmak, beyannameye alınmış ücretler varsa, bunların safi miktarlarının 
hesaplanması sırasında aynca indirilmemiş bulunmak şartiyle eşlerin ve ço
cukların kendi gelirleri için ayn beyanname vermeleri halinde, bunlara ait sigorta 
primleri aile reisi gelirinden indirilmez» Gelir Vergisi Kanunu, Madde 89, Bent 1. 
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şebbüs sahibi ile eşi ve velayet altındaki çocukları tarafından istihlak 
edilenler hariç) gibi gider unsurlanm yıllık gider olarak gösterebilirler. 

Ticari kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden mükellefler, be
yannamelerine bilanço, kar ve zarar cetvelini bağlamaya ve emtia üze
rine iş yapan ticaret erbabı bu hesapların muvazenelerini gösterir malU
matı beyannamelerine dercetmeye veya ayrı bir cetvel halinde beyanna
melerine raptetmeye mcburdurlar. 

Beyannamelerine dahil kazanç ve iratları üzerinden tevkif suretile 
vergi ödemiş olanlar, vergi kesenlerin ad ve soyadlarını ve varsa ticaret 
ünvanlannı ve kendilerince malum ise adreslerini, kesilen vergilerin 
miktarlanm gösterir bir cetveli beyannamelerine bağlarlar . .Adi ve kol
lktif şirket ortaklariyle komandit şirketlerde komanditeler beyanname
lerine şirketin bilançosunu, kar ve zarar cetvelini veya işletme hesabı 
hülasasını bağlarlar ve şirket mukavelesine göre sermayelerini, şirket 
karındaki hisselerini beyannamelerinde aynca gösterirler. 

Tam mükellefiyette mükellefler bir takvim yılına ait vergi beyan
namelerini ertesi yılın Mart ayı içinde vergiyi tarha yetkili olan vergi ida
resine verirler. Dar mükellefiyete tabi olanlar ise, beyannamelerini Tür
kiye'de vergi muhatabı mevcutsa, onun Türkiye'de oturduğu yerin, mev
cud değilse iş yerinin bulunduğu mahallin vergi dairesine verirler veya 
taahhütlü olarak posta ile gönderirler. Takvim yılı içinde memleketi terk 
edenlerin beyannameleri, memleketi terke tekaddüm den 15 gün, ölüm 
halinde ise, ölümün vukubulduğu tarihten itibaren, 4 ay içinde verilir. 

Tam mükellefiyete tabi olan aile reisleri ( 1) verecekleri yıllık beyan
namede eşlerine (Medeni Kanunun cevaz verdiği hallere münhasır ol
mak üzere, ayn yaşayan eşlerin gelirleri hariç) ve velayeti altındaki ço
cuklarına (2) ait gelirleri ayn ayn gösterirler. Ancak beyannamede gös
terilmiş olan bu gelirler birleştirilmek suretile bir toplam yapılır ve bu 
toplam üzerinden de aile reisi muhatap tutularak, onun adına vergi tarh 
olunur. Bu böyle olmakla beraber, tarh edilen vergi ödenilmez veya ke
silen ceza yerine getirilmezse, bundan doğrudan doğruya aile reisinin 
değil, ilgili eşin kendi gelirleri oranında sorumlu tutulması, yani suçu 

( ı) Aile reisi eşler için koca, velayet altındaki küçük çocuklar için baba, ba
ba ölmüş veya vem.yeti kaldırılmış ise, anadır. 

(2) «Çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakı
lan (nafaka verilmek suretile bakılanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup, 25 ya
şını doldurmamış evlatları (evlat edinilenler dahil) ifade eder,, Gelir Vergisi Ka
nunu, Madde 33, Fıkra 1. 
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işleyen eşin cezaya çarptırılması 18.zımgelir. Nitekim bu sebeple de, ge
liri olan eşlerin yıllık beyarmameyi ayrıca imza etmeleri de gerekmekte
dir. 

Gelir Vergisi Kanunumuza göre aile reisi beyanı esas tutulmuş ol
makla beraber, 1) karı koca arasındaki mal ayrılığı usulünün cari bu
lwınıası halinde, karının evlenmeden önce mevcut veya evlilik esnasın
da miras veya vasiyet yoliyle iktisap ettiği mallardan dolayı sağladığı 
menkul ve gayrimenkul sermaye iratları (evlenmeden evvel kocadan ve
ya kocanın yardımı ile başkalarından iktisap edilen mal ve hakların 
iratları hariç); 2) çocukların üçüncü bir şahıstan miras veya vasiyet 
yoliyle iktisap ettikleri mallardan dolayı sağladıkları menkul ve gayrı
menkul sermaye iratları; 3) karı ve çocukların 1.I.1947 tarihinden önce 
iktisap ettikleri mallardan dolayı sağladıkları menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratları hakkında aile reisi beyanı esası uygulanmaz. Bu suret
le Gelir Vergisi Kanunu yukarıdaki hallerde ayn bir beyanın yapılabi
leceğini kabul etmiş olmakla, aile reisi beyanı usulünü de kısmen yu
muşatmış bulwınıaktadır. 

b) Muhtasar Beyanname ve Vergi Tevkifatı. Muhtasar beyanna· 
me, iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından ke· 
silen veıgilerin matrahları ile birlikte toplu olarak, vergi dairesine bil
dirilmesine mahsustur. Memleketimizde gelir vergisine tabi olan mü
kelleflerden büyük bir çoğunluğunun vergisi, muhtasar beyanname ile 
gösterilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanunu hangi iş verenlerin ve hangi kurumların ver
giyi kaynakta tevkif etmek suretiyle muhtasar beyanname vermek zorun
da olduklarım göstermiştir. Gerçekten, kamu idare ve müesseseleri, ik
tisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, dernekler,. 
tesis ve vakıflar, dernek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri, gerçek 
gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,.. 
zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit 
eden çiftçiler ı) hizmet erbabına ödenen ücretlerden (istisnadan fay
dalsnan ücretler hariç); 2) Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesin
de yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar ha· 
riç); 3) yaptıkları serbest meslek işleri dolayısiyle bu işleri icra edenlere 
yapılan ödemelerden (Gelir Vergisi Kanununun 18 inci ve 69 uncu mad~ 
delerinde yazılı olanlara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden ötü
rii yapılan ödemeler hariç); 4) Gelir Vergisi Kanununun 42 inci mad
desi şumulüne giren işler dolayısiyle, bu işleri yapanlara (kurumlar da-
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bil) ödenen istihkak bedellerinden; 5) dar mükellefiyete tabi olanlara 
telif ve patent haklarının satışı veya kiralanması dolayısiyle yapılan öde· 
melerden; istihkak sahiplerinin Gelir Vergilerine mahsuben (avans ola
rak ödenenler dahil) tevkifat yapmaya mecburdurlar. Buna mukabil 
1) ücretlerini yabancı bir memleketteki iş verenden doğrudan doğruya 
alan hizmet erbabı; 2) Gelir Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde ya
zılı olan istisnadan faydalanmıyan yabancı elçilik ve konsolosluk memur 
ve hızmetlileri; 3) Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilme
sinde zaruret görülen ödemeler hakkında vergi tevkifi usulü uygulan
maz. Çünkü bunlar gelirlerini yıllık beyanname ile bildirirler. 

Gelir Vergisi Kanunumuza göre menkul sermaye iradına ait vergi 
tevkifatında da muhtasar beyanname usulü uygulanmaktadır. Nitekim 
tahvilat faizleriyle mevduat faizlerinin istisna haddini aşan kısımlan ile 
adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar hisseleri ve sermaye şir
ketleri ile kazanç dağıtan kooperatif şirketlerdeki temettü ve kar payla
n istih.l{ak sahibi olan gerçek kişilere nakden veya hesaben ( 1) ödenil
dikleri zaman, bunlar dağıtılmış sermaye iradı kavramı içine girdikle
rinden, kaynağında vergi tevkifatına tabi tutulup, muhtasar beyanname 
ile vergi dairesine bildirilirler. Bu böyle olduğu gibi, sermaye şirketleri 
ile adi komandit ve kazanç dağıtan kooperatif şirketlerin mali bilanço
larına göre tahassül eden safi kazançlarının Gelir Vergisi Kanununun 9fl 
mcı maddesinin A ve B bentlerindeki indirim ve ilaveler yapıldıktan 
sonra, geri kalan kısım dağıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve 
adi komandit şirketlerde komanditelerin gelir vergisi, diğer şirketlerde 
şirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği süre içinde bu 
şiketler tarafından vergi tevkifatına tabi tutulur. (2). 

Muhtasar beyannamede gösterilmek üzere, yapılacak olan vergi tev
kifatı oranlarına gelince, bunlar da 27.III.1969 tarihinde kabul edilmiş 
bulunan kanunla şu şekilde tesbit edilmişlerdir: 1) Gelir Vergisi Kanu
nunun 94 üncü maddesinin 4 numaralı bendinde yazılı ödemelerde, ya· 

(1) «Buradald hesaben ödeme, iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı 
borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve muameleleri ifade eden> Gelir Vergisi 
R:anunu, Madde 96, Bent 1, Sonuncu Fıkra. 

(2) «İşverenler hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden Gelir Vergisi Kanunu
nun 94 üncü maddesi gereğince, yaptıkları vergi tevkifatını Vergi Usul Kanununun 
238 inci maddesinde yazılı ücret bordrosunda veya bordro yerine geçen diğer ka
:vıtıarda göstermeye mecburdurlar. Bahis konusu olan vergi tevfikatı aynca ver· 
giyi tevkif edenin kayıt ve hesaplarında da gösterilir» Gelir Vergisi Genel Tebliği, 
Seri No: 40 a bakınız. 

F. 16 
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ni bırden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde ya
pılacak istihkak ödemelerinde % 2; 2) Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı 
maddesinin 2 inci fıkrasında yazılı dağıtılmayan kazançlara % 20; 
3) İstihkak sahibinin tam mükellefiyete tabi olması halinde serbest mes
lek işleri dolayısiyle yapılan ödemelerde % 15; 4) İstihkak sahibinin 
tam mükellefiyete tabi olması halinde menkul sermaye iratlarında % 20; 
5) İstihkak sahibinin dar mükellefiyete tabi olması halinde dağıtılmış 
sayılan menkul sermaye iratlarında (tahvilat faizleri ile mevduat faiz
lerinin istisna haddini aşan kısımlan, adi komandit şirketlerde koman
diterlerin kar hisseleri, sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan koopera
tif şirketlerde temettü kar hissesi) % 35; 6) İstihkak sahibinin dar 
mükellefiyete tabi olması halinde serbest meslek işleri dolayısiyle ya· 
pılan ödemelerde % 20; 7) Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve pa· 
tent haklarının satışı veya kiralanması dolayısiyle yapılan ödemelerde 
% 20 vergi tevkif atı yapılır. ( 1) 

Muhtasar beyannamelerin muhteviyatına gelince, burada tevkifatı 
yapanın adı, soyadı veya ünvam ile adresi; beyannamenin ilgili bulun
duğu ay veya aylar; aylık ücret bordrolarının icmali (hizmet erbabının 
sayısı, hizmet erbabına verilen ücretlerin tutan, ücretlerden yapılan 
vergi tevkifatının tutarı); vergi tevkif atına tabi diğer ödemeler (istih
kak sahibinin adı ve soyadı ile iş adresi, ödemenin nevi ve miktarı, öde
meden yapılan vergi tevkifatı); muhtasar beyannamenin tanzim tarihi 
ve yetkilinin imzası yer alır. (2). 

Vergi tevkifatını yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları 
ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kes
tikleri vergileri ertesi ayın 20 inci gününün akşamına kadar, ödeme ve
ya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmek 
zorundadırlar. Mevduat faizlerinden kesilecek olan vergilerin bildiril
mesi için bu süre bir ay müddetle uzatılabileceği gibi, çalıştırdıkları hiz· 
met erbabının sayısı ona kadar olan iş verenler de Gelir Vergisi Kanu
nunun 94 üncü maddesine göre, yapacakları bilcümle tevkifatla ilgili. 
muhtasar beyannamelerini, bağlı oldukları vergi dairesine önceden ha· 
ber vermek şartile, her ay yerine üç ayda bir verebilirler. 

(1) Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 27.Il. 
1969, No: 1137, Madde 4. 

(2) «Gelir Vergisi Kanununun 96 ıncı maddesinde yazılı karlar ve iradlar ve 
bunlardan yapılan vergi tevkifatı, nevi itibarile icmalen ayn bir muhtasar beyan· 
nameye alının> Gelir Vergisi Kanunu, Madde 99, Sonuncu Fıkra. 
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Gelir Vergisi Kanununa göre, genel bütçeye dahil daire ve müesse
selerden verilen maaş ve ücretlerden yapılacak vergi tevkifatı 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanunun gereğince, merkezde toptan tahakkuk 
ettirilip, bütçeye irat kaydolunduğundan, vergi tevkifatının muhtasar 
beyanname ile gösterilmesine lüzum görülmemektedir. Bu itibarla bu 
nevi idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname ver
mezler. 

c) Münferit Beyanname ve Özel Haller. Münferit beyanname, dar 
mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur ol
madıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkü suretile alınmamış olan
ların bildirilmesine mahsustur. Münferit beyanname daha ziyade dar 
mükellefiyete tabi olan yabancıların Türkiye'den her an uzaklaşmaları 
ihtimali gözönünde tutularak, meydana getirilmiş bulunulmaktadır. 

Dar mükelefiyete tabi olanlar genellikle vergilerini yıllık beyanna
me ile bildirirler ( 1). Ancak dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık 
beyanname vermeye mecbur olmıyanlar !)gayrimenkullerin satışından, 
trampa veya istimlak edilmesinden elde ettikleri kazançlarını, gayrı. · 

menkulün bulunduğu; 2) gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan hak
ların satışından, trampa edilmesinden, devir ve temlikinden elde ettik
leri kazançlarını satışın, devir ve temlikin Türkiye' de yapıldığı; 3) bir 
işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından, ortaklıklardaki ortak
lık haklarının veya hisselerinin devir ve temlikinden elde ettikleri ka
zançlarla ticari bir faaliyetin durdurulması karşılığında veya gaynmen
kulün tahliyesi veya kiracılık hakkının devri için aldıkları paralan, men
faatleri ve peştemallıklan işletmenin bulunduğu; 4) arızi olarak ticari 
işlerin icrasından elde ettikleri kazançlarını ticari işin yapıldığı: 5) ser
best meslek faaliyetinden doğan ve vergisi tevkif suretiyle alınmamış 
olan kazançlarını serbest meslek işinin yapıldığı; 6) vergisi tevkif su
retiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını ödemenin yapıldığı vergi 
dairesine bir münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Bunlar-

(1) «Dar mükellefiyete tabi olan gerçek kişiler, Türkiye'de gerek daimi tem
silci ve gerekse sabit iş yeri bulundurmak suretile elde ettikleri ticari kazançları 
ile gaynmenkul sermaye iradından dolayı toplu beyanda bulunmak yani yıllık be
yanname vermek mecburiyetindedirler. Ancak dar mükellefiyete tabi olan gelir sa
dece ücretlerden, serbest meslek kazançlarından, menkul sermaye iratlarından, 
gayrimenkullerin ve hakların satışından, ortaklık hisselerinin devir ve temlikinden 
-elde edilen kazançlardan veya arızi kazançlardan veya bunların bir kaçından mey
dana geliyorsa, bunlar yıllık beyannamenin sınırlan dışında kalırlar.» Yücel Atıl 
Esentürkoğlu «Değişiklikleriyle izahlı, içtihatlı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanun
ları» İstanbul 1967, S. 195 - 196. 
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dan 1, 2, 3, 4 ve 6 numarada yazılı kazanç ve iratlara ait beyannamelerin~ 
bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu; 5 numaralıda yazılı kazanca ait 
beyannamenin ise, serbest meslek işinin sona erdiği tarihten itibaren 
15 gün içinde, ilgili vergi dairesine verilmesi mecburidir. 

Geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret olan ve tamamı 
üzerinden tevkif suretile Gelir Vergisini ödemiş bulunan dar mükelle
fiyete tabi kimselerin bu gelirleri için münferit beyanname vermeleri 
ihtiyaridir. (G.V.K. madde 101). 

Münferit beyannamenin muhteviyatına gelince, bu hususta, Maliye 
Bakanlığınca formül halinde bastırılmış olan beyanname şekli esas tu
tulmaktadır. Bu münferit beyannamelerde 1) mükellefin adı ve soyadı~ 
varsa ünvanı ile adresi; 2) beyanname mükellef adına Türkiye'de başka 
bir kimse tarafından verilmiş ise, beyannameyi verenin adı ve soyadı~ 
varsa ünvam ile adresi; 3) muamelenin yapıldığı tarih veya tarihler; 
4) elde edilen kazançların nev'i ve tutan gösterilirler. 

B - Gelir Vergisinin Tarhı Ve Bununla İlgili Diğer Kanuni Esas· 
lar. 

a) Tarh Muamelesi. Gelir vergisi esas itibariyle mükellefin ika
metgahının bulunduğu mahallin vergi dairesi tarafından tarh edilir. An
cak bu böyle olmakla beraber, eğer vergi mükelleflerinin iş yerleriyle 
ikametgahları ayn vergi dairelerinin bölgeleri içinde bulunuyorlarsa, o 
zaman Maliye Bakanlığının uygun görmesi ve mükellefe de önceden bil· 
dirilmesi şartiyle, mükellefin vergisi iş yerinin bulunduğu mahal vergi 
dairesince tarh olunabilir. Götürü usulde tespit edilen ücretler ile gezi
ci olarak çalışanların ticaret ve serbest meslek kazançlarının vergileri, 
bu ücret ve kazanç sahiplerine ait ikametgahlarının bulunduğu yerin ver
gi dairesince tarh edilmemiş ise, bunlar da faaliyetlerin icra olunduğu 
mahallin vergi dairesince tarh olunurlar. Dar mükellefiyete tabi olan
ların vergileri ise, bunların kan':lnen beyannamelerini vermeye mecbur 
oldukları yerin vergi dairelerince tarh edilirler. 

Gelir Vergisinin tarhı muamelesinde muhatap olanlar hiç şüphe 
yok ki, vergi ile mükellef olan gerçek kişilerdir. Ancak küçüklerle kısıt
lılarda, bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri; aile reisi beyan
larında, gelir sahibi eş ve çocuklar hesabına aile reisi; verginin tevkif 
suretiyle alınması halinde, mükellef hesabına tevkifat yapmaya mecbur 
olanlar vergi muhatapları olduğu gibi, dar mükellefiyette de, mükelle* 
fin Türkiye'de daimi temsilcisi mevcutsa, mükellef hesabına daimi tem-
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silci (Türkiye'de birden fazla daimi temsilcinin mevcudiyeti halinde, 
mükellefin tayin edeceği temsilci, tarhiyat tarihine kadar böyle bir ta· 
yin yapılmamışsa, temsilcilerden herhangi birisi) tarhiyata muhatap 
olabilirler. 

Gelir vergisinin vergilendirme dönemine gelince, bu geçmiş takvim 
yılıdır. Ancak bu böyle olmakla beraber, mükellefiyetin takvim yılı için
de kalkması halinde, vergilendirme dönemi takvim yılı başından mü
kellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar eder. Götürü 
usulde tespit olunan ücretlerde vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olun
duğu bütçe yılıdır. Götürü ücretlerini yıllık beyannameye ithal mecbu
riyetinde olanlar mezkur ücretlerini, bütçe yılının bittiği takvim yılı

nın geliri meyanında bildirirler. 

Tevkif yeliyle ödenen vergilerde, istihkak sahipleri aynca yıllık be 
yanname vermeye mecbur değillerse, tevkifatın ilgili bulunduğu dönem
ler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi icap eden ver
giler yıllık verginin yerine geçer. Münferit beyanname ile bildirilmesi 
gereken kazançların vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi yerine, 
kazancın iktisap tarihi esas tutulur. 

Yıllık, muhtasar ve münferit beyannamelerle bildirilen gelirlerin 
vergisi bu beyannamelerin verildiği günde tarh edilir. Eğer beyanname
ler posta ile veya başka bir vasıta ile gönderilmişlerse, vergi beyanna
melerinin daireye geldiği tarihi takip eden 7 gün içinde tarh olunur. Bu
na mukabil götürü usulde tespit edilen ücretlerin vergisi hizmetin ya
pıldığı bütçe yılının ikinci ayında, bütçe yılı içinde işe başlayanların ver
gileri ise, işe başlama tarihinden itibaren bir ay zarfında; götürü usulde 
tesbit edilen ticaret ve serbest meslek kazançlarının vergisi, ticari ve 
mesleki faaliyetin icra olunduğu takvim yılından sonra gelen bütçe yılı
nın ikinci ayında tarh edilir. Ancak Gelir Vergisi Kanunundaki hükme 
göre götürü usulle vergileri tesbit edilen ücret ve kazançlarda, bu ücret 
ve kazançları sağlıyanlann vergi karnelerini verginin tarhı zamanında 
vergi dairelerine vermeleri ve böylece vergilerini tarh ettirtmeleri lazım 
gelmektedir. (G.V.K. madde 109, sonuncu fıkra). 

Vergilendirme dönemi içinde işe başlayan götürü kazanç ve ücret 
sahiplerinin vergi matrahının tayini ile vergilerinin tarhı konusuna ge· 
lince, bunlar hakkında da Gelir Vergisi Kanunumuz şu hükmü koymuş 
bulunmaktadır. «1) Bütçe yılı- içinde işe başlayan götürü ücret sahiple
rinin vergi matrahı, yıllık götürü matrahtan işe başlama ayı hariç tu
tulmak suretile, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır. 
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Bütçe yılının birinci yarısı içinde işini bırakan götürü ücret sahiplerin
den, keyfiyeti bütçe yılının ikinci yansı girmeden haber verenlerin iltin· 
ci taksite isabet eden vergileri terkin olunur. 2) Takvim yılı içinde işe 
başlayan veya işi bırakan götürü ücret ve serbest meslek kazancı sahip
lerinin vergi matrahı, yıllık götürü matrahtan işe başlanılan ay hariç 
tutulmak ve işin bırakıldığı ay tam sayılmak suretile, çalışılan aylara 
isabet eden miktardır» (G.V.K. madde 110). 

b) Gelir Vergisi Beyanının Gerçeğe Uymasını Sağlıyan Tedbirler. 
Gelir vergisinin tarhı muamelesi esas itibarile, mükellefin vergi dairesi
ne yapmış olduğu beyana istinaden gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla 
hazinenin zarara uğratılmaması bakımından, beyanların gerçeklere uy
ması gerekmektedir. Beyanın gerçeğe uyması ise, bir taraftan mükelle
fin vergi ahlakına bağlı olduğu gibi, diğer taraftan da devletin bu hu
susta alacağı kanuni ve idari t.edbirlerle de ilgisi vardır. Bu maksatla 
memleketimizdeki Gelir Vergisi Kanunu aşağıda izah edileceği üzere, 
ortalama kar haddi, asgari zirai kazanç ve gider esaslariyle servet beya~ 
nı ve verginin açıklanması tedbirlerini kabul etmiş bulunmaktadır. 

aa) Ortalama Kar Haddi. «Kısmen veya tamamen perakende satış 
yapan tüccarlarla imaiatçıların, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, 
kahvehane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve istirahat yeri işleten
lerin ve her nevi taşıma işleriyle uğraşanların gösterdikleri gayrisafi ka· 
zançlar; Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen ortalama kar hadleri
nin, ticaret erbabı ile imalatçılarda perakende satılan emtianın maliyet 
bedeline, bunlar dışında kalanlarda işletme giderlerine uygulanması so
nucunda bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu ve düşüklük se
bepleri izah olunmadığı takdirde, beyan edilen gayrisafi kazançlar yeri
ne, bulunan bu miktarlar vergi matrahına esas tutulurlar» (G.V.K. mad
de 111) 

Vergi Usul Kanununa göre, ölçü olarak kullanılacak, ortalama kar 
hadlerinin tayini şu suretle yapılır: «Ortalama kar hadler_i; Maliye Ba· 
kanlığınca emtea ve iş nev'ilerine göre hazırlanacak cetveller üzerine, 
tüccarlar için il merkezindeki ticaret odalarınca, esnaf ve san'atkarlar 
için kanunla kurulan esnaf dernekleri birliğince, birlikleri yoksa esnaf 
ve san'atkar teşekküllerince; odaların, birlik ve teşekküllerin bulunmadı
ğı yerlerde il merkezlerindeki belediyelerce seçilecek dört kişi ile o n 
defterdarının ve mazereti halinde tevkil edeceği bir maliye memurunun 
başkanlığında kurulan özel bir komisyon tarafından ilçeler itibarile gay
risafi kazanca göre ayn ayn tayin olunur. Şu kadar ki, merkez ilçesi dı-
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şındaki mükelleflere ait ortalama kar hadlerinin tesbitinde, il merke· 
zinden seçilmiş olan üyelerden ikisinin yerine, o ilçelerde aynı mahiyet
teki teşekküller tarafından seçilmiş olan iki üye toplantılara katılır. Or
talama kar hadlerinin tayininde nazara alınacak esaslar Maliye Bakan
lığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Komisyon, defterdarın 
yazılı isteği tarihinden başlıyarak üç ay içinde takdir işini tamamlar; 
lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca bir yı
la kadar uzatılabilir. Düzenlenen ortalama kar hadlerine ait cetveller, 
düzenlenmelerini takip eden ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 
Maliye Bakanlığına gelmiş olan bu cetveller, Ortalama Kar Hadleri Mer
kez Komisyonunca ( 1) incelenerek, hatalı ve noksan bulunanlar ile böl
geleri itibarile uygunluk göstermiyenler gerekçeli olarak ilgili özel ko
misyonlara geri gönderilir. Burada cetveller yeniden incelenerek, ge
rekli düzeltmeler yapıldıktan, düzeltme sebebi görülmeyenler hakkınd::ı 
ise, gerekçeleri belirtildikten sonra Merkez Komisyonuna gönderili"'.". 
Merkez Komisyonu cetveller üzerinde son incelemesini yaparak, orta
lama kar hadlerinin kesin miktarlarını tayin eder. Kesinleşmiş ortala
ma kar hadlerine ait cetveller Maliye Bakanlığınca mahallerine tebliğ 
olunur. Vergi daireleri, Bakanlıktan gelen bu cetvelleri, bir ay süre ile 
dairelerinin uygun bir yerine asmak suretiyle ilan ederler. Bu cetveller 
ayrıca resmi gazete ile ilan olunur» (V.U.K. madde 42 ve 43) 

Gelir Vergisi Kanunumuza göre, mükellefler karlarındaki düşüklük 
sebeplerini beyannameleriyle birlikte yazılı olarak izah edebilirler. Be
yannameleri ile birlikte yazılı izahta bulunmıyanlar, beyannamelerini 
verdikleri tarihten itibaren 6 ay zarfında ve 15 günden az olmamak üze· 
re tayin edilecek bir süre içinde, izaha davet olunurlar. Süresi içinde ce
vap verilmediği taktirde, düşüklük sebepleri izah edilmemiş sayılır. Mü
kelleflerin verecekleri izahat ve vesikalar, müstakil vergi dairesi olan yer
lerde, ilgili vergi dairesi müdürü, olmıyan yerlerde mahalin en büyfü~ 
mal memuru, bunların mazeretleri halinde tevkil edecekleri zatın başkan~ 

lığında vergi dairesinin ilgili vergi memurundan ve mahalli ticaret oda
larınca, olmıyan yerlerde belediyelerce üç yıl için seçilmiş bir üyeden 
kurulu komisyon tarafından incelenir. Mükellefin izahatı kısmen veya 
tamamen kabul edilmediği takdirde, ancak kabul edilmiyen kısım ko
misyonca vergi tarhında esas tutulur. Mükelleflerin beyanlarına göre 

(I) «Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı
nın başkanlığında Gelirler Genel Müdürü veya bunların tevkil edeceği kimseler ile 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin üç temsil
cisinden kurulur» Vergi Usul Kanunu, Madde 43. 
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vergi tarh edildikten sonra, yukarıdaki esaslara dayanılarak, hesapla
nacak olan gayrisafi kazançlardan doğan ve miktarı 1.000 liradan yuka
rı olan matrah farkları üzerinden ayrıca cezasız olarak ikmalen vergi 
tarh olunur. 

bb) Asgari Zirai Kazanç Esası. Asgari zirai kazanç esası da, çift
çiler tarafından beyan olunan kazançların doğruluğunu sağlamak üzere, 
alınmış olan bir tedbiı:-den başka bir şey değildir. Eğer çiftçilerin bildir
dikleri hasılat ve giderlerin miktarları, bir taraftan hem Vergi Usul Ka
nunu hükümleri icabı olarak yapılan ekim ve sayım beyanlarına ve hem 
de bu hususta idare tarafından icra olunan tahkikat sonuçlarına uymaz 
ve diğer taraftan da, Vergi Usul Kanunu gereğince, tespit edilen zirai 
kazanç ölçülerine göre, hesaplanan hasılat ve gider miktarlarından da 
düşük bulunulurlarsa, o zaman takdir komisyonları tarafından tayin 
olunan miktarlar verginin tarhında esas tutulurlar. Ancak takdir komis
yonlarının bahis konusu olan takdirlerini yapabilmeleri için, düşüklü
ğün mükellef tarafından haklı sebeplerle izah olunamaması ve düşük
lük sebeplerinin inceleme ile meydana çıkarılmamış bulunulması şart
tır. Gelir Vergisi Kanunundaki hükme göre, takdir komisyonunca tak
dir edilecek hasılat veya giderlerin mükellefin beyanından az olmaması 
lazımdır. Ayrıca komisyonlar takdirlerini yaparlarken, yürürlükte bulu
nan zirai kazanç ölçülerini esas tutmaları icabeder. Ancak olayın arzet
tiği özelliğe binaen cetvellerde yazılı hadlerden başka hadlere ve bu me
yanda devlet istatistiklerine istinat edilmesi zarureti hasıl olursa, o za
man komisyonlar kararlarında, bu durumun mucip sebeplerini, belirt
meye ve tevsike mecburdurlar (G.V.K. madde 112). 

cc) Gider Esası. Bu esas da, ortalama kar haddi ile asgari zirai ka
zanç esasında olduğu gibi, mükellefin beyanını kontrol etmek maksadi
le kabul edilmiş bulunulmaktadır. Bilindiği üzere, tam mükellefiyete 
tabi olup, yıllık beyanname vermek zorunda olan mükellefler Gelir Ver
gisi Kanununa göre, ayrıca giderlerini de bildirmek mecburiyetindedir
ler. İşte mükelleflerce, yıllık beyannamelerde gösterilen veya vergi in
celemeleri sırasında tespit olunan gelir miktarının, mükelleflerce bildi
rilen veya vergi incelemeleri sırasında ortaya çıkan gider miktarından 
düşük bulunduğu ve düşüklük miktarıda 1.000 lirayı aştığı takdirde, aşan 
ntiktarın tamamı, beyannamenin ilgili bulunduğu dönem içinde elde 
edilmiş ve fakat vergisi ödenmemiş gelir olarak kabul edilir. Bu itibarla 
bu miktar üzerinden cezasız olarak, ikmalen verginin tarhedilmesi la
zımgelir. Ancak gider esası üzerinden ikmalen vergi alınabilmesi için ara
mlan birinci şart beyannamede bildirilen gelirlerin giderlere nazaran 
1.000 liradan daha fazla bir düşüklük göstermesi, diğer bir deyimle mü-
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kellefe ait özel giderlerde, gelirlere nazaran, 1.000 liranın üstünde bir 
fazlalık bulunması, ikinci şart da yapılan fazla harcamaların mükellefin 
mevcud olan servetinden veya borçlanmadan veyahut da bağış ve hibe 
gibi, başka kaynaklardan karşılandığının vergi incelenmesi sırasında 

mükellef tarafından izah edilememiş olmasıdır. 

çç) Servet Beyanı. Vergi mükellefinin beyanını dolaylı yoldaı1 

kontrol etmeye yarayan diğer bir tedbir de, servet beyanıdır. Gerçek
ten Gelir Vergisi Kanununa göre yıllık beyanname vermek mecburiye~ 
tinde olan vergi mükellefleri ( 1) ı) ticar', sınai, zırai ve mesleki işlere 
ve işletmelere dahil bütün kıymetlerinin (alacaklar ve borçlar dahil) 
cins ve nevileriyle mukayyet değerlerini; 2) ortaklık ve iştirak his
selerini (iştirak edilen müesseseler ile her birindeki hisse miktarı ve ay
rı ;ıyrı gösterilmek üzere mukayyet değerleri, hisse nakitten gayri kıymet
lerden terekküp diyorsa miktarları ile birlikte cins ve nevilerini); 
3) gayrimenkul mallarla gayrimenkul olarak tescil edilen haklarını 

(cinsi, bulunduğu ve kayıtlı olduğu mahal, sicil veya bina vergisi hesap 
numarası, hisse miktarları, maliyet bedelleri, alım, inşa, tescil ve intikal 
tarihlerini); 4) esham ve tahvilatını (cinsi, nevi, miktarı, her birinin 
satın alma bedelleri ile satın alma tarihlerini); 5) mevduat kabul eden 
müesseselerdeki para mevcudunu (bulunduğu müesseseler itibarile); 
6) mevduat dışındaki para mevcudunu (yerli ve yabancı para); 7) sik
ke veya külçe halindeki altın ve diğer kıymetli madenler mevcudunu 
( ciusi, nev'i ve miktarları veya ağırlıkları ile satın alma bedelleri, satın 
alma veya intikal tarihlerini), 8) mücevheratını (cinsi, nev'i, miktarı, 
satın alma bedelleri, satın alma veya intikal tarihlerini); 9) kara, deniz 
ve hava taşıma vasıtalarını (cinsi, nevi, miktarı, satın alma bedelleri, 
satın alma veya intikal tarihlerini); 10) alacaklarını (miktarı, borçlula
rın adı, soyadı ve adresleri ile alacakların senetli veya senetsiz oldukla· 
rır.:.ı); ı ı) borçlarını (miktarı, alacaklıların adı, soyadı ve adresiyle 
borçların senetli veya senetsiz olduklarını) verecekleri servet beyanna
mesi ile bildirmeye mecburdurlar (2). 

(l) «Dar mükellefiyete tabi olanlarla, beyan edilecek giderleri; ücretten, götü
rü usulle tespit edilen ticari ve mesleki kazançlardan, götürü gider usulüne göre 
tespit olunan zirai kazançlardan, gayrimenkul sermaye iratlarından, mevduat fa
izlerinden ve yıllık gayrisafi tutarı 5.000 lirayı aşmıyan mevduat faizleri dışında 
kalan menkul sermaye iradından, sair kazanç ve iratlardan veya bunların bir ka
çında.n veya hepsinden ibaret olanlar servet beyanına tabi değildirler» Gelir Vergi
si Kanunu, Madde 114. 

('?) Yukarıda 7, 8, 10 ve 11 inci numaralarda yazılı servet unsurlarından her 
birisine dahil olanların toplamı ayrı ayrı 5.000 lirayı aşmadığı takdirde beyan ihti
yaridir. Gelir Vergisi Kanunu, Madde 116. 
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Servet beyanında aile topluluğuna dahil eş ve çocukların servetle-
ri de, beyannamede ayrı ayn gösterilirler. Servet beyannamesinde yuka
rıda yazılı olan mal ve kıymetlerden servet beyannamesinin taallük et
tiği devrenin son gününde Türkiye içinde ve dışında mevcut bulunanla
rı beyan etmek lazımdır. Servet beyannamelerinin şekli ve servet unsur
ları dışında kalan, başkaca ne gibi bilgileri ihtiva edeceği hususu Maliye
Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 

Servet beyannamesi yıllık olup, mükelleflerin varlıklarında vukua 
gelen tahsis değişmeleri ile birlikte net mal varlığındaki ilaveler ve ek
silmeler bu beyannamelerde her yıl gösterilirler. Gelir Vergisi Kanunu
muza göre, bildirilen veya maddi delillere dayanılarak tespit edilen ser
vetin mecmu değeri, bir evvelki yıl beyannamesinde gösterilen veya mad
di delillere dayanılarak, tespit edilen servetin değerinden fazla olduğu 
ve bu fazlalık, iki beyanname arasındaki süre içinde beyan olunan gelir 
toplamını aştığı takdirde, aşan miktar, gelir beyannamesinin taallük et
tiği devre içinde elde edilmiş ve gelir vergisi ödenilmemiş gelir sayılır 
ve bu miktar taallük ettiği yıl üzerinden ikmalen tarh edilir. Ancak ik
malen vergi tarhiyatının yapılabilmesi için servetteki artışın, gelir ver
gisine tabi gelir unsurlarının dışındaki kaynaklardan doğmuş olduğu
nun mükelleflerce izah ve ispat edilmemiş olması ve ayni zamanda ser
vet beyanlarının maliye müfettişlerince veya hesap uzmanlarınca ince
lenmiş bulunması lazımdır. 

dd) Verginin Açıklanması. Verginin açıklanması tedbiri de, vergi 
kaçakçılığını önliyecek niteliktedir. Çünkü ödenilen vergi miktarlarının 
açıklanmış olması mükellefi manevi bir baskı altında bulunduracağı gi · 
bi, dürüst hareket etmesini de sağlar. Vergi Usul Kanunumuzun 5 inci 
maddesine, 26.6.1964 tarihinde 485 sayılı kanunla, eklenen hükme göre~ 
«vergi güvenliğini sağlamak amaciyle gelir vergisi mükeleflerinin yıllık 
gelir vergisi, (mahsuptan evvelki vergisi), sermaye şirketlerinin kurum
lar vergisi beyannameleri üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar ve.r
gilerı ile mükelleflerin adlan ve Unvanları, bağlı oldukları vergi daire
lerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerino 
asılacak cetvellerde açıklanmakla beraber, ayrıca kitap halinde veya 
Resmi Gazete ile de yayınlanır. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül var
sa, bu ilan orada da yapılır. Beyanname vermiyenlerle zarar gösteren· 
lerin bu durumları cetvellerde belirtilir». (V.U.K. madde 5, fıkra 2) 

Ancak bu bilgiler ele alınmak suretiyle mükelleflerin şeref ve haysı
yetile oynanamaz. Buna aykırı hareket edenler Türk Ceza Kanunu ge-
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reğince suçlandırılıp, 480, 481 ve 482 inci maddelerinde yazılı bulunan 
cezaların üç katiyle cezalandırılırlar. 

7 - Gelir Vergisi Oranı. Vergi matrahı belli olduktan sonra, bu 
matraha uygulanacak olan vergi oranının da, bilinmiş olması lazımdır. 
Gelir vergisi sübjektif bir vergi niteliğini taşıması itibarile, müterak.ki
lik esasına göre alınmaktadır. Nitekim aşağıda görüldüğü üzere, gelir
ler dilimlere bölünmek suretile, her bir dilim farklı oranda vergilendi· 
rilmiş bulunulmaktadır. 

Gelir Dilimleri Vergi Oram 

İlk 2.500 lira için %10 
Sonra gelen 2.500 )) )) % 15 

)} )) 5.000 )) )) % 20 
» )) 15.000 )) )) % 25 
)) )) 30.000 )) )) % 35 
» )) 60.000 » » % 45 
)) )) 150.000 )) )) % 55 
)) )) 225.000 }) » % 60 
)) » 225.000 (( )) % 65 
)) )) 285.000 }) » % 68 

1.000.000 lira ve daha fazla matrahlara % 60 oranı uygulanır (G.V. 
K. madde 103). Buna göre vergi oranı 285.000 liraya kadar olan dilim
lerde, müterakki şekilde yükselerek, % 68 oranını bulmuştur. Ancak bu 
oran 1.000.000 lira ve daha fazlası için % 60 olarak, kabul edilmiştir. Bu 
suretle belli bir hadden sonra müterakki bir vergi, orantılı bir vergi ha
line getirilmiş bulunulmaktadır. 

Gelir vergisinin hesaplanmasında, kanuna bağlı cetvellerdeki gelir 
kademeleriyle birlikte bunların hizalarında yazılı bulunan ortalama meb
lağların esas tutulması ortalama meblağlardan en az geçim miktarları da 
indirildikten sonra, geri kalan miktar üzerinden verginin hesaplanması 
iktiza eder. Tatbikatta Maliye Bakanlığınca hesaplanmış olan vergi cet
vellerine bakılarak, ödenilecek vergi miktarı tespit olunur. Mesela mat
rahı 55.000 lira olan bir gelirden alınacak olan vergi miktarı şu şek.ilde 
he5aplanır. İlk önce kanundaki tarifeye göre 55.000 lira dilimlere ay
rılır ve her bir dilim karşısındaki vergi oranı ile çarpıldıktan sonra, b 
lunan vergi miktarları bir arada toplanır. 
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2.500 x % 10 == 250 

2.500 x % 15 = 375 

5.000 x % 20 == 1.000 

15.000 x % 25 = 3.000 

30.000 x % 35 = 10.000 

15.875 

'Buna göre 55.000 liralık vergi matrahından alınacak olan vergi mik
tan 15.875 lira olup, bu da vergi cetvellerindeki miktara uygun bulun
maktadır. 

8 - Gelir Vergisinin Ödenilmesi. Gelir vergisinin tarhından sonra 
tahakkuk eden miktann ödenilmesi gerekir. Bunun için hem mükellefe 
kolaylık sağlamayı ve hem de vergi maliyetini yükseltmemeyi düşünmek 
lazımdır. Bu itibarla verginin toptan ve bir defada alınması yerine, tak
sitlere bağlamak suretile tahsil edilmesi gerektiği gibi, vergi haksızlık
larına ve bilhassa vergi mükerrerliğine mani olunmak için de, gelir ver
gisi mükellefi tarafından ödenilmiş olan bazı vergilerin gelir vergisine 
mahsup edilmesi icabeder. 

a) Gelir Vergisinde Ödeme Taksitleri. Gelir Vergisi Kanununa gö
re gelir vergisi, mükellefin vergi idaresine vermiş olduğu yıllık beyan
name üzerinden tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen vergi Mart, Tem
muz ve Kasım aylannda olmak üzere, üç eşit taksitte, götürü usulde 
tespit edilen ticari kazançlarla serbest meslek kazançlarının gelir ver
gisi ise, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenilir. 
Ancak Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmını tanmdan temin 
eden mükellefler hakkında, lüzum görülen hallerde, üç taksitten fazla 
olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve tanın ürünleri için, özel öde
me zamanlannı da tayin edebilir. (G.V.K. madde 117). 

Gelir Vergisi Kanununa göre, götürü usulde tespit edilen ücretler 
üzerinden tahakkuk eden vergiler için özel bir ödeme zamanı tayin edil
miştir. Buna göre gelir vergisi 1) ötedenberi işe devam edenlerde, yıllık 
verginin yansı bütçe yılının ikinci ayında (Nisan), diğer yansı ise, se
kizinci ayında (Ekim); 2) bütçe yılının birinci yansı içinde işe başla
yanlarda, yıllık verginin yansı verginin karneye yazıldığı ayda, diğer ya
rısı ise, bütçe yılının sekizinci ayında; 3) bütçe yılının ikinci yansı için
de işe başlayanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda ödenir (G.V K. 
·madde 118). 

! • 
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Kaynağnda tevkif suretiyle alınan vergilere gelince, bunların vergi 
idaresine yatınlma zamanı muhtasar beyannamelerin verilme zamanı
na ait bulumnaktadır. Nitekim gelir vergisi tevkifatını yapmak zorunda 
olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirttikleri 
karlar ve iratlarla bunlardan kestikleri vergileri ertesi ayın 20 inci günü 
akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu 
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Ancak mevduat faizlerinden 
kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay daha uzatılabilir. Bu 
böyle olunca iş verenler veya bankalar istihkak sahiplerinin alacakla
rından stopaj yolu ile ( 1) kestikleri vergileri en geç tevkifatın yapıldığı 
ayı takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar vergi dairesine yatır· 
maya mecburdurlar. 

Münferit beyanname ile bildirilen kazançlara ait verginin ödenilme
zamam da, beyannamenin verilme süresine bağlanılmış bulunulmakta
dır. Bu itibarla kazancın veya iradın iktisap edildiği veya serbest meslek 
işinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde münferit beyanname
nin ilgili vergi dairesine verilmesi lazımgeldiği gibi, bahis konusu olan 
be,yannamelerde bildirilen kazançlara ait vergilern de, aynı süre içinde 
ilgili vergi dairelerine yatınlmış olmaları icabeder. 

b) Gelir Vergisinin Mahsubu. Gelir Vergisi Kanunumuza göre ya
pılacak mahsuplar vergi tevkifatının mahsubu, götürü ücret vergisinin 
mahsubu, bina ve arazi vergilerinin mahsubu ve yabancı memleketler
de ödenilen vergilerin mahsubu şeklindedirler. 

aa) Vergi Tevkifatının Mahsubu. Gelir Vergisi Kanununun 121 in
ci maddesinde «yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve 
iratlardan bu kanuna göre kesilmiş veya götürü usulde tespit edilmiş 
olan kazanç ve ücretler dolayısiyle ödenmiş bulunan vergiler, beyanna
me üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilir» denilmekle, 
mahsup muamelesinin yapılabilmesi için iki şartın arandığı görülmek
tedir. Bunlardan birisi mahsup edilecek verginin Gelir Vergisi Kanunu
na göre kesilmiş veya götürü usulde tespit edilmiş olan kazanç ve irat
lar dolayısiyle ödenilmiş bulunulması; diğeri de bu verginin mükellefin 
yıllık beyannamesine dahil kazanç ve iratlardan kesilmiş olmasıdır. Eğer 

(ı) «Ücret, faiz, temettü, sitüasyon ve serbest meslek kazancı gibi, gelir un
surlarının sahiplerine ödenmesi sırasında, ileride tahakkuk edecek vergilerine kar
sılık olmak üzere tediyede bulunan tarafından yapılan ödemenin bir kısmının kesi
lerek, Maliyeye y~tırılmasına vergi tevkifatı (Stopaj) denilmektedir» Turgay ve F 
Kutan, İzahlı Gelir Vergisi Kanunu, İstanbul 1961, S. 170. 
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mahsup sonucunda yıl içinde kesilen veya ödenen vergilerin asıl gelir 
vergisinden fazla olan kısımlan varsa, bunlar vergi dairesince mükel
lefe bildirilir. Mükellef bir yıl içinde müracaatını yaparak, bu vergi faz
lasını alabilir. Ancak bir yıl içinde müracat etmiyenlerin mahsup 
farkından doğan alacaklarını geri almaları mümkün olamaz. Çünkü bu 
hak hazinenin yararına olmak üzere, kesin bir şekilde sukut eder. 

b) Götürü Ücret Vergisinin Mahsubu. «Ücretleri götürü olaral: 
tespit edilen hizmet erbabı muhtasar beyannameye tabi iş verenler ya
nında çalışmaya başladıkları takdirde, bu tarihten sonraki aylara ait ol
mak üzere peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek ücretleri üzerinden 
hesaplanan vergilere mahsup edilir ve mahsubu yapılan miktar hizmet 
erbabının vergi karnesine iş veren tarafından kaydolunur.» (G.V.K. 
madde 122). 

cc) Bina ve Arazi Vergilerinin Mahsubu. Gayrimenkul sermaye 
iradı sahibi olan gerçek kişiler, maliki bulundukları bina ve arazi için 

1ödemiş oldukları Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerini bu gayri
menkullerden sağladıkları irat için ödeyecekleri gelir vergisine mahsup 
ettirebilirler. Ancak Gelir Vergisi Kanununa göre mahsubu yapılması 
gereken Arazi ve Bina vergileri gelir vergisinin bina ve arazi iradına isa
bet eden kısmından indirilir. İndirilecek miktar, bu kısımdan fazla ise, 
aradaki fark dikkate alınmaz. Bu böyle olduğu gibi, indirilecek vergiler 
hangi yılda ödenilmiş ise, mahsubu da, o yılın geliri üzerinden hesapla
nacak olan gelir vergisinden yapılır. Aynı zamanda gelir vergisinin bina 
veya arazi iradına isabet eden kısmı, bunların gelire olan nispeti üzerin
den hesaplanır. 

çç) Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu. Millet
lerarası vergi mükerrerliğine mani olmak için «tam mükellefiyete tab~ 
olan mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve irat
lardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen 
gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara 
isabet eden kısmından indirilir. Ancak indirilecek miktar gelir vergisi
nin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden 
kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alınmaz. Bu böy
le olduğu gibi, gelir vergisinin yabancı memlekette elde edilen kazanç 
ve iratlara isabet eden kısmı da, bunların gelire olan nispeti üzerinden 
hesaplanır. Ayrıca indirimin yapılabilmesi için yabancı memlekette öde
nen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması ve ayni za
manda yabancı memlekette vergi ödenildiğinin yetkili makamlardan alı
nan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsolosluk.lan, bunlar yoksa, 
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<>rada Türk menfaatlannı koruyan memleketin ayni mahiyetteki tem
silcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi lazım
dır» (1) (G.V.K. madde 123). 

111 - KURUMLAR VERGİSİ. 

Gelir vergisinin özel bir şekli halinde bulunan kurumlar vergisi ile 
gerçek kişinin değil, tüzel kişinin kazançları vergilendirilmektedr. An
cak kurumlar vergisinde, gelir vergisinde olduğu gibi, mükellefin şahsi, 
.ailevi ve sosyal durumunun gözönünde tutulması bahis konusu olmadı
ğı gibi, verginin şahsiliği ile ilgili bulunan müterak.kilik kuralı ve aynı 
zamanda vergi adaletinin gerçekleşmesine hizmet eden ayırma prensi
bir.lin de uygulanmasına imkan görülememektedir. Kurumlar vergisinde, 
daha ziyade tüzel kişinin ekonomik ve mali potansiyelini gösteren ve 
kapital varlığına taallük eden hususlar dikkate alınmış bulunulmakta
dır. İşte gelir ve kurumlar vergileri arasındaki bu farklılıklardan ötürü 
kurumlara ait kazançların ayn bir kanunla vergilendirilmesi uygun gö
rülmüş ve bu maksatla da, memleketimizde 16.6.1949 tarihinde 5422 sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu çıkartılmıştır. Ancak bu kanun da 27 Ma
yıs ihtilalinden sonra kabul edilen 192, 199 ve 372 sayılı kanunlarla esas
lı değişikliğe tabi tutulmuştur. 

1 - Kurumlar Vergisinin Konusu. Sermaye şirketleri (2), koope
ratif şirketleri ( 3), iktisadi kamu müesseseleri ( 4 ), dernek, tesis ( 5 ) ve 

( ı) «Gerekli vesikalar taksit zamanına kadar gelmemiş olursa, yabancı mem
lekette elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden vergi kısmı bir yıl süre ile ert~ 
lenir. Aranan vesikalar bu süre zarfında vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, ver· 
:,:,İ tenzil edilir; süre geçtikten sonra erteleme hükmü kalkar ve vesikalar ibraz edil-
e bile, nazara alınmaz. Bu hususta . Vergi Usul Kanununda yazılı mücbir sebeple

Te ait hükümler mahfuzdur» Gelir Vergisi Kanunu, Madde 123. 
(2) «Sermaye şirketleri Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre kurulmuş 

'Olan anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerle aynı mahiyetteki yabancı 
urumlardır.» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 2. 

( 3) ı<Kooperatif şirketler, Türk Ticaret Kanununa veya özel kanunlarına göre 
kurulan ve istihlak, istihsal, kredi, satış, yapı vesair kooperatif şirketleriyle ayni 
mahiyetteki yabancı kooperatif şirketlerdir. Okul kooperatifleri gibi, dernek veya 
'3.di şirket mahiyetinde olanlar kooperatif şirket sayılmazlar» Kurumlar Vergisi 
'Kanunu, Madde 3. 

(4) «Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve mües
seselerine ait veya tabi olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleriyle 

ooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler iktisadi kamu müesse
eleridir» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 4. 

(5) «Kurumlar Vergisi Kanununun tatbikatında cemaatler de tesis hükmün· 
dedirler.» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde ı. 
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vakıflara ait iktisadi işletmeler gibi teşekkül ve müesseselerin, gelir ver
gisi konusu içinde yer alan, gelir unsurları kurumlar vergisinin de ko
nusunu teşkil etmektedirler. 

Hiç şüphe yok ki, kurumlar vergisinin asıl gayesi sermaye şirketleri· 
nin kazanç ve iratlarını vergilendirmektir. Ancak serbest rekabet şart
larının eşitliliğini, özel teşebbüs aleyhine bozmamak için hizmetlerini 
veya ürünlerini devamlı olarak piyasaya sunmakta olan iktisadi kamu 
müeseselerinin kazançları da, kurumlar vergisine tabi tutulmuşlardır. 
Bu böyle olduğu gibi, yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve mües
seselerine ait veya tabi olan, sermaye şirketlerile kooperatifler dışında 
kalan, ticari, sınai ve zirai işletmeler, Türk İktisadi Kamu Müesseseleri 
gibi, kurumlar vergisine tabi tutulmuşlardır. «Bunların kazanç gayesi 
gütmemeleri, tüzel kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve 
kendilerine tahsis edilmiş sermayeleri bulunmaması mükellefiyetlerine 
tesir etmez» (K.V.K. madde 6). 

2 - Kurumlar Vergisindeki Muaflıklar ve istisnalar. Kurumlar 
vergisi kanununda bazı müesseseler tamamen vergi dışı bırakıldığı gi · 
bi bazı kurum kazançları da, vergiden istisna edilmişlerdir. Bunlar di
ğer bazı vergi kanunlarında olduğu gibi, muaflıklar ve istisnalar adı al
tında iki kategoriye ayrılmışlardır. , 

a) Kurumlar Vergisi Muaflığı. Muaflık sübjektif bir nitelik taşı
dığından, doğrudan doğruya kurumun tüzel kişiliği ile ilgili bulunmak
ta ve kurumun tamamen vergi dışı kalmasını gerektirmektedir. Gerçek· 
ten kamu idare ve müesseselerinden bazıları taşıdıkları özellikleri iti
barile, kurumlar vergisinden muaf tutuldukları gibi, faaliyetleri ve ku
ruluş gayeleri bakımından bazı dernek, tesis ve vakıf idareleri de, ku
rumlar vergisinin dışında mütalaa edilmişlerdir. Kamu idare ve mües· 
seselerinin vergiden muaf tutulmalarının başlıça iki sebebi vardır. Eğer 
kamu idaresi monopol kurmak suretile, hazineye gelir sağlamayı hedef 
tutuyorsa, o zaman bu idarenin kazancını vergilendirmekte bir mana 
yoktur. Çünkü kamu teşebbüslerinin vergilendirilmelerinin başlıça se
bebi serbest piyasa ekonomisi şartlan içinde ve ayni paralelde iş gören 
özel iktisadi teşebbüsleri rekabet bakımından zor bir duruma düşürt
memekdir. Halbuki kamu idaresi monopol halinde çalıştığı takdirde,. 
böyle bir rekabetin mevcut olması bahis konusu değildir. İkinci sebep~ 
kamu idaresinin yapmış olduğu işlerin piyasa ekonomisi ile ilgili bulun
masına rağmen, bunlar daha ziyade bir kamu hizmeti karakterini taşı
maktadırlar. Eğer bu gibi hizmetler dolayısiyle bir gelir elde edilirse~ 
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bunların vergi dışı bırakılması doğru görülmektedir. Dernek, tesis ve 
vakıflara ait kazançların vergiden muaf tutulmasının başlıca sebebi de, 
bu gibi teşekküllerin ekonomik bir gayeyi gütmemiş olmalarıdır. Ger
çekten bu gibi teşekküller doğrudan doğruya meta ekonomik maksat
larJar, yani dini, ilmi, estetik, sporatif ve başkalarına yardım amaçlariyla 
kurulur ve zaman zaman da yaptıkları hizmetlerden ötürü kendilerine 
gelir sağlarlarsa, bu gelirleri vergiye tabi tutmam.ak lazınıgelir. Çünkü 
bu gelirler tamamen meta ekonomik gayelere tahsis olunacaklardır. Ni
tekim bir hayır derneğinin tertiplediği bir balo ile okul ve aile birliği
nin yapmış olduğu bir çay toplantısından sağlanılan gelirin vergiye tabi 
tutulmaması yerinde bir hareket olur. Ancak bu teşekküller anzi şekil
de değil, devamlı olarak bir kazanç peşinde koşarlar ve bu kazançlar
dan da, kendi üyelerine maddi menfaat sağlarlarsa, o zaman bunların 
vergilendirilmesi icabeder. 

Yukarıda bahsedilen sebeplere dayanılarak, Kurumlar Vergisi Ka
nunun vergiden muaf tuttuğu teşekkül ve müesseseler şunlardır: 1 J 

Darphane ve Damga Matbaası, Milli Piyango İdaresi, Askeri Fabrika ve 
Atelyeleri; 2) tekel mevzuuna ait faaliyetlere münhaısır olmak üzere, 
kurulan tekel işletmeleri; 3) kamu idare ve müesseseleri tarafından ilim, 
fen ve güzel san'atlar ile tarını ve hayvancılığı öğretmek, yaymak, ısı.ah 
ve teşvik etmek maksadile işletilen müeseseler; 4) kamu idare ve mües
seseleri tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi 
maksadile işletilen müesseseler; 5) kamu idare ve müesseseleri tarafın-

dan içtimai maksatlarla işletilen müesseseler; 6) kamu idare ve mües
seseleri tarafından hükümetin veya yetkili idare mercilerinin müsaadesi 
ile açılan mahalli, milli veya milletlerarası mahiyetteki sergiler, fuarlar, 
panayırlar; 7) yukarıda 3, 4, 5 ve 6 ıncı numarada yazılı müesseselerden 
dernek, tesis veya vakıflara ait olup, mezkur numaralarda belirtilen 
maksat ve gayelerle işletildikleri ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak 
suretile, Maliye Bakanlığınca kabul edilenler; 8) Beden Terbiyesi Teş
kil9.tına dahil derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ait idman 
ve spor müesseseleri; 9) tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklan; 
ıo) yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde resim veya harç alan kamu 
müesseseleri; 11) il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teş
kil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen 
su elektrik ve havagazı işletmeleri ile belediye sınırlan içindeki yolcu 

I 

taşıma işletmeleri ve mezbahalar; 12) köylere, köy birliklerine ve köy 
belediyelerine ait tarım işletmeleri ile bunlar tarafından köylünün umu
mi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadile işletilen hamam, ça-

. p_ l"! 

' 
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maşırhane ve değirmenler ile bunların bağlı oldukları il sınırı içindeki 
yolcu taşıma işletmeleri; 13) ordu evleri ve askeri kantinler; 14) mi.in· 
hasıran verem tedavi eden sanatoryum ve prevantoryumlar ile münha
sıran kanser, cüzzam ve trahom tedavi eden hastahaneler; 15) dernek
lere ait olup, münhasıran üyelerin istifadesine tahsis edilen ve alkollü 
içki verilmeyen lokal, gazino ve lokanta işletmeleri; 16) esas mukavele

lerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan 
ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerinin or
taklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar ile iş görtilmesine dair 
hükümler bulunması şartiyle kooperatif şirketler; 1 7) özel kanunlarla ve
ya devletle akdolunan mukavelelerle kurumlar vergisinden veya her tür
lü vergi ve resimden muaf tutulan kurumlar (K.V.K. madde 7). 

b) Kurumlar Vergisinin İstisnaları. Objektif ölçülere göre taayyün 
eden ve bu bakımdan tüzel kişiliklerile bir ilgisi bulunmıyan kurum ka
zançlarının tamamının veya bir kısmının vergi dışı bıraktırılmış olma
sına kurumlar vergisinin istisnası denilmektedir. Kanuna göre yapılan 
istisnalar şunlardır: 1) Başka bir kurumun sermayesinin asgari % 1 O 
una, bu kurumun kuruluşu anında veya bilanço tarihinden en az bir 
yıl evvelindenberi sahip olduklarını ispat ve tevsik eden ana ku
rumların, kuruma iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar ( 1); 2) is
tihlak kooperatiflerinde ortakların satın aldıkları malların kıy -
metlerine göre hesaplanan risturunlarla istihsal kooperatiflerind~ 

ortakların kooperatife sattıkları veya kooperatiflerden satın aldık

ları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar ve kredi koope
ratiflerinde ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturun
lar (2), ortakların idare giderleri karşılığı olarak ödedikleri paralardan 
sarf olunmıyarak, iade edilen kısımlar; 3) ihraç kanunlarına veya dev· 
!etle akdolunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden 
muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikra
miyeleri; 4) 927 sayılı kanunun 1 inci maddesine göre verilen sıcak ve 
soğuk maden suları imtiyazının işletilmesinden elde edilen kazançlar 
(ihale tarihini takibeden yıldan itibaren beş yıl süre ile) ; 5) Denizcilik 

( ı) «İştirak kazançları istisnası, kurumun bilanço tarihinden bir yıl evvel ve 
yeni kuruluşlarda kuruluş anında sahip olduğu iştirak hissesine isabet eden kazanç 
miktarına uygulanır» Kurumlar Vergisi Kanunu, Mad.de 8, Bent 1. 

(2) «Bu risturunların nakden veya aynı kıymette mal ile ödenmesi istisnanın 
uygulanmasına mani değildir. Ortaklardan başka kimselerle yapılan muameleler
den doğan kazançlar hakkında risturnlara mütaallik istisna hükmü uygulanmaz. 
Bunların genel kazançtan tefrikinde, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hac· 
mine olan nispeti esas tutulur» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 8, Bent 2. 



259 

Bank.ası Türk Anonim Ortaklığının tekelinde bultınan ulaştırma işlerin
den elde ettiği kazançlar ve aynca Gelir Vergisi Kantınuntın yatırım in
dirjm i&tisnasına taalluk eden hükümleri sermaye şirketleriyle koopera
tif şirketler hakkında da uygulanır. Tahvilat ihracı suretiyle sağlanan 
kaynaklaı, yatırım indirimi ile ilgili hükümlerin uygulanması bakımın
dan öz sermaye sayılır. Buna göre ortaklıkların çıkartmış oldukları tah
vilatın kendilerine sağladığı meblağlar yatırıma tahsis edilirlerse, bunla
rın da yatırım indirimi bakımından öz sermaye gibi Kurumlar Vergi
sinden istisna edilmesi lazımgelir. 

3 - Kurumlar Vergisinde Mükelefiyet Şekilleri. Gelir Vergisi Ka
ntınunda olduğu gibi, Kurumlar Vergisi Kanununda da iki türlü mü
kellefiyet şekli vardır. Bunlardan biri tam, diğeri de dar mükellefiyet 
şeklidir. 

a) Tam Mükellefiyet Şekli. Kurumlar vergisine tabi olan tüzel ki
şilerden kanuni veya iş merkezleri ( 1) Türkiye' de bulunanlar tam mü
kellefiyete tabidirler. Tam mükellefiyete tabi olanlar gerek Türkiye'de 
ve gerek yabancı memleketlerde elde ettikleri kurum kazançlannın top
lamı üzerinden vergilendirilirler. 

b) Dar Mükelefiyet Şekli. Kurumlar vergisine tabi olan tüzel kişi
lerden sermaye şirketleri, kooperatif şirketler, iktisadi kamu müessee
seleri, dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve cemaatlar, ka· 
nuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmıyanlar 
yalnız Türkiyede elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendi
rilirler. Bu kazançların hangi şartlar ve hallerde Türkiyede elde edilmiş 
olarak kabul edileceği kanunda belirtilmiş bulunulmaktadır. Buna göre 
1) Türkiye Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri (2) olan ve
ya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde 
veya bu temsilciler vasıtasile yapılan işlerden elde edilen ticari kazanç
lar; 2) Türkiyede elde edilen ücretlerle serbest meslek kazançları ve 

( ı) «Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların esas tüzüklerinde 
veya mukavelenamelerinde veya teşkilat kanunlarında gösterilen merkezdir. İş 
merkezinden maksat, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edil· 
diği merkezdir» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 10. 

(2) «Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetteki işyeri mağaza, yazıhane, idare
hane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yer
leri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, maden
ler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mes
leki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullatulan yerdir» 
Vergi Usul Kanunu, Madde 156. 
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Türkiyedeki zirai işletmelerden elde edilen kazançlar; 3) Gayrimenkulle
rin, hakların ve menkul malların Türkiyede kiralanmasından elde edi-
len iratlar; 4) Türkiyede elde edilen menkul sermaye iratları; 5) Tür
kiyede elde edilen sair kazanç ve iratlar (yukarıdaki bir numaralı fık-

ra hükmü dışında kalanların menkul satışından elde ettikleri kazanç
lar hariç) dar mükellefiyet konusu içine girmektedirler. 

4 - Kurumlar Vergisinin Matrahı. Kurumlar vergisine tabi olan 
kurumların, bir hesap dönemi içinde, elde ettikleri safi kurum kazancı 
verginin matrahını teşkil eder. «Safi kurum kazancının tesbitinde Gelir 
Vergisi Kamınunun 42 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 numaralı ben-
di hariç olmak üzere, ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. 
Çünkü kurumların yaptıkları faaliyetler daha ziyade, ticari faaliyet sa-

yılır. Ancak zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetlerinden do
ğan kazançların tesbitinde de Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu madde-
sinin son fıkrası dik.kate alınır ( 1). Bu böyle olduğu gibi, Gelir Vergisi 
Kanununun ortalama kar hadleri hakkındaki hükümler de kurumlar 
vergisi mükellefleri için uygulanır ve aynca dar mükellefiyete tabi 
kurumların kurum kazançlarının, ticari kazanç gibi tesbit edilmesi ge-
reken kazanç ve iratlar da dahil olmak üzere, ticari veya zirai kazanç
lar dışında kalan kazanç ve iratlardan ibaret bulunması halinde/ Gelir 

Vergisi Kanununun bu gibi kazanç ve iratların tesbiti hakkındaki hü
kümleri kurumlar vergisi matrahının tesbitinde de uygulanır.» (K.V.K. 
madde 13). 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kurumlar vergisi, kurumların sa· 
fi kazançları üzerinden alınmaktadır. Bu itibarla hangi nevi giderlerin>-
elde edilen kazançlardan indirilip indirilmiyeceği hususunda peşinen 
bilinmesine ihtiyaç vardır. Nitekim bu maksatla Kurumlar Vergisi Kanu-
nu da, ticari nitelikteki kazançların safi miktarlarının bulunması husu
sunda, Gelir Vergisi Kanununda kabul edilen indirimleri kabul ettiği gi · 

bi, aynca kurumların kendi özelliklerini gözönünde tutmak suretiyle bu 
indirimlere ilaveten bazı giderlerin indirilmesini de uygun görmüş bu· 
Iunmaktadır. Bunlar da 1) aksiyonların ve obligasyonlann ihraç gider-

(1) «Zirai kazancın bilanço esasına göre tesbitinde Gelir Vergisi Kanunun 56, 
57 ve 58 inci maddeler hükmü de, gözönünde tutularak, ticari kazancın bu husu&
taki hükümleri uygulanır» Gelir Vergisi Kanunu, Madde 59, Sonuncu Fıkra. 
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leri ( 1); 2) ilk tesis ve taazuuv giderleri; 3) genel kurul toplantıları için 
yapılan giderlerle birleşme, fesih ve tasfiye giderleri; 4) sigorta şirket· 
!erinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta mukavelelerinin 
istilzam ettiği teknik ihtiyatlar (2) (hayat sigorta şirketlerinde riyazi ih
tiyalardan temettü ve faizleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıy· 
metlere yatırılan kısma ait faizler, giderler meyanında gösterilmez); 5) 
eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kar hissesidir. Anca!: 
Kurumlar Vergisi Kanunu bunlardan başka daha iki türlü indirim şek· 
li kabul etmiş olup, bunların ne kurumların özelliği ile ve ne de ticari 
kazançlarla bir ilgisi vardır. Bunlar, genel bütçeye dahil dairelere, kat
ma bütçeli idarelere, il özel idarelerle belediyelere, köylere ve kamu men
faatıanna yararlı derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yar .. 
dımlarla ( 3 ) beş yıldan fazla nakledilmemek şartile geçmiş yılların ma· 
li bilançolarına göre tahassül eden zararlardan (4 ) ibaret olup, genel in· 
dirimler içinde yer almaktadırlar. 

Kurum kazançlarının vergilendirilmesinde gider olarak, indirime 
tabi tutulmıyacak olan hususlar Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci 
maddesinde açıkca gösterilmiş bulunulmaktadır. 

(1) «Bu giderler senetlerin kağıt ve tabı giderlerini, mahkeme, noter ve diğer 
tasdik ve tescil giderlerini, damga resmini ve ihraç dolayısiyle ödenen sair harç 
ve resimlerini, ihraç dolayısiyle bankalara verilen komisyonları, hisse ve tahvil se
netlerinin borsaya kaydı için yapılan giderleri ve bunlara benzer diğer her türlü 
giderleri ihtiva eder» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 14, Bent 1. 

(2) «Sigorta teknik ihtiyatları ı) muallak hasarlara mahsus tazminat karşı
lıkları; 2) cari muhataralara mahsus ihtiyatlar; 3) hayat sigortaları riyazi ihtiyat
lanndan ibarettir. Teknik ihtiyatlar bil.anço gününde geçici pasif hesaplara geçi
rilmek suretiyle aşağıdaki esaslara göre hasılattan indirilir: a) Muallak hasarlara 
mahsus tazminat karşılığı, tahakkuk etmiş ve hesaben tesbit edilmiş fiili tazminat 
bedellerinden veya bu hesap yapılmamışsa, muhammen değerlerinden müteşekkil
dir. b) Cari muhataralar için ayrılan ihtiyatlar, ulaştırma sigortalarında beyanna
menin taallük ettiği yıl içinde prim hasılatının % 25 inden, diğer sigortlarda % 33,5 
undan fazla olamaz. c) Hayat sigortalarında riyazi ihtiyatlar her mukavele üze
rinden ayn ayn hesaplanır. d) Bir yıl ayrılan sigorta teknik ihtiyatlarının ertesi 
yıl başında aynen kara nakledilmesi şarttır» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 14, 
Bent 4. 

(3) «Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar toplamının o yıla ait 
kurum kazancının % 2 sini ve herhalde 20.000 lirayı aşan kısmı hasılattan indiril
mez. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın 
konusunu teşkil eden mal veya hakkın mevcutsa mukayyet değeri, bu değer mev
cut değilse, Vergi Usul Kanununun hükümleri dairesinde Takdir Komisyonlarınca 
tespit edilecek değeri esas alınır» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 14, Bent 6. 

(4) «Bilançolarda her yıla ait zararın ayn ayn gösterilmesi şarttır.» Kurumlar 
Vergisi Kanunu, Madde 14, Bent 7. 
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Bunlar şu kalemlerden ibarettirler. 1) Öz sermaye (1 ) üzerinden 
ödenen veya hesaplanan faizler; 2) örtülü sermaye (2) üzerinden ödenen 
veya hesaplanan faizler; 3) sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazanç
lar ( 3 ); 4) her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri 
(Türk Ticaret Kanununa, kurumların özel kanunlarına veya esas muka
vele ve tüzüklerine göre safi kazançlardan ayırdıkları bilümwn ihtiyatla? 
ile Bankalar Kanununa müsteniden bankaların ayırdıkları karşılıklar da· 
hil); 5) dar mükellefiyete tabi kurumlardan ayrıca bu kurumlar hesabına 
yaptıkları alım satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışındaki şubele
re verilen faizler, komisyonlar ve benzerleri, ana merkezin veya Türkiye 
dışındaki şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak etmek üzere ay
nlan hisseler (Türkiyedeki kurumun teftiş ve murakebesi için yabancı 
memleketlerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat giderleri hariç); 
6) Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan Kurumlar vergisi ile her 
türlü para cezalan, vergi cezalan ve Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü 
hakkındaki kanun hükümlerine göre ödenen ce-zalar, gecikme zamları 
ve faizleri; 7) İhraç kanunlarına veya devletle aktolunan mukavelena
melere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan 

(1) Kurumun aktiflerinin yek.ünü ile borçlan arasındaki fark öz sermayeyi 
teşkil eder. 

(2) «Kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya de
vamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkla
n istikrazlar, teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu istikrazlar-la kurumun öz: 
sermayesi arasındaki nispet, emsali kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gös
terirse, mezkür istikrazlar örtülü sermaye sayılır» Kurumlar Vegisi Kanunu, Mad
de 16. 

(3) «1) Şirket kendi ortakları, ortaklıklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel 
kişiler, idaresi, mürakabesi veya sermayesi bakımından vasıtalı, vasıtasız olarak 
bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişilerle olan 
münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük fiyat
lar üzerinden veya bedelsiz olarak Afım, satım muamelelerinde bulunursa; 2) şir
ket yukarıda yazılı kimselerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak 
derecede yüksek veya düşük bedeller üzerinden kiralama veya kiraya verme mua
melelerinde bulunursa; 3) şirket yukarıda yazılı kimselerle olan münasebetlerinde' 
emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz ve komisyonlarla 
ödünç para alır veya verirse; 4) şirket, ortaklarından veya bunların eşlerile usul 
füruundan ve üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhri hısımlarından şirketin 
idare meclisi başkan veya üyesi, müdürü veya yüksek memuru durumunda bulu
nanlara emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek aylık, ikramiye, ücret verir 
veya benzeri ödemelerde bulunursa, bunlar tamamen veya kısmen örtülü olarak 
dağıtılmış kazanç sayılır» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 17. 
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menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen temettü faiz 
ve ikramiyelerine isabet eden giderler (1). 

Yabancı ulaştırma kurumlarında matrahın nasıl tayin olunacağı 

hususuna gelince, bu da Kurumlar Vergisi Kanununun 18 inci madde
sinde belirtilmiş bulunulmaktadır. Buna göre yabancı ulaştırma kurum
larının vergiye matrah olacak kurum kazancı, Türkiye'de elde edilmiş 
sayılan hasılata (2) ortalama emsal nisbetlerinin (3) uygulanması sure· 
tile hesaplanır. Bu emsal bedeleri 1.1.1965 tarihinden itibaren kara ulaş
tırmalarında % 15, deniz ulaştırmalarında % 10, hava ulaştırmalarında 
% 3 olarak Maliye Bakanlığınca tesbit olunmuştur (4 ). Bu suretle ya
bancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de elde ettikleri kazançlarının 
vergilendirilmesi için uygulanan usulün, gerçek usulden ziyade, götüıii 
usul olduğu anlaşılmaktadır. 

5 - Kurumlar Vergisine Ait Beyanname. Verginin kaynaktaki tevki · 
fatına ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle, Kurumlar Vergisi vergi mti· 
keUefinin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. 

( 1) «Gerçek giderlerin kat'i olarak tesbit edilememesi halinde, bahis konusu 
gerçek giderler, Kurumlar Vergisinden muaf menkul kıymetler portföyünün iti
bari değerler toplamına, Banka Kredileri Tanzim Komitesince menkul kıymetler 
portföyü ile ilgili giderler nazara alınarak tayin olunacak ortalama gider emsali
nin uygulanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün 
itibari değer toplamı, ilgili hesap dönemine dahil ayların son günündeki vergiden 
muaf menkul kıymetler portföyünün ortalaması esas alınmak suretile tesbit olu
nur» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 15, Bent. 7. 

2) «Dar mükellefiyete tabi yabancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de elde 
edilmiş sayılan hasılatı 1) Türkiye hudutları içinde cereyan eden kara ulaştırma
larında yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak, ne isimle olursa olsun aldıkları 
paralar; 2) Türkiye'deki yükleme limanlarından yabancı memleketlerdeki varış li
manlarına veya diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana 
kadar ceryan eden deniz, hava ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma 

ücreti olarak ne isimle olursa olsun aldıkları paralar; 3) Türkiye dışındaki ulaştır
ma işleri için diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları yolcu ve bagaj bilet
leriyle Türkiye'de yaptıkları navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine verilen ko
misyonlar ve ücretler unsurlarından terekküp ederler.» Kurumlar Vergisi Kanunu, 
Madde 19. 

(3) «Ortalama emsal nisbetleri, Türkiye'de daimi veya arızi olarak çalışan bü· 
tün kurumlar için aynı; kara, deniz ve hava ulaştırma işleri için ayrı ayn olmak 
üzere Maliye Bakanlığınca tayin olunur. Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdir
de (en az bir yıluygulanmış olmak şartiyle), cari ortalama emsal nisbetlerini değiş
tirebilir. Ortalama emsal nisbetleri Resmi Gazetede yayınlanır ve yayınlanma ta
rihini takip eden takvim yılı başından itibaren elde edilen kurum kazançları hak
kında uygulanır» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 18. 

(4) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Tarih 18.XII.1964, Seri No: 14. 
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Kurumlar Vergisinde de, tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi. üç çeşit 
beyan esası vardır. Bunlardan biri ve en yaygın o lam yıllık beyanname 
olup, tam mükellefiyete tabi olanlar tarafından tanzim olunurlar. Diğer
leri ise özel ve muhtasar beyannameler olup, daha ziyade dar mükellefi
yete tabi olanlar veyahut da kurum kazançlarını tevkif yoliyle vergilen
direnler tarafından tanzim olunurlar. Yıllık beyannameler esas olduğu 
halde, özel ve muhtasar beyannameler istisnai karakter taşırlar. 

Yıllık beyannameler, ilgili bulunduğu hesap döneminde, kurumun 
vergiye tabi olan bütün kazancım kapsadığı için, kurum şubeleri, ajan
lıklan, alım ve satım büro mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine 
bağlı sair iş yerleri- bunların ayn muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri 
olsa dahi - ayn beyanname vermezler. Çünkü bunların bağlı oldukları 
kurumun tüzel kişiliğinden ayn bir varlıkları yoktur. Ancak «tüzel ki· 
şiliği bulunmıyan iktisadi kamu müesseseleri ile demek, tesis ve vakıf
lara ait iktisadi işletmelerden her biri için bunların bağlı oldukları ka
mu tüzel kişileriyle demek, tesis ve vakıflar tarafından ayn ayn beyan
name verilebilir» (K.V.K. madde 20, fıkra 4). 

Tam mükelefiyette tanzim edilen yıllık beyannameler, hesap döne
minin kapandığı ayı takip eden 4 üncü ay içinde, kurumun kanuni veya 
iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine verilir. Ancak sermaye 
şirketleri dışında kalan kurumların beyanname verme süresi' Maliye 
Bakanlığınca uzatılabilir. Dar mükellefiyette vergi muhatabının Türki
ye'yi terketmesi halinde, Kurumlar Vergi beyannamesi memleketi ter
ketmeden önceki 15 gün içinde verilir. Tam mükellefiyette beyanname
ler kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesi
ne verildiği halde, dar mükellefiyette beyannameler kurumun Türkiye 
deki iş yerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin; Türkiye'de iş 
yeri veya temsilcisi olmadığı takdirde ise, yabancı kuruma kazanç sağ · 

lıyanların bağlı olduğu yerin vergi dairesine verilir. 

Kurumlar Vergisine ait özel beyanın ne zaman ve nerede yapılaca
ğı hususu da, kanunda şu şekilde tesbit edilmiştir. «Dar mükellefiyete 
giren yabancı kurumların vergiye tabi kazancı gayrimenkullerin, hakla
nn satışından, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazançlar · 
dan veya arızi kazançlardan ibaret bulunduğu takdirde, yabancı kurum 
veya Türkiye'de namına hareket eden kimse bu gibi kazançları iktisap 
tarihinden itibaren 15 gün içinde beyanname ile ilgili vergi dairesine bil· 
diraıeye mecburdur.» Bu hususta özel beyannamenin verileceği yetkili 
vergi dairesi, kazanç hangi kaynaktan elde ediliyorsa ona göre değiş-



265 

mektedir. Nitekim gayrimenkul satışından elde edilen kazançların gay· 
rimenk.ulün bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; hakların sa
tılınasından, devir ve temlikinden elde edilen kazançların, bunların Tür
kiye'de kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi dairesine; bir iştirak his
sesinin veya ticari kazancı bilanço esasına göre tesbit edilen bir işlet
menin tamamen veya kısmen satılmasından, devir ve temlikinden temin 
olunan kazançlarla, ticari bir faaliyetin durdurulması için alınan her 
türlü pararlarla temin edilen menfaatlerin ve peştemallıkların işletmenın 
bulunduğu yerin bağlı bulunduğu vergi dairesine; arızi olarak alım ve 
satım mahiyetindeki ticari işlerin icrasından veya bu mahiyetteki ticari 
işlere tavassuttan veyahutta arızi ulaştırma işlerinden elde edilen ka
zançların ticari işin veya tavassutun yapıldığı, ulaştırmada yolcu veya 
yükün taşıta alındığı veya yüklendiği yerin bağlı olduğu vergi dairesine 
bil0irilmesi lazımgelmektedir. (G.V.K. madde 22). 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre tanzim edilecek beyannamelerde 
kurumun Unvanı, kurumun adresi, kurumun iştigal konusu, kurum mer
kezinin (kanuni veya iş merkezinin) bulunduğu yer, şube ve ajanlık, 
alış, satış yerleri, imalathane vesaire gibi yerlerin nevi itibarile toplu 
olarak sayısı, Türk kanunlarına göre kurulmuş olan, eshamlı komandit 
şirketlerde komanditelerin, limitet şirketlerde bilumum ortakların ad
larile ikametgah ve iş adresleri, hesap dönemi içindeki faaliyet süresi, 
elde edilen kazanç ve iratların tutarı, kazanç ve iratlardan yapılan indi
rimler, vergiye tabi kurum kazancı, hesaplanan vergi miktarı gösteril
diği gibi, ayrıca bu beyannamelere bilanço, kar ve zarar cetveli de ekle
nir (1). 

Muhtasar beyannameye gelince, bunlar daha ziyade tevkif yoliyie 
alınan Kurumlar Vergisine ait bu1unmaktadır. Gerçekten dar mükelle
fiyete tabi olan kurumların kazanç ve iratlarından alınan vergiler için 
muhtasar beyannamenin verilmesi kabu1 edilmiştir. 27.III.1969 tarihin
de kabul edilen Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması hak
kında Kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre, ücretler, serbest meslek 
kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, telif, 
imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret Unvanı, alameti farika ve benzeri gayri 
maddi hakların satışı, devri ve temliki mukabilinde alınan bedeller vergi
tevkifatına tabi tutu1maktadırlar. Ancak bunlar vergi tevkifatında gayri-

(1) «İşletme hesabı esasına göre defter tutmaya mezun olan mükellefler bi
lanço ve kar ve zarar cetveli yerine beyannamelerine işletme hesaplarının hülasa
sını bağlarlar» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 23, Sonuncu Fıkra 
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safi miktarları üzerinden hesaplandığı gibi, kurumlar vergisi tevkifatı. 
yapılan kurum kazançları üzerinden bu kazancı elde eden kurumlar ta .. 
rafından aynca gelir vergisi tevkifatı da yapılmaz (K.V.K. madde 24 ün 
değiştirilmiş şekli). 

Kurumlar Vergisi tevkifatının nisbetine gelince, bu nisbet menkul 
sermaye iratları ile her nevi hisse senetlerinin temettülerinde ve iştirak 
hisselerinden doğan kazançlarda %35 olup, bunların dışında kalan men
kul sermaye iratıariyle ücretlerde, serbest meslek kazançlarında, gayri
menkul sermaye iratlarında, telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret Unva
nı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devri ve tem
liki mukabilinde alınan bedellerde % 20 dir. 

Dar mükellef durumunda olan kurumlara, yukarıda yazılı olan ka
zanç ve iratları sağlıyanlar bu kazanç ve iratlarda kurumlar vergisi tev
kifatını yapmıya mecburdurlar. Vergi tevkifatını yapanlar, bir ay içind~ 
nakden veya hesaben ödedikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve 
iratlar ile bunlardan kestikleri Kurumlar Vergisini müteakip ayın 2(} 
nci günü akşamına kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine muhtasar 
bir beyanname ile bildirirler. Gelir ve Kurumlar Vergileri Kanunlarınca 
defter tutmak mecburiyetinde olanlar, yaptıkları vergi tevkifatını ayrı· 
ca kayıt ve hesaplarında da gösterirler. 

Kurumlar vergisi tevkifatına ait muhtasar beyannamede tevkifatı 
yapanın adı, soyadı veya Unvanı ile iş adresi, beyannamede gösterilen 
tevkifatın yapıldığı ay, vergi mükelefi olan yabancı kurumun ünvanı ve 
iş merkezi adresi, ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iradın nev'i 
ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç veya iradın miktarı, yapılan ver
gi tevkifatının miktarı, beyannamenin tanzim tarihi ve vergiyi kesenin 
imzası, beyannamenin verildiği vergi dairesinin adı belirtilir. Beyanna· 
menin şekli, muhtevası ve ekleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

6 - Kurumlar Vergisinin Oram. Kurumlar vergisi kanununa göre 
te.spit olunan kurum kazancından sermaye şirketleriyle kooperatiflerde 
% 25, diğer kurumlarda ise % 35 nispeti üzerinden vergi alınır. Hesap
lanan vergilerde daima lira kesirleri atılır. ( 1). 

7 - Kurumlar Vergisinin Tarhı İle İlgili Olan Hususlar. 

a) Teklif Yeri ve Verginin Muhatabı. Kurumlar Vergisi, beyanna· 
menin verilmiş olduğu, vergi dairesince tarh olunur. Kurumlar Vergisi~ 
nin muhatabı ise, vergi mükellefi olan tüzel kişidir. Çünkü vergi tüzel 

( 1) Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik yapılması hakkında Kanun, 27.3.196!1 
No. 1137, Madde 9. 
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kişi namına tarh olunur. İktisadi kamu müesseselerinden, derneklere ve 
vakıflara, tesislere ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmıyan
ların vergisi, bunların bağlı oldukları kamu tüzel kişileri veya demek 
veya vakıf veya tesis namına tarh edilir. Dar mükellefiyete tabi yaban· 
cı kurumların vergisi, bunlar hesabına Türkiyedeki müdür veya temsil
cileri, müdür veya temsilcileri mevcut değilse, kazanç ve iratları yaban
cı kuruma sağlıyanlar adına tarh olunur. 

b) Kurumlar Vergisinin Vergilendirme Dönemi ve Tarh Zamanı. 
Kurumlar vergisinde hesap dönemi vergilendirme dönemidir. Ancak 
dar mükellefiyete tabi olan yabancı kurumların kazançları vermiş olduk
ları beyannamelerde gösterilen gayrimenkulerle hakların satışından; iş
tirak hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazançlarla arızi ka
zançlardan ibaret bulunuyorlarsa, o zaman bunların vergilendirmesin
de, bu kazançların iktisap tarihleri esas tutulur. Tevkif suretiyle ödenen 
vergilerde, istihkak sahiplerince aynca yıllık veya özel beyanname veril
meyen hallerde, tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dö
nemi sayılır. 

Kurumlar vergisi, esas itibarile beyannamenin vergi dairesine veril
diği günde tarh edilir. Eğer beyanname posta ile gönderilmişse, o zaman 
beyannamenin vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden 3 
gün içinde tarh edilmesi lazımgelir. 

8 - Kurumların Tasfiye Edilmeleri, Birleşmeleri Veya Devirleri 
Halinde Tabi Oldukları Vergilendirme Hükümleri. Kurumların varlıkla
nnın sona ermesini ifade eden tasfiye, birleşme ve devirleri halinde, ta
bi olacaklan vergilendirme hükümleri Kurumlar Vergisi Kanununun 
30 - 39 uncu maddelerinde yer almış bulunmaktadırlar. 

a) Kunınılann Tasfiye Halindeki Vergilendirme Şekli. Tasfiye ha
linde bulunan kurumların vergilendirilmesinde, hesap dönemi yerine tas
fiye dönemi (1) esas tutulur. 

Tasfiyenin nihayet bulduğu dönemin sonunda tasfiye kar veya za. 
ran kesin olarak tesbit ve evvelce verilmiş bulunan tasfiye beyanname-

(1) «Üç yılı aşmıyan tasfiyelerde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline gir
diği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder. Üç yıldan fazla 
süren tasfiyelerde, tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar, 
bu tarihi takibeden takvim yılı başından itibaren üçüncü yıl sonuna kadar devam 
eder. Bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır» 
Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 30, Fıkra 2 ve 3. 
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leri ( 1) bu sonuca göre islah edilir. Tasfiye zararla kapanırsa, evvelce 
verilmiş olan tasfiye beyannamelerine göre alırunış olan vergiler iade 
olunur. Eğer tasfiye sonunda bir kar kalırsa, o zaman vergi de bunun 
üzerinden hesaplanır. Çünkü tasfiye halinde bulunan kurumların vergi 
matrahı tasfiye karıdır (2). Bu böyle olunca da, tasfiye dönemi başın
daki ve sonundaki servet değerinin bilinmesine lüzum vardır. Kurum
lar vergisi kanununa göre, tasfiye döneminin başındaki servet değeri, 
kurumun tasfiye dönemi başındaki, bilançosunda görülen, öz sermaye-
sidir. üç yıldan fazla süren tasfiyelerde, müteakip tasfiye dönemlerinin 
başındaki servet değeri, bir evvelki dönemin son bilançosunda görülen 
servet değeridir. Ancak aşağıda yazılı üç kalemin dışında kalan her ne
vi ihtiyatlar la dağıtılmamış olan kazançlar da bu sermayeye dahildirler. 
Bahis konusu olan üç kalem ise, 1) kurumlar vergisi kanununun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar temettü ve kazanç vergilerinden istisna edile
rek, ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka zarar karşılıkları ile (sonra
dan kurumlar vergisine tabi tutulan ihtiyat akçeleri ve banka zarar kar
şılıkları öz sermayeye dahildir); 2) vergi kanunlarına göre ayrılmış olan 
her türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigorta şirketlerinin teknik 
ihtiyatları; 3) hissedar veya sahip olmıyan kimselere dağıtılacak olan 
kazanç kısmından ibaret bulunmaktadır. 

Dönem sonundaki servet değerinin tesbitine gelince, «burada değe
rin bilançoya başvurularak bulunması artık imkansızdır. Çünkü tasfi
ye sırasında, tasfiye ilerleyip amacına yaklaştıkça bilançonun mutat ka
lemleri kaybolur. Sonunda, kurumun alacakları ve varlıkları borçların
dan fazla ise, ortada dağıtılmaya hazır bir safi değer aktifte kalır. Pa· 
süte de ortaklar alacaklı durumunda gözükür. Tasfiye sonunda ortakla· 
ra dağıtılmak üzere, borçlardan temizlenmiş net varlık tasfiye dönemi 
sonundaki servet değeridir. Tasfiye sırasında, hisselerine mahsuben or
taklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade edilen de-

(1) «Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemleri 
sonundan itibaren Kurumlar Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yazılı süreler 
içinde, tasfiye dönemi sonunda tasfiye de neticelenmişse, bilançonun veya niahi 
hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde, kurumun bağlı olduğu vergi dai
resin veri ir. Beyannamelere bilanço ile kar ve zarar cetveli ve tasfiye bilançosu
na göre ortaklara dağıtılan paralarla diğer değerlerin müfredatlı bir cetveli bağla
nır. Işletme hesabı esasına göre defter tutanların beyannamelerine kar ve zarar 
cetveli yerine, bu hesabın hülasası raptolunur» Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 
31. 

(2) «Tasfiye kan, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri~_.....,..._.~;:__ 
neminin başındaki servet değeri arasındaki müspet farktır» ... V"!~u.ı. ........ 
nunu, Madde 32. 
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ğerler Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre bu işlemlerin yapıldı
ğı günün emsal bedeli ile değerlenir. (K.V.K. madde 33/2, V.U.K. mad
de 292); ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans ola
rak veya sair suretlerle yapılmış olan her çeşit ödemeler tasfiyenin so
nundaki servet değerine eklenir. Bu şekilde bulunan dönem başı servet 
değeri ile dönem sonu servet değeri arasındaki müsbet fark tasfiye ka
n olarak vergilendirilir» ( 1) 

b) Kurumların Birleştirilmesi Halinde Vergilendirme Şekli. Ku
rumlar ekonomik güçlerini artırmak ve daha geniş faaliyetlere girişmek 
amacile birleşebilirler. Bu takdirde iki veya daha fazla kurum tek huku
ki varlık haline gelerek, eski hukuki mevcudiyetlerine son verirler. Bu 
itibarla birleşme, bir bakıma infisah eden kurumlar için, bir nevi tasfi
ye demektir. Ancak birleşmede, tasfiye kan yerine, birleşme kan vergi
nin matrahı olarak kabul edilir. Birleşme kannı tespit için uygulanma~ 
sı gereken hükümler yukarıda, tasfiye karının tesbiti hususunda, söyle
nen hükümlerin aynıdır. Ancak burada infisah etmiş kurumun veya ku
rumların ortaklarına veya sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğ
rudan doğruya veya vasıta ile verilen değerler, kurumun tasfiyesi halin· 
de, ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. Birleşilen kurumdan alı
nan değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerlenir. 

c) Kurumların Devri Halinde Vergilendirme Şekli. Devir esas iti
barile bir nevi birleşmeyi, kurumların birbirlerine katılmalanru ifade 
eder. Gerçekten kurumlar iktisaden daha verimli çalışabilmelerini sağ
lamak için başka kurumları kendi bünyeleri içine alırlar ve bu suretle 
daha kolaylıkla büyüme imkanlarını bulurlar. Ancak birleşmelerin de
vir mahiyetinde sayılabilmesi için ı) birleşme sonunda infisah eden ku
rum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiyede bu
lunması; 2) münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerini bir
leşilen (devralan) kurum, kül halinde devralması ve aynen bilançosuna 
geçirtmesi; 3) birleşilen kurum, münfesih kurumun ortaklarına veya 
sahiplerine devraldığı servet nispetinde hisse vermesi lazımdır. Kurum
ların yukarıdaki şartlar dahilinde şekil değiştirmeleri Kurumlar Vergi, 
si Kanununa göre, devir mahiyetinde sayıldığından,bu hususta devir hü
kümleri uygulanmaktadır (K.V.K. madde 37). 

Devirlerde ve devir hükmündeki şekil değiştirmelerinde feshedil
tniş kurumun sadece devir tarihine kadar elde etmiş olduğu kazançlar 
vergilendirilip, doğrudan doğruya birleşmeden doğan karlar hesaplan-

( 1) Kenan Bulutoğlu «Türkiye Vergi Sistemi» İstanbul 1967, S. 1'89. 
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maz ve vergilendirilmezler. Ancak bunun için de aşağıdaki iki şartın ger
çekleşmiş olması da lazımdır. Bu şartlardan biri münfesih kurum ile bir· 
leşilen kurumun müştereken imzalayacaklan bir devir beyannamesinin, 
birleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde münfesih kurumun bağlı bu
lunduğu vergi dairesine verilmesi ve bu beyannameye devir bilançosu
nun bağlanması olup, diğeri de birleşilen kurum münfesih kurumun ta· 
hakkuk etmiş ve edecek olan vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer veci
belerini yerine getireceğini devir beyannamesine bağlı bir taahhütname 
ile taahhüt etmesidir. (Mahallin en büyük mal memuru bu hususta bir
leşen kurumdan aynca teminat isteyebilir). 

Kurumlar vergisi kanunumuza göre, devir halindeki vergilendirme
de, devir tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için, devir 
bilançosu ile kar ve zarar cetvelinin münfesih kurum tarafından tanzim 
olunacak bir beyannameye bağlanıp, bu beyaruıamenin devir tarihinden 
itibaren 15 gün içinde vergi dairesine verilmesi lazımdır. 

9 - Kuruınlar Vergisinin Ödenilmesi. Burada kurumlar vergisinin 
genel ve özel ödeme süreleri ile kurumların tasfiyesi, birleşmesi ve dev
ri hallerindeki vergi ödemelerinden ve vergi mahsubu muamelelerinden 
kısaca bahsedilecektir. 

a) Kunımlar Vergisinin Genel ve özel Ödeme Süreleri. Kurumlar 
vergisi esas itibarile, biri Nisan ve diğeri Ekim ayında olmak üzere, iki 
eşit taksitle ödenilir. Ancak beyanname verme süreleri Maliye Bakanlı
ğınca tayin olunan hallerde, ilgili mükellefler vergilerini yine iki eşit 
taksit dahilinde olmak üzere, birini beyannamenin verildiği ayda, diğe
rini de, bu ayı takip eden 6 ıncı ayda öderler. Bu, Kurumlar Vergisinin 
genel ödeme süresi olup, özel ödeme süresine gelince, bu da Kurumlar 
Vergisi Kanununun 41 inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre «Ku
rumlar Vergisi Kanununun 22 ve 24 üncü maddelerinde yazılı hallerde 
kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir». İşte bu mad · 
delerdeki özel beyannamelerle muhtasar beyannamelerin vergi dairele
rine verilmeleri için kabul edilen kanuni süreler kurumlar vergisinin özel 
ödeme sürelerini teşkil ederler. 

b) Tasfiye, Birleşme ve Devir Hallerinde Kurumlar Vergisinin 
Ödenilmesi. «Tasfiye ve birleşme halinde tasfiye edilen veya birleşen ku
rumlar namına tasfiye veya birleşme kan üzerinden tarh olunan vergi
ler, tasfiye veya birleşme beyannamesini verme süresi içinde vergi dai
resine yatırılır. Tasfiye edilen veya birleşen kurumların Kurumlar Ver
-gisi Kanununa göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bu-
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hınan vergileri de, ayni süre içinde ödenir. Kurumlar Vergisi Kanunu 
dahilinde vukua gelen devirlerde, münfesih kurum namına tahakkuk 
eden vergiler Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yazılı 
sürelerde birleşilen kurumdan alınır» (K.V.K. madde 52). 

c) Kurumlar Vergisinde Yapılan Mahsuplar. Kurumlar vergisin
deki mahsuplar da esas itibariyle vergi mükerrerliğini önlemek maksa
dına matuf bulunmaktadır. Yapılacak mahsuplar iki türlü olup, bunlar
dan birisi yabancı memleketlerde ödenilen kurumlar vergisine benzer 
vergilerin mahsubu olup, diğeri de memleketimizdeki Gelir Vergisi Ka
nununa tevfikan kesilmiş olan vergilerin mahsubudur. 

aa) Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu. Yaban
cı memleketlerde elde edilerek, Türkiye'de genel netice hesaplarına in
tikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen benzeri vergiler Türki
yede tarh olunan Kurumlar Vergisinden indirilebilir. Ancak bunun için 
indirilecek miktarın, yabancı memleketlerde elde edilen kazançlara Ku
rumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yazılı olan nisbetlerin 
Uygulanma.siyle bulunacak olan miktardan fazla olmaması lazımgeldiği 
gibi, ayrıca yabancı memleketlerde verginin ödenilmiş olduğu hakkın
da yetkili makamlardan alırunış olan belegelerin de, o mahaldeki Türk 
-elçiliği veya konsolosluğu veyahut da bunlar yoksa yine o mahaldek: 
Türk menfatlerini koruyan aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tas
dik edilmiş olmaları şarttır. Bunlar mevcut olmadıkça, yabancı memle
kette ödenilmiş olan verginin Türkiyede tarh olunan vergiden indirilme
si bahis konusu olamaz. 

«Verginin tarhı sırasında yukarıda yazılı indirmeye ait vesikalar 
henüz gelmiş değilse, yabancı memlekette ödenen veya ödenecek olan 
vergi, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yazılı olan %25 
veya % 35 oranını aşmamak şartiyle, o memlekette cari olduğu bilinen. 
nispet üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu suretle hesaplanan mikta
ra isabet eden kısmı ertelenir. Aranan vesikalar tarh tarihinden itibaren 
en geç bir yıl zarfında vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bu vesi
kalarda yanlı kat'i miktara göre tarhiyat düzeltilir. Mücbir sebepler ol
maksızın, vesikaların bu süre zarfında ibraz edilmemesi halinde, ertele
me hükmü kalkmış olur. Bundan sonra aynı dönemin vergisi dolayısiy
le yabancı memleketlerde ödenen benzeri vergiler tarhiyattan indiril
mez» (1) CK.V.K. madde 43). 

( 1) «Yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançlann 
genel netice hesaplarına intikalinde, uygulanan kambiyo rayici uygulanır» Kurum
ar Vergisi Kanunu, Madde 43, Sonuncu Fıkra. 
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bb) Türkiyede Kesilen Vergilerin Mahsubu. Beyannamede göste
rilen kazançlardan, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanu
nuna tevfikan kesilmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan 
Kurumlar Vergisinden mahsup edilir. Mahsubu gereken miktar beyan
name üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden fazla olduğu takdir
de, keyfiyet vergi dairesince mükellefe yazı ile bilidirilir. Aradaki fark, 
mükellefin bu tebliği tebellüğ ettiği tarihten itibaren bir yıl içinde müra
caatı halinde, kendisine iade olunur. Bir yıl içinde müracaat etmiyen 
mükelleflerin bu farktan doğan alacak haklan ortadan kalkar (K.V.K. 
madde 44). 

iV ı- GİDER VERGİLERİ. 

Gelir ve Kurumlar Vergileri gerçek ve tüzel kişilerin bir takvim yı
lı içinde elde ettikleri safi kazanç ve iradlannı vergilendirdikleri halde,_ 
gider vergileri yapılan harcamalarla satış ve muameleler üzerinden alın· 
maktadırlar. Bu itibarla gider vergileri daha ziyade bir istihlak ve mua
mele vergisi niteliğini taşıdıklarından, gelir ve kurumlar vergilerinin 
aksine olarak, vasıtasız vergiler grubu içinde değil, vasıtalı vergiler gru
bu içinde yer almaktadırlar. 

Memleketimizde Cumhuriyetten önce kibrit, sigara ve alkollü içki
ler gibi, bazı maddeler istihlak vergisine tabi tutulurlarken, 1926 yılın
da hem bir taraftan Umumi İstihlak Vergisi Kanunu ile mal ve hizmet 
satışlarından ve hem de diğer taraftan Eğlence ve özel İstihlak Vergi· 
si Kanunu ile lokanta, gazino ve her türlü eğlence yerlerindeki istihlak 
edilen şeylerden ve gösterilerden vergi alınıyordu. Ancak vergi ahlakı~ 
nın zayıf olması ve vergi kontrol teşkilatının mükemmel bulunmaması 
sebebiyle, bu kanunların uygulanması sakıncalar doğurtmuş ve suisti
mallere de yol açmıştı. Bundan ötürü 1927 yılında adı geçen vergiler kal · 
dınlarak, bunların yerine 21.V.1927 tarih ve 1039 sayılı Muamele Vergi· 
si Kanrmu konulmuştu. Fakat bu kanun da, bir taraftan küçük imalat
çıları ve diğer taraftan ihracatçıları vergilendirdiğinden, bu da doğru 
görülmemiş ve 21.VII.1931 tarihinde çıkartılan 1860 sayılı yeni bir Mua
mele Vergisi Kanunu ile vergilendirme işinde önemli değişiklikler yapıl
mış ve bu meyanda ihracat muameleleri vergi dışı bırakılmıştı. Ancak 
bu değişikliğe rağmen, bu kanun da uzun ömürlü olamamış ve 10.V.1934 
tarihinde kabul edilen 2430 sayılı diğer bir Muamele Vergisi Kanunu ile 
vergilendirme tekniğindeki noksanlıkların giderilmesi ve kaçakçılığın 
önlE.nilebilmesi için tedbirler alınmıştı. Bu kanun altı yıl uygulandıktan 



273 

sonra, yerini 28.V.1940 tarihinde çıkartılan 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununa terketmişti. Bu kanunun özelliği daha uzun olması, kavram
ları daha kesin bir şekilde tanımlaması ve vergi muaflıkları ile vergi is
tisnalarını daha iyi bir şekilde birbirlerinden ayırt etmesidir. Her ne 
kadar, bu kanun diğerlerine nazaran daha mütekamil idiyse de, altı yıl
lık bir uygulamadan sonra, bunun da noksanlıkları görülmüş ve bu 
maksatla 21.VI.1946 tarihinden çıkartılan Muamele Vergisi Kanununda 
Değişiklikler Yapılmasına ve 2731 sayılı Kanun ve Ekleri Gereğince Ba
zı Maddelerden Alınan İstihlak Vergisinin Muamele Vergisi İle Birleşti
rilmesine Dair Kanunla vergilendirmede ekonomik rekabet şartlarını 
bozan götürü usulün kaldırılması cihetine gidilmiş ve vergi istisnalarının 
genişletilmesi hususunda da tedbirler alınmıştı. Bu böyle olduğu gibi, 
1934 yılından beri uygulanmakta olan istihlak vergisi kanunu da, yü
rürlükten kaldırılarak, hem vergi mükerrerliğine ve hem de vergi ka
çakçılığına mani olunulmak istenilmişti.1 

1946 yılında yapılmış olan bu değişiklikten sonra, muamele vergisi 
önemli bir değişikliğe uğratılmadan, tam on yıl müddetle uygulanmıştı. 
Ancak alınan muamele ve istihlak vergileri yeteri kadar verimli olmadı
ğı ve aralarında da sıkı bir ilişki bulunmadığı için bu yönden sakınca
lı görülmüş ve aynca imalathanelerin bölünmelerine sebebiyet verdir
diğinden, memleket endüstrisinin gelişmesine de aykırı düşmüştü. Ger
çekten Gider Vergileri Kanunundan önce uygulanmış olan Muamele 
Vergisi Kanunu ile ilk önce yayılı bir muamele vergisi şekli tatbik edil· 
miş ve sonra yapılan kanuni değişikliklerle, belli bir cesametin üstünde 
bulunan imalathanelerin vergilendirilmesi esası kabul edilmişti. Bu iti
barla imalatçılar kanunun vergiye tabi tuttuğu işletme büyüklüğünü aş · 
mamak için işletmelerini küçük işletme ünitelerine bölmek suretiyle 
vergiden kaçınma yolunu aramışlardı. Bu da hem milli ekonomi ve hem
de kamu ekonomisi için zararlı olmuştu. Çünkü işletmelerin küçültül
mesi yüzünden maliyet masraflarında aranılan tasarruf temin edilme· 
eliği gibi, hazineye de istenilen gelir sağlanılamıyordu. İşte bundan ötü· 
rü tıpkı Gelir ve Kurumlar Vergileri kanunlarının çıkartılması suretiy
le vasıtasız vergilerde yapılmak istenilen ıslahat gibi, muamele ve istih
lak: vergileri konusunda da bir reform yapılması zarureti hasıl olmuş ve 
bu maksatla yapılan çalışmalar sonucunda 4832 sayılı Muamele Vergisi 
Kanunu ile birlikte İstihlak ve Hizmet Vergileri Kanununları ve bunlara 
ait ek ve tadiller kaldırılarak, bunların yerine 1.3.1957 tarihinde yürür
lüğe giren 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu konulmuştu. Ancak mua
mele vergisi ile bir kısım istihlak vergilerini şumulü içine alan Gider 
Vergileri Kanunu da, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966 ve 1969 yıllarında ka-

F. 18 
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bul edilen 186, 187, 210, 482, 664, 716 ve 1137 sayılı kanunlarla önemıi 
şekilde değiştirilmiştir. 

Bugün uygulanmakta olan Gider Vergileri Kanunu, esas itibarile 
dahilde alınan istihsal vergisi ile ithalde alınan istihsal vergisi-ne ait hü
kümleri ve ayrıca hizmetler vergisi adı altında toplanmış olan banka ve 
sigorta muameleleri vergisi ile nakliyat vergisi ve P .T .T. hizmetleri ver
gisine ait hükümleri de ihtiva etmektedir. Ancak bütün bu vergilere ait 
hükümler Gider Vergileri Kanununda üç kısım içinde toplanmış olup, 
birinci kısımda istihsal vergisine ait hükümler, ikinci kısımda hizmet 
vergilerine ait hükümler, üçüncü kısımda da diğer kısımlar arasındaki 
müşterek hükümler yer almaktadırlar. 

1 - istihsal Vergisi. İstihsal Vergisi, dahilde alınan istihsal vergi
si ile ithalde alınan istihsal vergisinden ibaret olup, Gider Vergileri Ka
nununun en önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Aşağıda anlatacağı
mız üzere, bu kısmın birinci bölümünde istihsal vergisinin konusu, şü
mulü, vergiyi doğuran olay ve istihsal vergisi oranına ait hükümler yer 
almaktadır. İkinci bölüm istihsal vergisi muaflıkları ile istisnalarına, 
üçüncü bölüm de verginin mükellefi ile matrahı konularına tahsis edil · 
miş bulunulmaktadır. 

a) İstihsal Vergisinin Konusu, Şumulü, Vergiyi Doğuran Olay ve 
Verginin Oram. 

aa) istihsal Vergisinin Konusu ve Şumulü. İstihsal vergisinin ko
nusunu, Gider Vergileri Kanununa bağlı olan, 4 ayn tablo tayin etmiş 
bulunmaktadır. Bunlardan I numaralı tabloda ilk istihsal maddeleri, II 
numaralı tabloda mamul maddeler, III numaralı tabloda kahve, kakao, 
glikoz ve bazı içkiler yer alıp, bunlar dahilde istihsal ve imal edildikleri 
takdirde, istihsal vergisine tabi tutulurlar. Buna mukabil IV numaralı 
tablodaki maddeler sadece memlekete ithal olundukları zaman istihsal 
vergisile vergilendirilirler. Ancak diğer üç tabloda gösterilen maddeler 
dışardan ithal edilirlerse, tıpkı memlekette istihsal ve imal olunanlar 
gibi, istihsal vergisine tabi tutulurlar. Bu itibarla Giderler Vergisi Ka
nununa göre alınan istihsal vergisi niteliği bakımından iki çeşit olup, 
bunlardan biri dahilde alınan istihsal vergisini, diğeri de ithalde alınan 
istihsal vergisini ifade ederler. 

istihsal vergisinin şumulünü de kanuna bağlı olan tablolar tayin 
etmektedir. Gerçekten istihsal vergisinin konusunu teşkil eden madde
ler esas itibarile, .tablolarda yer almış olup, bunların dışında kalanlar 
verginin şumulü içine girmemektedirler. 
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bb) istihsal Vergisini Doğuran Olay. İstihsal vergısını doğuran 
<>lay, Gider Vergileri Kanununun 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, 
I, II ve III numaralı tablolarda yazılı maddelerden Türkiye'de istihsal 
ve imal olunanlardan müstahsil veya amili tarafından daha sonraki ima
lat safhalarında kullanılmak üzere, her hangi bir kimseye teslim edi14 

mesi ( 1) veyahut da kendi imalatlarında sarf edilmesi, yani teslim sayı
lan bir halin mevcud olması (2) vergiyi doğuran bir olaydır. Bu böyle 
olduğu gibi, bütün tablolarda gösterilen eşyanın Türkiye'ye ithal edil
mesi de, istihsal vergisinin alınmasını gerektiren bir olaydır. Bu itibar
la istihsal vergisinin alınmasını gerektiren olay I, II, ve III numaralı 
tablolardaki maddelerin ya teslimi veya ithali olaylan olduğu halde, IV 
üncü tablodaki maddelerin sadece memlekete ithal edilmiş olmalarıdır. 

İstihsal vergisinin alınmasını gerektiren bu olayın hangi tarihte vu · 
kua geldiğini kesin olarak bilmek lazımdır. Aksi takdirde Gider Vergile
ri Kanununun 47 ve 48 inci maddeleri gereğince, verilmesi bahis konu
su olan beyannamelerin verilme zamanı ile vergilerin ödenilme zamanı
nın başlangıcını tayin etmek mümkün olamaz. Bu da istihsa vergisine 
ait tahakkuk zaman aşımının tayin edilmesi hususunu zorlaştırır. An
cak ithalde alınan istihsal vergisi gümrük idaresince alındığı için, ithal· 
deki istihsal vergisinin alınmasını gerekdiren olay ve bu husustaki işlem 
daha ziyade gümrük vergisi mevzuatına göre tayin edilir. 

cc) istihsal Vergisinin Oram. İstihsal vergisinin oranı Gider Ver
gileri Kanununa bağlı olan, tablolardaki eşyanın karşılarında gösteril
miş bulunulmaktadır. Buna göm I, II ve III numaralı tablolardaki mad
deler ister memleket içinde imal ve istihsal edilsin, ister dışardan itha 
olunsun alınacak istihsal vergisi aynıdır. Halbuki IV numaralı tabloda
ki oranlar sadece bu tablodaki maddelerin memlekete sokulmasında 
kendilerine uygulanacak olan istihsal vergisi oranlarıdır. İstihsal vergi· 

(1) «Teslim, vergi mevzuuna giren maddelerin (elektrik dahil) mü kiye inin 
-diğer bir gerçek veya tüzel kişiye intikalini ve malın bu kişiye veya gösterdiği bir 
yere tevdiini veya irsalini ifade eder» Gider Vergileri Kanunu, Madde 2. 

(2) «Vergiye tabi maddelerin müstahsil veya imalatçısı tarafından vergi ·e ta
bi maddelerin imalinde ilk madde veya yardımcı madde olarak kullanma dışında 
herhangi bir surette istimal veya istihlaki; vergiye tabi olmıyan mamu leri için ilk 
madde, yardımcı madde ve ambalaj malzemesi olarak kullanılması; sa ılmak üze
re komisyonculara veya konsinyasyon suretile iş yapanlara ve ·a fi al ube ve sa
tış mağazalarına gönderilmesi; mamullerin ilk maddesini kendi hesaplarına imalat 
yaptırmak üzere, verenlere veya bunların gösterecekleri şahıslara ve a yerlere tev
di veya irsal olunması teslim sayılan halleri teşkil ederler» Gider Vergileri Kanu-

"llU, Madde 3. 
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si oranlan diğer vergi kamınlarında olduğu gibi, tek bir madde hükmü 
içinde tayin edilmediğinden, ödenilecek olan vergi miktarlarını bulabil
mek için, tablolarda yazılı bulunan maddelerin karşılarındaki oranlara 
bakmak 13.zımgelir. 

b) istihsal Vergisindeki Muaflıklar. Eski Muamele Vergisi Kanu
nundaki kadar geniş olmamakla beraber, Gider Vergileri Kanununda 
da bazı muaflıklara yer verilmiştir. Gerçekten Gider Vergileri Kanunu
nun 1 inci maddesi ile bazı müstahsil ve imalatçılar yapmış oldukları 
bazı işlerden ötürü, vergi muaflığına tabi tutulduk.lan gibi, aynca Gider 
Vergileri Kanununun 6 ıncı maddesiyle ihraç muaflığı esasına da yer 
verilmiştir. Bu itibarla Giderler Vergisi Kanununa göre kabul edilen 
muaflıklar ev sanatları muaflığı, iptidai boyahaneler muaflığı, ipek ima
lahaneleri muaflığı ve ihraç muaflığından ibaret bulunmaktadırlar. 

aa) Ev Sanatlan Muaflığı. Bir evde oturan ayni aile efradı ( 1) ta
rafından, münhasıran oturdukları ev içinde muharrik kuvvet ve hariç· 
ten alınmış işçi ve çırak kullanılmaksızın, ip, iplik ve urgan imal olun
duğu takdirde, bu imalatı yapanlar dahilde alınan istihsal vergisinden 
muaf tutulurlar. Burada önemli olan iki husus vardır: Bunlardan biri, 
imalatın yapıldığı yerin ticari bir işletme niteliğini taşımaması, diğeri 
de, imalatın, muharrik kuvvet ve işçi kullanılmaksızın, basit aletlerle 
yapılmış olmasıdır. Ancak kanuna göre, ip ve urgan imalinde oturulan 
evden gayri yerlerden faydalanılması caizdir. 

bb) İptidai Boyahane Muaflığı. Muharrik kuvvet ve buhar kazanı 
kullanmıyan, çalıştırdığı işçi ve çırak sayısı kendisi ile birlikte 3 kişiyi 
geçmeyen, tücara ve istihsal vergisine tabi imalatçılara ait iplikleri bo
yamıyan boyahaneler dahilde alınan istihsal vergisinden muaftırlar. Bu
rada önemli olan husus, muharrik kuvvet ve buhar kazanının kullanıl
maması; çalıştırılan işçi ve çırak sayısının da kendisi ile birlikte 3 kişi
yi geçmemesi; tüccara ve istihsal vergisine tabi olan imalatçılara ait ip
liklerin boyanılmamasıdır. 

cc) İpek imaiathaneleri Muaflığı. Her türlü tabii ipekten iplik imal 
eden veya bunların bitim işleriyle (2) iştigal edenler istihsal vergisinden 

( ı) «Aile efradı tabiri, imalatçının kendisi ile birlikte yaşıyan eşini, çocuk ve 
torunlarını, ana ve babasını ve 18 yaşını bitirmemiş olan kardeşlerini ifade eder 
Gider Vergileri Kanunu, Madde 5, Bent a. 

( 2 ) Bitim işlerinden kasdolunan şey, boyama, basma ve yazma gibi işlerin. 

ücretle yapılmasıdır. 
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muaftırlar. Bu muaflık kesindir. Ancak memlekete ithal suretiyle soku
lan tabü ipek ipliklerinin istihsal vergisinden muaf tutulmaları müm
kün değildir ( 1). 

çç) İhraç Muaflığı. Mahsullerini veya mamullerini münhasıran 
memleket dışına çıkaran müstahsil ve imalatçılar yapmış oldukları is
tihsal ve mamulat bakımından kullandıkları vergiye tabi ilk ve yardım
cı maddeler için vergi tahakkuk ettirilmez. Buna mukabil bu türlü ima
lat ve istihsalatını kısmen memleket haricine çıkaranlar için, mal imal 
veya istihsal yerinden çıkamadan önce vergi dairesine verilecek olan bir 
beyanname üzerinden, vergi tarh ve tahakuk ettirilerek, tecil olunur. 
Birinci halde muaflık kesin olup, ilgilinin beyanname vermesine lüzum 
yoktur. Halbuki ikinci halde, mal imal veya istihsal yerinden çıkmadan 
önce, vergi dairesine beyanname verilir ve bu beyanname üzerinden 
vergi tarh ve tahakkuk ettirilerek, tecil olunur (2). Ancak ihracat ima~ 
latçı veya müstahsil tarafından bizzat veya bir ihracatçı veyahut bir 
komisyoncu vasıtasiyle yine imalatçı namına yapılır veyahut da ma , ima
latçı tüccar tarafından ihraçatcı tüccara satıldıktan sonra ihraç edirr
se, vergi terkin olunur. 

İhraç muaflığına ait şartlardan herhangi birine uyulmadığı takdir
de evvelce tecil edilmiş olan vergi, malın istihsal veya imal yerinden geç· 
mesini takip eden ayın onbeşi ödeme süresi sayılarak, Amme A .. acaklı
larının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olu
nur. 

Zor durum dolayısiyle ihraç beyannamesinde gösterilen malların 
kısmen ihraç edilmediği anlaşıldığı takdirde, müddetinde ihraç edilen 
kısma ait vergi terkin olunur. İhraç olunmıyan kısma ait vergi ise, ge
çikme zammına tabi tutulmaksızın, tahsil edilir. 

Nakliye teskeresinin alındığı ayı takibeden ay başından itibaren 3 
ay içinde nakliye teskeresinde yazılı malların kısmen veya tamamen ih
racından vazgeçildiği vergi dairesine yaziyle bildirilirse, yukarıda bahis 
konusu olan .Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki hüküm u -
gulanmaz. Bu mallar ihbar tarihine kadar nakliye teskeresinde azılı 

(1) Ahmet Karakaya «Gider Vergileri, Kanun Metni İzahları ·e Dan ta Ka

rarlan» Ankara 1967, S. 204. 
(2) «Verilen beyanname ile ihraç edilecek malın cinsi, nev'i, miktarı, satış be-

deli, kapların adet ve nev'i, ihracatı yapacak tüccar veya komisyoncunun adı, so -
"adı, ticari ünvanı ve adresi, ihracatın müstahsil veya imalatçı namına mı ·apı aca
ğı, yoksa ihraç edilmek kaydiyle memleket dahilinde ihracat tüccarına mı sa l · 
'ğı, vergi dairesine bildirilir ve iki nüsha nakliye terekesi alınır.» Gider ·ergi eri Ka-

nunu, Madde 6, Bent b. 
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ihracat tüccarından başka bir şahsa veya müeseseye memleket içinde 
satılmış ise, satıldığı ayın beyannamesine, şayet mal ihracat tüccarı ta
rafından memleket içinde satılmış ise, ihbarın yapıldığı ayın beyanna
mesine ithal edilir (G.V.K. madde 7, fıkra 4). 

İhbar tarihine kadar memleket içinde satılmayıp, müstahsil veya 
imalatçıya iade edilmiş olan mallar imalat defterinde icabeden kayıtlar 
yapılmak suretile istihsal veya imali yapan işletmeye ithalat kaydolu
narak, vergisi terkin edilir ( G .V .K. madde 7, fıkra 5). 

Vergisi ödenmiş maddelerle imal olunan maddelerin ihracı halinde 
Gider Vergileri Kanununun 6 ve 7 inci maddeleri hükümleri uygulanır. 
«Mesela II numaralı tablonun ı inci pozisyonundaki patlayıcı madde
lerin veya silahların ihraç edilmesi halinde, patlayıcı maddeler ve silah
lar vergiye tabi maddeler olduklarından, bu maddelerin henüz ödenil
memiş olan vergileri için muafiyet usulü uygulanır. Yani imalatçı tara
fından, Gider Vergileri Kanununun 6 ıncı maddesi gereğince, bir ihra
cat beyannamesi verilir ve bu beyanname üzerine vergi dairesince vergi 
tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur ve imalatçıya bir nakliye teske
resi verilir. Mal usulüne uygun olarak ihraç edilirse, evvelce tecil olu
nan vergi terkin edilir. Bundan başka bu mallar hakkında da Gider Ver
gileri Kanununun 7 inci maddesi hükümleri aynen uygulanır» ( 1). 

Vergisi ödenmiş maddelerle imal olunan vergi şümulü dışındaki. 

maddelerin ihracına gelince, Gider Vergileri Kanunu şu hükmü koymuş 
bulunmaktadır: bu hususta «Mükellef tarafından bizzat istihsal edilen 
veya satın alınan vergiye tabi maddelerle imal olunan ve Giderler Ver
gisi Kanunu ile vergiye tabi tutulmamış bulunan mamullerin ihracı ha
linde, bunların bünyesine giren vergili maddeler dolayısiyle evvelce öden
miş olan istihsal vergisi Gider Vergileri Kanununun 6 ıncı maddesinde 
yazılı ihraç beyannamesi ve nakliye teskeresine müteallik kayıt ve şart
lara riayet edilmek suretile Maliye, İktisat, Ticaret ve İşletmeler Bakan
lıkları ile Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği. 

tarafından tespit edilecek usul dairesinde hesap ve mükellefe iade olu
nur. Vergisi ödenmiş iptidai madde vererek, mükellefe vergiye tabi mad
de imal ettirenler hakkında da Gider Vergileri Kanununun 6 ıncı mad
desinin son fıkrasındaki şartlara uyulmak kaydiyle, bu madde hükmü 
uygulanır ve ilk maddelere ait vergi bu imalatı yaptıranlara iade olunur. 

(1) Ahmet Karakaya «Gider Vergileri, Kanun Metni, İzahlan ve Danıştay Ka
rarlan» Ankara 1967, S. 209. 
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Gider Vergileri Kanunumın 20 inci maddesinde yazılı yerlere mezkur 
maddede belirtilen maksatla ( 1) gönderilmiş olan maddelerin ihracı ha
linde de, mecburiyetler bu maddeleri imal veya istihsal edenler tarafın
dan yerine getirilmek kaydiyle bu madde hükmü uygulanır. 

Mamulün imal maliyetine giren elektrik ve havagazı ve akaryakıt
lar için ödenmiş olan istihsal vergisi bu madde tatbikatında nazara alın
maz. Gider Vergileri Kanununun 6- 9 uncu maddelerindeki hükümler 
Gümrük Kanunnnun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince ihraç 
edilen ve geri gelen eşya hakkında uygulanmaz» (G.V.K. madde 9). 

c) istihsal Vergisindeki İstisnalar. İstihsal vergisine ait istisnala
rı, aşağıdaki şekilde olduğu üzere, üç grup içinde mütalaa etmek müm
kündür. 

aa) Memleket Dahilinde İstihsal ve imal Edilen Maddelerin İstih
sal Vergisi istisnaları. Memleket dahilinde istihsal veya imal edilip de, 
müstahsilleri veya imalatçıları tarafından teslim edilen şu maddeler is
tihsal vergisinden istisna edilmiş bulnnulmaktadırlar. 1) II numaralı 
mamul maddeler tablosnnun 3, 4, 5 ve 6 ıncı pozisyonlarında yazılı olan 
taşıtlar; saatler, ses cihazları ve levazımı (gramafon plakları hariç); fo
toğraf ve sinema makine ve malzemesi; 2) ayni işletme dahilinde istih
sal edilip, Gider Vergiler Kannnu ile vergiye tabi tutulan maddelerin is
tihsalinde sarf edilen maddeler (elektrik, havagazı ve akaryakıtlar ha
riç) ) ; 3) muayyen bir bedelle piyasaya arzedilmemek kaydı ile araştır
ma ve deneme maksadiyle istihsal edilen maddeler; 4) dışardan usta ve 
işçi almaksızın hapishanelerde, Darülaceze ve Yardım Sevenler Cemi
yeti, Kızılay ve Verem Savaş Derneği sanatoryumlannda ve Rehabila
tasyon müesseselerinde ve sağır, dilsiz ve körlere ait derneklerin a el
yelerinde veya öğretim ve eğitim müesseselerinde yetiştirme maksadi
le imal ve istihsal edilen maddeler; 4) kamu menfaatlerine yararlı der-

(1) «Mükellefler, satılmak üzere komisyonculara, konsinyasyon suretile iş ·a· 
panlara veya kendi toptancı filyal, şube ve satış mağazalarına gönderdikleri mai
larınsatış faturalarının kopyasını getirtereksaklarlar. Kesin satış kıyme leriy e ev
velce vergiye matrah tutulmuş olan emsal satış bedelleri arasında fazlalık veya 
eksiklik olursa, bu fark, üzerinde fiili satışa ait vergi de gösterilmiş bulunan fatu
ra kopyasının alındığı vergilendirme dönemine ait beyannamede yazılı matraha 
eklenir veya ondan indirilir. Bu beyannamede bu fazlalık veya eksikliğin evve:ce 
hangi dönemin beyannamesinde gösterilen mala ait olduğuna da işaret olunur. In
dirilen miktarın fatura ve kayıtlar ile tevsiki şarttır. Mükellef işini b rakmış ise, 
fazlaya ait vergi farkı aynca beyanname ile bilidirilir ve eksiğe ait vergi farkı ken
disine geri verilir» Gider Vergileri Kanunu, Madde 20. 
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neklere makbuz karşılığında bedelsiz bağış ve yardım şeklinde verilen 
maddeler; 6) vazo, dıvar tabağı ve heykelcik gibi seramikten mamul 
süs eşyası; 7) tıbbi ve cerrahi kuşaklar ve bunların benzeri sağlık alet 
ve cihazları, röntgen makina ve cihazları ve bunların kurulup işletilmesi
ne yarayan parçalar, röntgen filimleri ve tababette kullanılan sair alet 
ve makinalar (ismen zikredilmiyenlerin nevileri Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken tespit ve il.an olu
nur); 8) münhasıran eğitim ve öğretimde kullanılan alet, makina ve ci
hazlar (nevileri ve şartları Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca müş
tereken tespit ve ilan olunur); 9) Gider Vergileri Kanununun 12 inci 
maddesi gereğince ithalleri vergiden istisna edilen ticaret eşyasının mem
leket dahilinde imal ve istihsal edilen eşit ve benzerleri (transit ve geçi
ci kabul usullerinden (1), geçici veya şarta bağlı muaflıklardan (2) fay
dalananlar hariç, ticaret anlaşmaları ile verilmiş taviz mahiyetindeki 
muafiyetlerden faydalananlar dahil); 1 O) Gümrük Kanunu ve tarife cet
veli veya diğer kanunlarla resmi dairelere ve bunlara bağlı kurumlara, 
resmi ve özel diğer kurumlara verilmiş olan gümrük resmi muaflığından 
faydalanan eşyanın, memleket dahilinde imal olunan eşit ve benzerlerin
den Maliye, İktisat ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan 
edilecek olanlar (yalnız gümrük muaflığını haiz olan daire ve kurum
lara teslim edilmek ve bunlar tarafından kendi ihtiyaçlarında kullanıla
rak. 3 yıl içinde başkalarına satılmamak veya devredilmemek şartiyle); 
(bu müddetten önce satış veya devir halinde satan veya devredenlerin 
satış veya devir tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine 
başvurarak gerekli istihsal vergisini ödemeleri mecburidir. Bu mecbu
riyete riayet edilmemesi halinde, vergi bir kat zammı ile alınır. II numa
ralı mamul maddeler tablosunda yazılı mamuller için bu vergi madde
nin satış bedeli veya devir kıymeti üzerinden hesap edilir. İade suretile 
uygulanan muafiyette ödenecek verginin hesabında alım ve satım veya 
devir bedelleri arasındaki fark nazara alınır); 11) kauçuklu hurdalardan 

(1) Geçici kabul usulü Türkiyede tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok 
bir işçilik gÖrdükten sonra, en geç bir yıl içinde tekrar çıkarılacak yabancı eşya 
hakkında uygulanan bir rejimdir. Bu rejime istinaden memlekete giren eşyanın 
gümrük vergisi bidayeten tarh ve tahakkuk ettirilerek, teminata bağlanır. Tekrar 
ihraç edilmiyen eşyaya ait gümrük vergileri usulüne göre tahsil olunur. 5383 Sayı
lı Gümrük Vergisi Kanunu, Madde 23. 

(2) Bir eşyanın belli maksatlarla ithali, belli şahıs ve müesseseler tarafından 
ithali, belli bir memleketten ithali hallerinde, bu eşyaya gümrük vergisi muaflığı 
uygulanıyorsa, bu muaflıklar şarta bağlı muaflıklardan sayılırlar. Bu hususta şu 
esne bakınız: Ahmet Karakaya «Gider Vergileri, Kanun Metni, İzahları ve Danıştay 
Kararları.» Ankara 1967, S. 170 -171. 



281 

'.fiziki veya kimyevi ameliyelerle elde edilen rejenere kauçuk; 12) halı ve 
kilim imalinde kullanılmak üzere, teslim edilen 2,5 metrik numaraya ka-

·dar (2,5 dahil) Strayhgam (1) iplikleri vergiden müstesnadır. Ancak bu 
istisna Kurumlar Vergisine veya beyan esası üzerinden Gelir Vergisine 
tabi olup, halı veya kilim imal eden veya ilk maddesini vererek, halı ve 
kilim imal ettirenlere veya halı veya kilim imalatçılarına satmak üzere 
müstahsilden iplik alan tüccara ve aynı konularla iştigal eden koopera
·tmere ve ceza ve islah evleri atelyelerine yapılan teslimler hakkında da 
uygulanır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için ilgililerin bulundukları 
yerlerin Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından 
özel bir muaflık belgesi almaları ve bunu aynı yerin vergi dairesine tas
dik ve tescil ettirmeleri icabeder. Çünkü vergiden müstesna iplik tes
limleri ancak muaflık belgesi sahiplerine yapılır. Nitekim bu nevi tes· 
limlerin satış faturalarında alıcının kimliği ile muaflık belgesinin ne 'i . 
yeri, numarası ayrıca gösterilir ve imzası alınır (2) . 13) Tekel Genel ... ü
dürlüğünün teklüi üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca 
tesbit olunacak esaslara göre tekel memur, hizmetli ve işçilerine ·erile· 
cek tekel maddeleri; er ve erbaşlar için imal edilip, bunlara erilen siga
ralar 14) numune olarak veya propoganda ve reklam maksadiyle bedeı

siz verilen her nevi tekel maddeleri (bunların yıllık en çok miktarı i e 
sair hususlar, Tekel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Maliye e Güm
rük ve Tekel Bakanlıklarınca tesbit olunur.) (3 ) 

bb) Elektrik İle İlgili İstisnalar. Elektrik enerjisinin vergiden is 
tisna edilmesi ya daimi veya geçici şekilde vuku bulmaktadır. 

Daimi şekilde istisnalar esas itibarile ı) devlet, belediye ve öze ıda· 
Telere ait cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi umuma mahsus yer
"lerle kamu idarelerine, verem savaş derneklerine ve vakıflara ai hasta-

( ı) Yün iplikleri Strayhgam ve Kamgam olmak üzere iki e ayrılmak adır. 
"Strayhgarn ipliklerinin diğerlerinden farkı yapağının taranmasında ve ip ik çek
me metodundadır. Bunlar kaba taranmış elyaftan yapılmıştır. Aynca ipliğin bün
yesindeki lifler de muntazam değildir. Bu bakımdan ipliklerin satıhlannda rt uç
lan görülmektedir. Halbuki Kamgam ipliklerinde lifler gerek kalınlık ve gerekse 
uzunluk bakımından daha mütecanistirler ve daha ziyade trikotaj eşyanın imaline 

·~lverişlidirler. 
(2) «Vergisiz halı veya kilim ipliği satın alanlar veya keneli imal e ikleri 'p-

1ikler hakkında hesap verirler» Gider Vergileri Kanunu, Madde 4, . Bendi. 
sı, Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına, her takvim yılı sonunda: bu ip
·likler hakkında hesap verirler» Gider Vergileri Kanunu, Madde 4, M. Bendi. 

(3) Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik yapılması hakkında Ka un, 27.III. 

11969, No~ 1137, Madde 10. 
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hane (sanatoryum, prevantoryum, dispanser dahil) ve düşkünleri koru
ma müesseselerinin sarf ettikleri elektrik; 2) nüfusu 1 O .000 ne kadar 
olup da, yalnız kendi ihtiyacı için enerji istihsal eden köy ve kasabalar
la nüfusu 10.000 ni doldunnıyan ve fakat müşterek ceryandan faydala 
nan köy ve kasabaların sarf ettikleri elektrik (elektriğini bizzat istihsal 
eden imal ve istihsal yerlerinin sarfiyatı bu istisnanın dışındadır); 3) 
vergiye tabi umumi cereyanın bulunmadığı yerlerde I numaralı tablo
nun 2 inci fıkrasının (b) bendinde gösterilen maksatlarla hususi ihtiyaç 
için istihsal olunan elektrik; 4) her türlü taşıtlarda hususi surette bun
ların kendi ihtiyaçları için istihsal olunan elektrik; 5) maden istihsal 
yerlerinde doğrudan doğruya istihsal, yıkama, taşıma, yükleme ve bo
şaltma ile ilgili işlerde sarf edilen elektrik; 6) elektrik istihsal ve tevzi 
müesseselerinin doğrudan doğruya elektrik enerjisi istihsali için sarf
ettikleri elektrik; 7) elektrik enerjisi ile maden tasfiye veya izabe mües
seselerin münhasıran bu maksatla sarf ve istihlak ettikleri elektrikden 
ibarettir. 

Geçici şekildeki istisnalara gelince, bunlar da 1) ilk defa elektrik 
istihsal tesisatı yapılan şehir, kasaba ve köylerde tesislerin işlemeye 
başlıyarak, enerji dağıtılmasından itibaren iki yıl müddetle I numaralı 
tablonun 11 inci fıkrasının (b) bendinde gösterilen maksatlar için sarf· 
olunan elektrik; 2) milletlerarası panayır ve sergilerde, bunların giriş 
cephelerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarında, oyun, eğlence 
ve istirahat yerlerinde sarfedilen elektrik (panayır ve sergilerin açılış
larından 15 gün evvelinden başlayıp, kapanmasından 15 gün sonraya 
kadar) den ibarettir. 

cc) ithalde Alınan istihsal Vergisi istisnaları. Burada Gider Ver
gileri Kanununun 4 üncü maddesinin (i) fıkrasında yazılı olan madde
lerle ( 1) Gümrük Kanunu Tarife Cetveli ve sair kanunlarla gümrük res
minden muaf tutulan eşya istihsal vergisinden de istisna edilmişlerdir. 

ç) istihsal Vergisinin Mükellefi. Aşağıda anlatacağımız üzere is· 
tihsal vergisinin mükellefi, istihsal vergisinin dahilde istihsal edilen 
maddelerden veyahut ithal olunan maddelerden alındıklarına göre de · 
ğişmektedir. 

aa) Dahilde Alınan istihsal Vergisi Mükellefi. Gider Vergileri Ka
nununun konusu içinde yer alan maddelerin dahilde istihsal olunanla
nnın vergisini bu maddeleri dahilde istihsal edenler ödediklerinden~ 
bınılar Gider Vergisinin mükelefi sayılırlar. Ancak şehir ve kasabaların 

( ı) Sahife 280 deki 7, 8 ve 9 numaralı bendlerde yazılı olan maddelere bakınız_ 
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elektrik enerjisini temin eden belediye ve müesseseler, başka bir mer
kezden alıp, halka dağıttıkları veya kendi ihtiyaçlarına sarfettikleri elek
trik enerjisi dolayısiyle, istisnai olarak müstahsil sayılırlar. Bahis konu
su olan merkezin, bu maksatla bunlara verdiği elektrik enerjisi vergiye 
tabi tutulmaz. Eğer elektrik enerjisini istihsal eden merkezler, mesela 
hidra elektrik santralları, vergi mükellefi kabul edilmiş olurlarsa, bu 
takdirde bunların bir kuruşluk elektrik sarfiyatını dahi aboneler nez
dinde tespit edebilmek için geniş bir teşkilat kurmalarına lüzum hasıl 
olur. İşte bunu önlemek maksadiyle de, elektrik enerjisini istihsal eden 
müesseseler, bunlardan elektrik enerjisini alıp, halka dağıtan veya ken
di ihtiyaçları için kullanan belediyeler istisnai olarak, müstahsil sayıl
mışlardır. Gerçekten sarfiyatı tesbit edip, istihsal vergisini abonelerden 
tahsil etme imkanı belediyeler için daha kolaylıkla mümkündür. 

Ancak 1969 yılında yapılan değişiklikle Gider Vergileri Kanununun 
dahilde alınan istihsal vergisi mükellefi hakkındaki 13 üncü maddesine 
şöyle bir hüküm eklenilmiş bulunulmaktadır. Eklenilen bu hükümde «te
kele tabi maddelerden, imalatçı işletmelerce Tekel Genel Müdürlüğüne 
veya bu genel müdürlüğün satış teşkilatına gönderilenlerde vergi mükel
lefi Tekel Genel Müdürlüğüdür. Bahis konusu işletmelerin Tekel Müdür
lüğüne veya satış teşkilatına bu şekilde gönderdikleri tekele tabi mad
deler vergiye tabi tutulmaz» denilmektedir ( 1). 

bb) ithalde Alınan istihsal Vergisi Mükellefi. Gider Vergileri Ka
numına göre ithalde alınan istihsal vergisini, bu maddeleri ithal eden
ler öderler. Bu itibarla ithalatçılar, ithalde alınan istihsal vergisinin mü
kellefi sayılırlar. 

d) istihsal Vergisinin Matrahı. İstihsal vergisinin matrahı da, ya
ni istihsal vergisine tabi maddelerin dahilde istihsal olunduklanna ve
ya ithal edildiklerine göre ayrı şekillerde tayin olunurlar. 

aa) Dahilde Alınan istihsal Vergisinin Matrahı. Gider Vergileri 
Kanununun 14, 15, 18 ve 19 uncu maddelerinde, dahilde alınan istihsal 
vergisi matrahının nasıl tayin olunacağı belirtilmiştir. Buna göre da
hilde alınan istihsal vergisinin matrahı aşağıda anlatılcağı veçhile tes
limlerde, sarfiyatta, ücretlerde ve düşük bedelli teslimlerde olmak üzere, 
ayrı ayrı şekillerde tayin olunmaktadırlar. 

Teslimlerdeki istihsal vergisi, ölçü esasına göre alındığı takdirde. 

(1) Çeşitli vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması hakkında Kanun, 27.III. 

1969, No. 1137. Madde 12. 
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verginin matrahı akaryakıt ve glikozda safi sıklet ( 1), içkilerde litre, kib
ritte çöp adedi, elektrikte kilovat saat, havagazında metreküp, kahve
de gayrisafi sıklet, tekele tabi maddelerden tütün mamulleriyle ispirto 
ve ispirtolu içkiler ve çayın aylık satış bedelleri tutan (2), diğer madde
lerde ise, satış bedeli (3) üzerinden hesaplanıp, ona göre de vergi tahsil 
edilmektedir. Bu itibarla teslimde alınan istihsal vergisinin matrahı hem 
ölçü hem de değer esası üzerinden yani hem spesüik ve hem de ad valo
rem olarak tayin olunmak.tadır. Ancak satış bedeli bulunmıyan teslim
lerde, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedelleri (4 ) vergi
nin matrahına esas tutulurlar. 

İstihsal vergisi satış bedeli üzerinden alındığı takdirde, kanun han
gi unsurların satış bedelinden indirilip, indirilemiyeceklerini de tayin 
etmiş bulunmaktadır. Buna göre 1) teslim edilen maddelerin istihsal 
vergisi; 2) mü tat satış mahallinden müşterinin tayin edeceği yere kadar 
müşteri hesabına yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri; 3) tes
lim edilen madde ile birlikte satılmayıp, boşaltıldıktan sonra iadesi mu
tat olan kap bedelleri karşılığında alınan depozitolar; 4) peşin satışlar
da müşteriye yapılan iskontolar; 5) her türlü cam ve cam eşyanın tes
liminde sınai muhasebe tutan müstahsillerin ödedikleri dekorasyon ve 
süslemeye ait doğrudan doğruya işçilik ve malzeme giderleriyle sanatçı 
ücretleri satış bedelinden indirilirler. Buna mukabil 1) prim, beyiye, ik
ramiye, reklam, komisyon ve faiz gibi giderler; 2) Gider Vergileri Ka
nunu ile matrahtan düşülmesine cevaz verilenlerin dışında kalan her 
türlü vergi ve resimler; 3) ambalaj giderleri; 4) mü.tat satış mahalline 
kadar yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri satış bedelinden 
indirilmezler. (G.V.K. madde 16 ve 17). 

(1) «Safi sıklet eşyanın bütün ambalajlarından çıkartıldıktan sonra, geri kalan 
ağırlığıdır» Gümrük Kanunu, Madde 67, Bent 1 ve 2. 

(2) «Aylık satış bedelleri tutan tabiri, Tekel Genel Müdürlüğü tevzi ve satış 
üniteleri tarafından bir ay içinde bayilere yapılan tekel maddeleri satış bedelleri· 
nin toplamını ifade eder» Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması hakkın· 
da Kanun, No 1137, Madde 14. 

(3) «Satış bedeli tabiri, teslim edilen maddeler karşılığında her ne adla olur
sa olsun, müşteriden alınan veya müşterinin borçlandığı para veya diğer değerle
rin toplamını ifade eder» Aynı Kanun, Madde 14. 

(4) Vergi Usul Kanunundaki «emsal bedeli» ile Gider Vergileri Kanunundaki 
«emsal satış bedeli kavramı aynı anlamdadırlar. Vergi Usul Kanunundaki emsal 
bedelinden maksat, gerçek bedeli olmıyan veya bilinmiyen veyahut da doğru olarak 
tesbit edilemiyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran 
haiz olacağı değerdir. Bu hususta Vergi Usul Kanununun 267 inci maddesine bakı
nız. 
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Sarfiyattaki matrahın tayinine gelince, bu hususta Gider Vergileri 
Kamınunun 15 inci maddesi bir hüküm koymuş bulunmaktadır. Buna 
göre bir müstahsil veya bir imalaçtı vergiye tabi olan bir maddeyi ver
giye tabi olmıyan bir maddenin imalinde kullanmış olursa, o zaman 
imalatta kullanılan daha doğrusu sarf ve istihlak edilen maddelerin de
ğeri Vergi Usul Kanununa göre bulunacak olan emsal değeri ile tayin 
edilir ve bu da verginin matrahını teşkil eder. 

Ancak ölçü esasına göre vergilendirilmesi gereken maddeler, vergi
ye tabi olmıyan maddelerin imalinde ilk madde veya yardımcı madde 
olarak kullanılırlarsa, o zaman bunların vergi matrahları Vergi Usul 
Kanuniyle bulunacak emsal değerile değil, safi sıklet, litre, çöp adedi, 
kilovat saat, metreküp gibi birimler üzerinden tayin ohm.ur. 

Düşük bedelli teslimlerdeki matrahın tayini hususunda da, Gider 
Vergileri Kanununun 19 uncu maddesi şu hükmü koymuş bulunmakta
dır. «Belli bir müşteriye yapılan satışlarda satış bedelleri Vergi Usul 
Kanununun 251 inci maddesine göre hesaplanacak ortalama fiyatları ve
ya maliyet esasına müstenit emsal bedellerine nazaran bariz bir şekilde 
düşük olduğu ve bu düşüklük mükellef tarafından muhik bir sebeple 
izah edilmediği takdirde, bu bedeller yerine emsal bedelleri matrah it
tihaz olunur.» Kanuna bu şekilde bir hükmün konulması suretiyle mü
kelleflere verginin gizlenilme imkanın verilmesi önlenilmek istenilmiş-

tir. 
istihsal vergisinde, hangi hallerde ücretin matrah olarak kabul edi

leceği hususu da, kanunda açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre Gi· 
der Vergileri Kanununun 3 üncü maddesinin son bendinin parantez için· 
deki hükmü ( 1) saklı kalmak kaydiyle, başkaları hesabına yapılan b · im 
işlerinde vergi matrahı bu işler karşılığında alınan ücrettin> G. .K~ 
macide ıs). Nitekim bir kimse satın aldığı ipliğin bitim işlerini başkala
rına ücret karşılığında yaptırtırsa, buradaki ücret istihsal vergisinin 
matrahını teşkil eder (2). 

bb) ithalde Alman istihsal Vergisinin Matrahı. İthal edi en mad
delerden alınan istihsal vergisinin matrahı da, tıpkı dahilde alınan is
tihsal vergisi gibi, ya ölçü veya değer esasına göre tayin olunur. Daha 

cı) «İmal ettikleri vergiye tabi maddelerin bitim işlerini başka müessese ere 
yaptıran müstahsil ve imalfı.tçılar bu ~dd~lerin istihsal v~rg~sini, .?u kanun. hü
kümleri dairesinde, bu maddelerin kendilen tarafından teslımınde oder en G der 

Vergileri Kanunu, Madde 3, Fıkra d. . 
(2) Bu hususta fazla bilgi için şu esere bakınız: Ahmet Karaka a «Gıder ·er· 

gileri, Kanun Metni, izahları ve Danıştay Kararlan» Ankara 1967, S. 2 O· 2 1. 
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evvelce de belirtmiş olduğumuz üzere, ölçü esasına göre yapılacak olan 
matrahın tayininde akaryakıtlarla glikozda safi sıklet, kahvede gayri
safi sıklet, içkilerde litre, kibritte çöp adedi, elektrikte kilovat saat, ha· 
vagazında metreküp esas tutulur. Matrah değer üzerinden tayin olun
duğu takdirde, ithal olunan maddelerin gümrüklü değeri verginin mat
rahını teşkil eder. Bu değer «ithal edilecek eşyanın gümrük vergisine 
esas olan değeri ( 1) ile gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte hesapla
nan belediye payı ve gümrük idaresine ödenen başkaca vergi ve resim
ler (istihsal Vergisi hariç) ile mal gümrükten geçirilinceye kadar ödenen 
sair giderlerden teşekkül eder» (G.V.K. madde 23). 

Gümrük kanununa göre sahipsiz sayılarak, satılmış maddelerin ver
gi matrahının tayinine gelince, bu hususta Gider Vergileri Kanununun 
26 ncı maddesinde bir hüküm mevcut bulunmaktadır. Buna göre «sahip
siz sayılarak satılan maddelerin istihsal vergisine bu eşyanın satış be
deli veya Giderler Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde gösterilen 
sıklet veya miktarları matrah» olarak kabul edilmiştir (G.V.K. madde 
26). 

e) istihsal Vergisi Mükerrerliğinin Önlenebilmesi Bakımından İlk 
Madde İndirimi Esası. Gider Vergileri Kanunu vergi mükerrerliğini ön
leme!: maksadiyle,ilk madde indirimi esasını kabul etmiş bulunmakta
dır. Gider Vergileri Kanunu gereğince istihsal vergisine tabi tutulmuş 
olan maddeler (elektrik, havagazı ve akaryakıtlar hariç) imal edilirler
ken ilk madde, yardımcı madde ve ambalaj maddesi olarak kullanılır ve 
bunlar için Gider Vergileri Kanunu mucibince vergi ödenilirse, bunlar 
- vergi mükerrerliğini önlemek bakımından - nihai mamulün satış veya 
emsal bedelinden indirilir ve böylece nihai mamule ait istihsal vergisi 
hesap olunur ( G .V .K. madde 27, fıkra 1). Gerçekten vergi mükerrerliğini 
önleyebilmek için daha önce vergiye tabi tutulmuş olan ve mamul mad
deniı.ı. içinde yer alan ilk ve yardımcı maddelere ait ödenilmiş vergilerin 
nihai mamulün satış değerinden çıkartılmaları ve buna göre de istihsal 
vergisinin hesaplanması yerinde bir hareket olur. Ancak burada yapı
lacak olan vergi indirimi gerçek indirimden ziyade, götürü indirim esa
sına dayanmaktadır. Çünkü yapılacak indirim oranlarının Maliye, İkti
sat ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan olunacağı ka
nunda kabul edilmiştir ( G .V .K. madde 27, fıkra 2). 

(1) 5383sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 
değiştirilen 68 inci maddesine göre, ithal edilecek eşyanın Gümrük Vergisine esas 
olacak değeri, eşyanın gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki, 
normal fiyatı yani serbest piyasa ekonomisinin rekabet şartları dahilinde teşek
kül eden fiyatıdır. 
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2 - Hizmet Vergileri. Gider Vergileri Kanununda yer alan hizmet 
'Vergileri, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile nakliyat vergisi ve 
P.T.T. hizmetleri vergisi olmak üzere, üç kategoride toplanmaktadırlar. 

A) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Burada banka ve sigor
ta muameleleri vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay ile banka ve 
sigoı ta muameleleri vergisindeki istisnalardan, banka ve sigorta vergi
leri mükelleflerinden, matrahından ve oranından söz edilecektir. 

a) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu e Vergiyi 
Doğuran Olay. Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun 
yapmış oldukları bütün muameleler dolayısiyle kendi lehlerine her ne 
nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alclıklan paralar, banka ve 
.sigorta muameleleri vergisine konu teşkil ederler. Bankerlerin (l) yap
mış oldukları banka muameleleri dolayısiyle aldıkları paralar da, ban
ka muameleleri vergisine tabidirler. 

Gider Vergileri Kanunundaki hükme göre, bankalar - ister banka 
muamelesi olsun veya olmasın - yaptıkları her çeşit muameleden ötü
rü kendi lehlerine bir para sağlarlarsa, bu muamele vergiye tabidir. 
Nitekim bir banka gayrimenkulünü kiraya vermek eya bunu satmak 
uretiyle, kendisine bir kar sağlarsa, bu kar banka muamelesinden do 
ğan bir kar olmamakla beraber, gider vergisine tabi tutulmaktadır. 
Ba itibarla bankalarla sigorta ortaklıklarının her ne şekilde olursa ol
sun, yaptıkları muameleler dolayısiyle nakden veya hesaben aldıkları 
paralar gider vergisinin konusunu teşkil etmektedirler. 

Gider Vergisini doğuran olaya gelince, bu doğrudan doğruya ban
ka ve sigorta müesseseleri ile bankerlerin kendi lehlerine bir paranın 
elde edilmesini gerektiren bir muameleyi yapmış olmalarıdır. Eğer bir 
muamele yapılır ve fakat bir para elde edilmezse, bu verginin konusu 
içine girmez. Bu böyle olduğu gibi, bir muamele yapılmadığı halde, bir 
para elde edilirse, mesela bankada mevcut olan kıymetli evrak durdu
ğu yerde bir kıymet artışı gösterirse, bu da vergi konusu içinde yer 
almaz. Bu itibarla banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusunu 
doğuran iki unsur vardır. Bunlardan birisi bir muamelenin yapılmış ol
ması, diğeri de bu muamele sonucunda, bir paranın elde edilmiş bulu-

nulmasıdır. 

(') «8.VI.1933 tarih ve 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununa göre ik· 
raz işleriyle uğraşanlara banka muamele ve hizmetlerinden bir veya bir kaçı ile iş
igal edenler bu kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Buna mukabi bir şah

sın münhasıran altın alım ve satım ile iştigali banker sayılmasını icabettir mez,, Gi· 

er Vergileri Kanunu, Madde 28, Fıkra 2. 
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b) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisindeki İstisnalar. Ban
ka ve sigorta muameleleri sonucunda sağlanan paralardan hangilerinitJJ. 
hizmet vergilerine tabi tutulduğu ve hangilerinin vergi dışı bırakıldığı 
hususu hizmet vergileri istisnalarına ait hükümler içinde belirtilmiş . 
bulunulmaktadır. Buna göre 1) merkezleri Türkiyede bulunan bank& 
ların kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve ajansların birbirlerile 
yaptıkları muameleler dolayı.siyle tahakuk eden paralar; 2) merkezle
ri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiyede mevcut şube ve ajans
lann birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden pa
ralar; 3) hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan es
ham ve tahvillerin faiz, temettü ve ikramiyeleri; 4) bankaların müşte
rileri nam ve hesabına başka şahıs ve müeseselere yaptırdıkları hiz
metler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkur şahıs veya müesse
selere ödedikleri paralar; 5) bankaların, bankerlerin ve sigorta şirket
lerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan 
sınai işletmelerin Gider Vergileri Kanunu ile istihsal vergisine tabi tu· 
tulan mamul ve mahsullerinden sağladıkları karlar; 6) bankaların, 

bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri ban
ka, banker ve sigorta şirketlerinin Gider Vergileri kanununa göre ban
ka ve sigorta muameleleri vergisine tabi muamelelerden mütevellit
karları; 7) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu· 
nunun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleriyle 12 inci maddesinin (b) ve 
(c) fıkralarında zikrolunan işler dolayısiyle Denizciklik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla ayni kanunun 2 ve 
13 üncü maddeleri gereğince, bankanın veya kuracağı ortaklıkların yu
karıda sayılan işleri göriilmesine veya tesislerin işletilmesine dair ha
kiki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle elde ede
cekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yap
tıkları hakiki veya hükmi şahıslar lehine ayni işler dolayısiyle tahakkuk. 
edecek paralar; 8) 6266 sayılı kanuna göre kurulan kan bankalarının 
mezkur kanunda yazılı işler dolayısiyle elde edecekleri paralar; 9) ha· 
yat sigortalan ile ihracata ait nakliyat sigortalarında poliçe üzerinde 
alınan paralar; 10) mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon mua
meleleri dolayısiyle alınan prim, komisyon ve sair paralar; 11) biçilme
miş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleri ile tanın hayvanları 
için akdolunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan paralar; 12) nükleer 
rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısiyle alınan paralar; 13) Türki
ye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin ke
faleti altında esnaf ve sanatkarlara verilen krediler dolayısiyle alınan 
pararlarla bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adı ile al-
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dıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edil
mişlerdir. 

c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefi, Iatrahı v~ 

Oram. Verginin mükellefi banka, banker ve sigorta şirketleridir. Banka 
ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bü
tün muameleler dolayısiyle kendi lehlerine nakden veya hesaben elde 
ettikleri paraların yekünü banka ve sigorta vergisinin matrahını teşkil 
ettiği gibi, bankerlerin yapmış oldukları banka muameleleri dolayısiyle 
aldıkları paralar da vergi matrahı olarak kabul edilirler. Kambiyo alım 
ve satım muamelelerinde de kambiyo satışlarının tutan vergiye matrah 
olur. 

Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılmadığı gi-

bi, Gider Vergileri Kanununca alınan banka ve sigorta muameleleri ver
gisi de matraha ithal edilmez. (G.V.K. madde 31) Yabancı para üzerinden 
yapılmış olan muamelelere ait vergi matrahının tayinine gelınce, bura
da Maliye Bakanlığınca her altı ayda bir tespit edilecek olan kurların 
gözönünde tutulması Iazımgelir. 

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı, yüzde yirmi olduğu 
halde, kambiyo muamelelerinde bu oran matrahın onbinde dörtbuçu
ğudur. Buna göre banka, banker ve sigortanın lehine kalan para üzerin
den % 20 oranında bir vergi alınırken, kambiyo satışlarında satış tu a
rının % 004,5 oranında bir verginin tahsil edilmesi lazımgelir. 

B) Nakliyat Vergisi. Memleketimizde 1924 yılında çıkartılan 472 
sayılı kanuna ( 1) dayanılarak, şahısların gemi ve trenlerle taşınmas ndan 
ötürü bir nevi istihlak vergisi niteliğinde bulunan nakliya verg· si alın· 
makta idi. Bu taşıma işleri sonradan devlet tekeli altına alındı ve ~ 940 

yılında nakliyat vergisi yük nakliyatiyle birlikte şehir dahilindeki oto
büs münakalesine de teşmil olundu. 1957 yılından itibaren de, Gider er
gileri Kanunu ile bugünkü şeklini almış oldu. 

a) Nakliyat Vergisinin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay. Gider 
Vergileri Kanununa göre, Türkiye sınırları içinde aşağıda yazılı umu
ma mahsus vasıtalarla yapılan taşımalardan yük taşımaları ile belli bir 
tarifeye dayanılarak, yapılan yolcu taşımaları nakliyat vergisinin konu
sunu teşkil etmektedirler. Bu vasıtalar demir yolu üzerinde işleyen a
sıtlara (tren, dekovil ve benzeri vasıtalar); tramvay, tünel, tröleybüs, 
otobüs ve yolcu taşımaya mahsus sair motörlü kara nakil vasıtalar. 
(otomobil, kamyonet, motosiklet, motörlü bisiklet hariç); makina i e 
miitaharrik gemiler ve uçaklardır. 

(I) Muayyen tarüeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolcula:rd.an a ınacak 
nakliyat resmi hakkında kanun, 10.IV.1940, No: 472. 

F 19 
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Buna göre nakliyat vergisini doğuran olay, dört unsura dayanmak
ta olup, bunlar da 1) taşıt işlerinin Türkiye'nin sınırlan içinde cereyan 
etmesi; 2) taşıma işlerini yapan taşıt vasıtalarının umuma mahsus ol
ması; 3) taşımanın belli bir tarifeye göre ücrete tabi tutulması; 4) taşı
manın Gider Vergileri Kanununda yazılı olan vasıtalarla yapılmasıdır. 

b) Nakliyat Vergisinin istisnaları. Nakliyat vergisinin istisnaları 
Gider Vergileri Kanununun 35 inci maddesinde gösterilmiş bulunulmak
tadır. Buna göre 1) ücretsiz taşımalar; 2) okullar ve üniversiteler öğren
cileri; 3) erler; 4) gümrükçe transit muamelesine tabi tutulan eşyanın 
Türkiye sınırları içinde yapılacak taşımaları; 5) Türkiye sınırları için
de herhangi bir yerde aktarma yapılmadan doğrudan doğruya yabancı 
memleketlere yapılacak eşya taşımaları; 6) aynı bir liman içinde yapı
lan yük taşımaları ile şehir içi seferlerindeki yük taşımaları ve gemi
lerden yolcu indirmek ve gemilere yolcu bindirmek maksadile yapılan 
taşımalar (araba vapuru ile vaki taşımalar bu fıkra hükmü dışındadır); 
'7) her türlü hububat, bakliyat ve bunların unları, kepek, bulgur, tuz, 
ekmek, ot, saman, şeker pancarı,şeker, canlı hayvanlar, ispirto ve dev· 
let inhisarı altındaki ispirtolu içkiler, tütün; 8) yabancı memleketlere 
deniz ve havayolu ile yapılan yolcu taşımaları; 9) 300 ve daha aşağı rii· 
sum tonilatosu (1) hacmindeki makine ile müteharrik gemilerle yapılan 
eşya ve 18 ve daha aşağı riisum tonilatosu hacmindeki deniz nakil vas1-
taları ile yapılan yolcu taşımaları; 10) tiren, tramvay, tünel ve troleybüs 
haricinde kalan motorlu kara nakil vasıtaları ile şehir için seferi sayıl· 
mıyacak şekilde yapılan yolcu taşımaları nakliyat vergisinden istisna 
edilmişlerdir. 

c) Nakliyat Vergisinin Mükellefi. Demiryollan üzerinde işleyen 

vasıtalarla, tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yolcu taşımaya mah
sus sair motörlü kara nakil vasıtalarını, makine ile müteharrik gemileri 
ve uçakları işletenler nakliyat vergisinin mükellefi sayıldıkları gibi, ay
rıca belli bir iş için kiralanan taşıtlarla kiralayana ait eşya ve şahısların 
taşınması halinde de taşıt sahibi olanlar vergi mükellefi olarak kabul 
edilirl~r. Buna göre yataklı vagonlar demiryolu işletmesi vasıtasiyle ce: .. 
edilmekte ise de, bu vagonları işleten Yataklı Vagonlar Şirketi olduğun
dan, vergi mükellefinin de bu şirket olması lazımgelir. 

(1) «Gemilerin iç hacimlerinin ifadesinde kullanılan ve 2.83 m3 (100 kadem 
küp) e tekabül eden hacim birimine tonilato denilir» 14.3.1966 tarih ve 6/ 6125 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Ticaret Gemilerinin Tonilatolannı 
Ölçme Tüzüğü, Madde 11. «Geminin gros tonilatosundan 4 üncü bölüm hükümleri 
dairesinde yapılacak indirmelerden sonra elde edilen hacme, <met tonilato», (rüsum 
tonilatosu denilir)» Ayni Tüzük, Madde 16. 
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Nakliyat işlerile uğraşanlar ve nakliyat vergisine tabi olan isletme
ler Vergi Usul Kanununun gerektirdiği bilgileri ihtiva etmek üzere, bir 
Nakliyat Vergisi Defteri» tutarlar (1). 

ç) Nakliyat Vergisinin Matrahı. Nakliyat vergisinin matrahı yolcu 
ve yük taşımaları karşılığında nakden veya hesaben alınan ücrettir. An

cak yataklı vagonlarla yapılan seyahatlarda ödenen yatak ücretinin Tür
kiye sınırları içindeki kısmı ayrıca matraha eklenir. Belli bir maksat için 
bir nakil aracının kiralanması halinde, vergi matrahı kiralayanın taşıt 
sahibine ödediği kira bedelidir. Yolcu taşımalarında yemek bedelleri, 
taşıma belgelerinde ayrıca gösterilmek suretiyle, vergi matrahından in
dirilebilir. Matrahtan gider ve vergi adı altında başkaca bir indirim ya

pılamaz. 

d) Nakliyat Vergisinin Oram. Nakliyat vergisinin oranlan değişik 
olup, bu oranlar şehir için (2) yolcu taşımalarında % 6; şehir dışı taşı
malarda üçüncü mevki, güverte ve tek mevkili taşıtlarda % 10, ikinci 
m~vkide ve motörlü trende %20 (matrahın kira olması halinde de bu nis
bet uygulanır.); birinci ve lüks mevkilerde % 25 ve şehir dışı iki mevki
li taşımalarda: ikinci mevkide % 15 (matrahın kira olması halinde de 

(1) «Eşya nakliyatı bakımından nakliyat vergisi defterine 1) yükleme tarihi; 
"2) yükliyenin adı, ünvanı ve açık adresi (bagaj eşyası ve posta koli eri için bu ma
lfunat aranmaz); 3) yüklenen eşyanın ticari teamüle göre cinsi; 4) yüklenen eş a
mn ticari teamüle göre sayı, parça ve sıkleti; 5) navlun veya nakliyat ücreti; 6) ta
şıma ve navlun mukavelesi mucibince alınan diğer bedeller (bagaj eş ası ve pos
ta kolileri hakkındaki malü.mat günlük olarak toptan yazılabilir} ; 7) tahs· olth"'l.3.Il 
nakliyat vergisi kaydolunurlar. Yolcu nakliyatına taallük etmek üzere de 1) aşı

nan yolcu sayısı (mevki itibarile); 2) alınan yolcu ücretleri rmevki ı ibarile); 
3) vergiye tabi taşımalarda tahsil olunan nakliyat vergisi gibi b:lgiler nakliya defe
rinde tesbit olunurlar. Ancak ayn bir nakliyat vergisi defteri tutmak istemeyenler 
-yukarıdaki bilgileri ticari defterlerinde açacakları özel hesaplarda veya hesabın a -
rı bir sütununda gösterebilirler. Nakliyat işiyle uğraşan iktisadi kamu müessese e
rinin tuttukları defter ve kayıtlar nakliyat defteri yerine geçer» Vergi Usul Kanu-

nu, Madde 206. 

(2) «Belediye sınırları içinde yapılan taşımalar şehir içi taşımalardır. Bir şe
hir ile bu şehre iktisaden bağlı olan meskfın yerler bir bölge sa ı ır. Bu bölge için
de aynı taşıtla tarifeye istinaden birden fazla gidiş veya geliş olarak, apılan aşı
malar da şehir içi taşımadır. Bu bölgeler Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları .. a b ·r
likte tesbit ve ilan olunur» Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmas Hak
.kında Kanun, 27.III.1969, No. 1137, Madde 16. 
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aynı nisbet uygulanır.); birinci mevkilde % 20 ve yük taşımalarında %. 
10 dur (1). 

C) P.T.T. Hizmetleri Vergisi. Kamu teşebbüslerine ait gelirler bah~ 

sinde belirttiğimiz üzere posta, telefon ve telgraf hizmetleri memleketi
mizde öteden beri tamamen bir kamu teşebbüsü halinde ve bir devlet 
tekeli niteliğinde bulunmakta idiler. Bu itibarla bu kaynaktan elde edi
len kazançların vergilendirilmesi işi, piyasa ekonomisinde mevcut ol~ 
ması gereken serbest rekabet şartlarındaki eşitliliği temin etmek bakı
mından ele alınmış değildir. 

a) P.T.T. Vergisinin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay. Posta, telg
raf ve telefon hizmetleri ve bu hizmetler karşılığında bir bedelin alın
ması verginin konusunu ve dolayısiyle P.T.T. vergisinin alınmasını ge
rektiren olayı meydana getirmektedir. Bu itibarla hem verginin konu· 
sunu ve hem de vergiyi doğuran olayı meydana getirmesi için yapılan 
hizmetin P.T.T. hizmeti olması ve aynı zamanda bir ücretin alınmış ol
ması lazımdır. Vergiyi doğuran olay, her ne kadar ücret mukabilinde 
P.T.T. hizmetinin yapılması ise de, bazen hizmet yapılmadan da, ücretin 
alındığı vakıadır. Nitekim pulların peşin olarak satılması halinde, satı
lan pulların ne zaman kullanılacağını ve dolaysiyle hizmetin ne zaman 
yapılacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Halbuki satılan pul
lara ait vergi, satışın yapıldığı ayın beyannamesinde gösterilmek sure
tile, ödenilir. Kaldı ki, pul kolleksiyonları için satın alınan pulların be
deli karşılığında da bir hizmet görülmemektedir. Ancak bu bir istisnai 
halin ifadesinden başka bir şey değildir. 

b) P. T. T. Vergisinin istisnaları. Gider Vergileri Kanununun 40 ın
cı maddesinde belirtildiği üzere, yabancı memleketlerle olan telgraf ve 
telefon muhabereleri ile koli ve havale hizmetleri P.T.T. vergisinden is
tisna edilmişlerdir. 

c) P.T.T. Vergisinin Mükellefi. P.T.T. vergisinin mükellefi P.T.T. 
hizmetlenni gören P.T.T. İşletme Genel Müdürlüğü olup, şubelerinin bu 
mükellefiyetle bir ilişkisi yoktur. 

ç) P.T.T. Vergisinin Matrahı. P.T.T. hizmetleri vergisinin matrahı,,. 

posta, telgraf ve telefon hizmetleri karşılığında muayyen tarifelere gö
re alınan ücretlerdir. Gider Vergileri Kanununun 42 inci maddesinde be
lirtildiği üzere, P.T.T. hizmetleri vergisi matraha ayrıca katılmaz ve 

(1) Ayni Kanun, Madde 16. 
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hizmetten istüade edenlere, tarifedeki ücret haricinde aksettirilmez. An· 
cak burada tarife ücretleri hesaplanırken, alınacak olan vergi de göz
önünde bulundurulur. Bu itibarla diğer gider vergilerinde olduğu gibi, 
bu vergi de, hizmetlerden faydalananlara intikal ettirilmiş olduğundan, 
dolaylı bir vergi olarak kabul edilir. 

d) P.T.T. Vergisinin Oranı. P.T.T. hizmetleri vergisinin oranı % 
10 dur. Bu itibarla P.T.T. İşletmesi Genel Müdürlüğü almış olduğu üc
retler yekününün % 10 unu hazineye vergi olarak öder. 

3 - Kısımlar Arasındaki Müşterek Hükümler. Gider Vergileri Ka
nununun bu kısmında dahilde alınan gider vergilerinin tarh yeri, beyan
name verme zamanı ve yeri, verginin ödeme süresi ile ithalde alınan is
tihsal vergisinin tarhı, ödenmesi ve iadesi gibi çeşitli hususlar yer a -
mış bulunmaktadır. 

A) Dahilde Alınan Gider Yergilerinin Tarhı ve Ödenmesi. Dahilde 
alınan gider vergilerinin tarhı işlemlerine ait hükümlerle ·ergının 

ödenmesine ait hükümler şöylece tespit edilmiş bulunulmaktadır. 

a) Dahilde alınan Gider Vergilerinin Tarhı. Dahilde alınan gider 
vergileri vergiye tabi olayların vukua geldiği yerin daha doğrusu istih
sal vergisinde istihsalin yapıldığı yerin; nakliyat vergisinde iş yeri veya 
iş merkezinin bulunduğu mahallin; P.T.T. hizmetleri vergisinde P.T.T. 
Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerin; banka ve sigorta muameleleri 
vergisinde muamelelerin yapıldığı yerin vergi dairesince tarh olunur. 
Ancak bu maksatla da mükellefler tarafından ilgili vergi dairelerine ge
rel;{li olan beyannamenin verilmiş olması iktiza eder. Beyannamelerde ne 
gibi bilgilerin bulunacağı hususu Gider Vergileri Kanununun 46 ıncı 
maddesinde tesbit edilmiş bulunulmaktadır ( 1). 

(1) «Gider Vergileri beyannamelerinde genel olarak 1) mükellefin adı, soyadı 
veya ünvanı; 2) ikametgah adresi veya iş merkezi; 3) işi ve iş yerinin adresi; 4) gi· 
der vergilerine ait hesap numarası; 5) gelir ve kurumlar vergileri bakımından bağ
lı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası; 6) vergi matrahı {tablo numarala
rına, tablolardaki pozisyon sırasına ve hizmet nevilerine muvazi olarak); 7) ma · 
rahlar üzerinden hesaplanan vergiler ve tutarı (madde veya hizmet nevilerine gô
re) gösterildiği gibi, ayrıca özel olarak da, istihsal vergisine tabi mükelleflerin l) 

satış veya emsal satış bedeli ile değerlendirilen teslim ve sarflann ayn a •rı mik
tarları ile satışın peşin mi, veresiye mi olduğunu; 2) satış ve emsal sa ış bedellerıne 
uygulanacak ilk madde indirimini; 3) komisyoncular, konsinyas on «consignatioru> 
üzeıine iş yapanlar, müstahsil veya imalatçı müessesenin toptancı, filyal, ube ve 
satış mağazaları eli ile yapılan satışlarla bunlara vaki irsallere ai emsa sa ış bede· 
leri arasında husule gelen farklarını bildirmeleri lazımdır.» Gider Vergi eri Kanunu, 
Madde 46. 
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Dahilde alınan gider vergilerinde vergilendirme dönemi ay olduğun
dan, bir döneme ait beyannamenin, o dönemin sonundan itibaren yani 
bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile ertesi ayın 
15 inci gününün akşamına kadar yukarıda belirttiğimiz ilgili vergi dai
relerine verilmiş olması lazımdır. Ancak kanun bazı muamelelerinin 
özelliğini dikkate alarak, beyannamenin verilmesi ve dolayısiyle vergi· 
nin ödenilmesi için daha uzunca bir süre kabul etmiş bulunmaktadır. 
Nitekim elektrik ve havagazı istihsal vergisinde, «elektrik ve havagazı 
istihsal müesseseleri vergi dönemi içindeki elektrik ve havagazı satış. 
miktarını (kilovatsaat ve metreküp olarak) satışlarına ait teslimat kar
şılığında tahakkuk ettirdikleri bedelleri ve elektrik ve havagazı istihsal 
vergilerini tahakkukun yapıldığı ayın sonundan itibaren 45 gün içinde 
beyan ederler. Elektrik ve havagazı tevzi müesseseleri bedellerle vergi
lerin tahakkukunu üç aydan fazla geciktiremezler. Geciktirdikleri tak
dirde, bedeller bu sürenin sonunda tahakkuk etmiş sayılır. Taşıma mü
esseseleri ile P.T.T. Genel Müdürlüğü bir ay içinde nakden veya hesa
ben aldıkları ücretlerin beyannamesini o ayın sonundan itibaren 45 gün 
içinde verirler. Devlet demiryollan, Devlet havayolları ve Denizcilik 
Bankası için bu müddet 75 gündür. Takvim yılı sonunda, hesabı cari 
muamelelerini beyanname verme müddeti içinde kapatamıyan bankalar 
ise, bu muamelelerini takvim yılı sonundan itibaren en geç 3 ay içinde 
ayn bir beyanname ile bildirebilirler. Herhangi bir vergi döneminde ver
giye tabi muameleleri bulunmıyan mükellefler de keyfiyeti aynı müddet · 
ler içinde, vergi beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar. (G.V.K. 
madde 47). 

Bu böyle olduğu gibi, 1969 yılında, Çeşitli Vergi Kanunlarında Deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanunla, Gider Vergileri Kanununun 4 7 inci 
maddesine (f) fıkrasiyle şu hüküm konulmuştur: «Tekel Genel Müdür
lüğünce tekele tabi maddeler için bir aylık teslimleri gösterecek şekilde 
düzenlenecek beyanname, o ayın sonundan itibaren 75 gün içinde veri
lir. Tekel Genel Müdürlüğü Ağustos ayının sonuna kadar düzenliyeceği 
bilançosuna dayanarak, geçen mali yılın İstihsal Vergisi Matrahını gös
teren ve aylık beyannameler muhteviyatını kesinleştiren toplu ve özel 
bir beyanname daha tanzim ederek, aynı yılın Ekim ayı sonuna kadar,. 
bağlı olduğu vergi dairesine verir. Muhtasar beyannamedeki fazlalık ve
ya noksanlıklar mezkur Ekim ayına ait İstihsal Vergisi beyannamesin
de yazılı matraha eklenir veya ondan indirilir» 

b) Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Ödenilmesi. Mükelleflere ta
haklmk ettirilen gider vergileri, beyannamenin verilme süresi içinde, öde· 
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nilirler. Bu itibarla mükellef bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini 
bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar ilgili vergi 
daire5ine vermeye me.cbur olduğundan, verginin de bu süre içinde ödenil
miş alınası lazımgelir. Ancak Gider Vergileri Kanununun 4 7 inci madde
sinin b, c, d ve e bendlerinde yazılı olan hususlarla ilgili bulunan vergi# 
!erin, bu bendlerdeki beyannamelerin verilme süreleri içinde, ödenil
meleri gerekir ( 1) • 

Veresiye satışlarla dahili sarflarda ve ihracından vazgeçilen emtea
ya ait vergi ödeme süresine gelince, Gider Vergileri Kanunu bu husus
ta da ayrı hükümler koymuş bulunmaktadır. Buna göre, veresiye yapı
lan satışlara (2) ait vergi, bedelin tahsil olunduğu ayı takip eden ayın 
15 inci günü akşamına kadar ödenir. Buna göre 1969 yılının Haziranın
da veresiye olarak bir ay süre ile satılmış olan bir malın beyannamesir 
te5limi takip eden ayın yani Temmuzun 15 ine kadar verilmiş olması 
lazımdır. Mal bedeli Temmuzda tahsil edildiği takdirde verginin de, 15 
Ağustos akşamına kadar ödenilmiş olması gerekir. Yalnız bu süre ma
lın teslimini takip eden ayın 15 inci gününden itibaren 6 ayı da geçemez~ 

istihsal vergisine mütaallik işlerde ücret veresiye olarak, ödenildi· 
ği takdirde, yukarıdaki hükümlerin burada da uygulanması lazımgel · r. 
Buna mukabil elektrik ve havagazı teslimlerinde ise, bu hükümler tat· 
bik olunmaz. 

Dahili sarflardaki Gider Vergilerinin ödeme sürelerine gelince, bu 
hususta da Gider Vergileri Kanunu şu hükmü koymuş bulunmaktadır. 
«Gider Vergileri Kanununun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında az ldı
ğı ( '.!) şekilde teslim edilmiş maddelerin genel esaslara göre aylık olara 
tahakkuk ettirilmiş olan vergileri, bu maddelerden vücuda getirilmiş 
vergiye tabi olmıyan mamullerin satışları ile irtibatlandırılmak suretile 
ve bu mamullerin satıldığı ayı takib eden ayın 15 inci günü akşamına 
kadar aşağıdaki esaslara göre hesaplanarak ödenilmesi lazımgelir. ı) 

Vergiye tabi olmayan mamullerin satıldığı ay içindeki satış bedelleri top 
lamı aynı ay sonuna kadar işletmede sarfedilen vergiye tabi maddelerin 
matrah toplamına nisbet edilir. O ay içinde vergiye tabi madde sarfedil-

( ı) Bu hususta sahife 294 teki izahata bakınız. 
(2) Gider vergileri Kanununun tatbikatında veresiye addolunacak sa ışla~ en 

az bir ay vade ile yapılmış satışlardır. Bu itibarla bir aydan noksan müddetle a
pılmış olan veresiye satışlar veresiye hükümlerine tabi tutulmazlar. 

(3) «Vergiye tabi olmıyan mamuller için ilk madde, yardımcı madde ve amba
laj malzemesi olarak kullanılması teslim sayılır» Gider Vergileri Kanunu, fadde 
3, Bent b. 
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memiş ise, nisbet yüzde yüz olarak nazara alınır; 2) Bulunan nisbet ver· 
giye tabi maddelerin aynı ay sonuna kadar tahakkuk ettirilmiş vergile
rin toplamına uygulanır. Bu uygulama sonunda bulunan meblağ o ayın 
ödenecek istihsal vergisi miktarıdır. 3) Yukarıdaki fıkralara göre bulu
nan ödenecek vergi miktarı hiç bir zaman satış bedelinin % 50 sini aşa
mıyacağı gibi, mükellefin o aya kadar birikmiş vergi borçlan toplamını 
da geçemez. 4) Veresiye satışlarda bu satışların bedelleri tahsil edildik
leri ayın satış tutarlarına eklenir. Şu kadar ki, bu bedellerin satış tutar
larına eklenme süresi vergiye tabi olmıyan malın teslimini takip eden ay
dan itibaren 6 ayı geçemez. 5) Vergilerini yukarıdaki esaslara göre öde
yen mükellefler vergiye tabi olmıyan mamullerine ait satış bedellerini, 
o ayın beyannamesinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. İsteyen mü
kellefler işletme içi teslimlere ait vergilerini yukarıdaki ödeme usulüne 
bağlı olmıyarak, bu teslimlerle ilgili beyannamenin verildiği ayı takibe· 
den 6 ıncı ayın sonuncu günü akşamına kadar ödeyebilirler. Bu usulü 
seçenler, keyfiyeti bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeye ve birikmiş 
vergi borçlarını talepte bulundukları ay içinde ödemeye mecburdurlar. 
Yeniden nisbi usulü seçenlerin birikmiş vergi borçları hakkında seçtik· 
leri bu usule ait hükümler uygulanır. Müddeti içinde ihracından vazge
çilen teslim edilmiş maddelerin vergisi, vazgeçme dilekçesinin vergi dai
resine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir» (G.V.K. madde 
49). 

B) ithalde Alınan İstihsal Vergisinin Tarhı, Ödenmesi ve İadesi. 
İthalde alınan istihsal vergisinin tarhı, ödenilmesi ve iadesi hususları 
aşağıda izah edilen esaslara bağlanılmış bulunulmaktadır. 

a) İthalde Alınan istihsal Vergisinin Tarhı. Gider vergilerine ta
bi maddeleri Türkiyeye sokanlar, vergiye matrah teşkil edecek unsur
ları giriş beyannamelerinde göstermek ve bu unsurların doğruluğunu 
tevsik edecek belgeleri de bu beyannamelere eklemek zorundadırlar. Za
ti istihlak için yolcu beraberinde getirilen ve vergilendirilmesi gereken 
maddeler hakkında Gümrük Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Gümruk tahakkuk memurları gümıiik resimleri yanında, aynca istih
sal vergisini de tahakkuk ettirirler. Bunun için mükellefler tarafından 
beyan edilmiş olan matrah unsurlarını ve bunlarla ilişkin bulunan bel
geleri incelerler ve uygun bulurlarsa, aynen kabul ederler. Eksik gör
dükleri unsurları, kendileri tarafından belirtilen miktarlara çıkarırlar 
ve vergi matrahına girmesi lazımgeldiği halde, beyan edilmediği tespit 
olunan kıymet ve masrafları ise, re'sen matraha katarlar. Mükellefle
rin beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya tetkik yapanların veyahut 
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teftişe yetkili kılınanların buldukları matrah .arasındaki vergi farkları 
hakkında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisi hakkındaki esas
lar dairesinde üç kat ceza hükmedilir. Ancak mükelleflerin kendi am
bar veya antrepolarına konulmasından veya kendi vasıtaları ile taşın
masından dolayı beyan edilmemiş olup da, tahakkuk memurları tarafın
dan vergi matrahına katılan unsurlar için yukarıdaki ceza hükmü uy
gulanmaz. (G.V.K. madde 53 ve 54). 

Tarh edilen istihsal vergisi tarh sırasında hazır bulunan mal sahi
binö veya kanuni temsilcisine veya gümrük komisyoncusuna tebliğ edi· 
lir. Bu tebliği, vergi muaflığı, vergi oranı, vergi unsurları veya vergi ta
hakkuku ile ilgili diğer işlemler bakımından uygun bulmıyan mükellef
ler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde aynen gümrük vergisinde 
olduğu gibi, itiraz mercilerine başvurabilirler. İtiraz istekleri, Gider 
Vergileri Kanunundaki hükümler gözönünde bulundurulmak suretile, 
Gümrük Kanunundaki mercileri tarafından yine Gümrük Kanunundak· 
esaslar dahilinde incelenerek, karara bağlanır. 

b) ithalde Alınan İstihsal Vergisinin Ödenilmesi ve İade i. İtha:
de alınan istihsal vergisi gümrük resmi ile birlikte ve ayni zamanda öde
şnHır. Tahakkuk ettirilen vergiye itiraz olunduğu ta dirde, vergi farkla
rını teminata bağlıyarak ( 1), eşyanın teslimini isteyen mükelieflerin bu 
isteği, gümrük vergisinde olduğu gibi kabul edilir. İtiraz red edildiği 
takdirde, ihtilaflı olan matraha ait vergi de tahsil olunur. 

ithalde alnan istihsal vergisinin iadesi hususu da Gider Vergileri 
Kanununda yer alınış bulunmaktadır. Buna göre «ithalde istihsal vergi
sinden muaf olduğu halde, yanlışlıkla alındığı anlaşılan istihsal vergile · 
rile, gümrük vergisi iade olunan maddelerin istihsal vergileri de, mü~ 
kelleflerine geri verilir» ( G .V .K. madde 59). 

I - İLK İSTİHSAL MADDELERİ TABLOSU. 

ı. Çimento ve ateşe mukavim eşya : 

Her nevi çimento, ateş tuğlası, ateşe mukavim döşeme 
tuğlası ve inşaatta kullanılan topraktan mamul ateşe muka-
vim veya harareti tecrideden benzeri sair eşya % 12,5 

( ı) «Gümrük Kanunu ile sair kanunlar mücibince gümrük resmi ten:ıJnata 

bağlanarak muamele gören maddelere ait istihsal vergisi de ayni usule tabi tu ·
lur. Bu kamında aksine serahat bulunmıyan ahvalde Gümrük Kanununun amba.
lajlar hak.ındaki esaslan istihsal vergisine tabi ve~~ bu vergiden muaf maddeler 
hakkında da aynen caridir. Gümrük Kanununun (Odeme mükellefi etinin başlan
gıcı) ve (vasfı ve tahsis yeri değişen eşya) ya ait hükümleri istihsa vergis hakkın
da da tatbik olunur» Gider Vergileri Kanunu, Madde 57. 
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2. Madenler: 

Her nevi maden cevherlerinden ve demir hurdalarından 
izabe, flotasyon ve benzeri sanayi ameliyeleri ile elde edilen 
ilk istihsal maddelerinden ve bunların halitalanndan : 

A) Demir sanayii grubu: 

a) Ray, travers, boru, her nevi tel, çubuk halinde veya 
profilli demirler % 12,& 

b) Sair demirler (dökme demir, demir, çelik) kütük 
ve yukarıda zikredilmemiş sair madde mamulleri ile bunla-
ra benzer sanayi ilk istihsal maddeleri % 20 

;· 

B) Bakır Sanayi grubu : 

Ham bakır (külçe halinde) veya elektrolitik bakır (istih
sal müessesesinde imal edilen saf veya mahlut külçe, çubuk, 
levha, profil, pul şerit, tel, toz ve yaprak şeklindeki bilu-
mum mamuller dahil). % 30 

C) Sair madenler sanayii grubu : 

a) Sair madenlerin istihsal müessesesinde imale edilen 
saf veya karışımlı külçe, sıvı, çubuk, levha, boru, profil, pul 
şerit, tel, toz ve yaprak şeklindeki bilümınn mamülleri (ne
vileri Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca tespit olu-
nan değerli madenler hariç) % 3ct 

b) Yukarıda (a) bendinde yazılı şekilsrdeki kurşun 

mamuleri. % l& 

D) Akaryakıtlar : 

Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), esas unsur 
olarak % 70 ·ve daha fazla petrol veya şist yağını ihtiva eden: 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece
den aşağı olan hafif yağlar: 

a) İso - oktan R (A. S. T. M Research metodu ile tayin 
edilen) oktan numarası 95 (dahil) ve daha yukarı olanlar (1 

Kg. S. den 121 Krş). 

b) Diğerleri (1 Kg. S. den 74,50 krş). 



ii) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece 
ve daha yukarı olup 55 santigrat dereceden aşağı olanlar ve
ya 55 santigrat derec ve daha yukarı olup 250 santigrat dere
ceye kadar zayiat dahil % 65 ten fazlası takattur eden orta 
yağlar (1. Kg. S. den 29 Kr.) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat dere
ce ve daha yukarı olan ağır yağlar : 

a) Taktir mahsulü yakıtlar: 

Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattur eden
ler (1 Kg. S. den 33 Kr.) 

b) Tortu yakıtları: 

Kraking vukubulmadan takattur eden kısım % 80 den 
az olanlar: 

aa) 4 numaralı Fuel-Oil (1 Kg. S. den 27 Kr.) 

bb) 5 ve 6 numaralı Fuel-Oil (A.S.T.M. standartlarına 
göre «Pensky- Martens kapalı kap usulü» ile iştial noktası 55 
santigrat dereceden aşağı olmıyan ve aynı zamanda A.S.T.M. 
standartlarına göre, Seybolt üniversal vizkozitesi 37 ,8 santig
rat derecede 150 saniyeden yüksek bulunanlar) (1 Kg. s. 
den 4 Kr.) 

c) Makina yağları, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
27 06; 27.07; 27.08; 27.14, 27.15 ve 27.16 ıncı pozisyonlarında-
ki maddeler . . . . . . % 30 

d) 270 hareret derecesinden evvel takattür eden hafif 
yağlar nisbeti % 50 den yukarı olan ham, tasfiye edilmemiş, 
temizlenmemiş mayi madeni mahrukat ve madeni yağlar 
(petrol ve şist yağları, linyit ve diğer madeni yağlar) (1 Kg. 
S. den 5 Kr.) 

E) Sıvılandırılmış petrol gazı (L. P.G.) ( 1 Kg. S, den 
5 Kr). 

3. Kauçuk: 

Her türlü ve her şekilde tabii veya sentetik kauçuk (kü
taperka, hamur, mayiğ balata gibi ve benzerleri dahil) 

29 
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4. Sun'i plastik maddeler sellülozun eter ve esterleri 
ve ~un.'i reçineler : Gümrük Giriş Tarüe Cetvelinin 39 uncu 
faslının 39.01 ila 39.06 pozisyonlarında yazılı müstahsallar 
(39 uncu faslın 3/c ve 3/d işaretli notlarında belirtilen müs
tahsallar ile kullanılmış eşya hurdaları hariç), (39.01 ila 
29.06 pozisyonlarındaki müstahsallann imalatçıları tarafın

dan bizzat istihsal olunarak uçucu organik mahalliller içinde 
eritilmesi halinde, bu müstahsaların, malfıl içindeki miktarı 
% 50 den az ise, sadece % 50 den az olan müstahsal bu pozis-
yona göre dahilde alınan İstihsal Vergisine tabidir.) (Satın 

alınan bu müstahsallann uçucu organik muhalliller içinde 
eritilmesi halinde, 39.01 ila 39.06 pozisyonuna giren sözü edi
len müstahsalın mahlül içindeki miktarı % 50 den fazla ise, 
bu mahlul bu pozisyona göre dahilde alınan İstihsal Vergisi-
-ne tabi tutulur) % 50 

5. Kürkler: 

Vizon, marmut, mırmır, zibolin, kakum, misk faresi, 
skons, opozom, kastor, Kanada kunduzu, mutondore, Hint 
kuzusu, astragen, lutr gib kürt imaline mahsus kıymetli hay-
van postları (ham veya aprelenmiş halde) ve taklit kürkler % 75 

6. Kemik, boynuz ve saire : 

Kuş ve süs tüyleri (ham, temizlenmiş ve aprelenmiş), 
gergeden, fil, deniz aygın, balina ile mercan nev'inden hay
vanların kemik, boynuz, tırnak, diş ve kabukları (ham, te
mizlenmiş, muamele görmüş, kesilmiş, yarılmış, düzeltilmiş 
şekilleri, tozlan, kırpıntıları, döküntüleri dahil). % 75 

7. Kıymetli taşlar : 

Kıymetli taşlar (pırlanta, felemenk, yakut, zümrüt gibi), 
yarı kıYı;rletli taşlar (akik, kehribar, karakehlibar gibi), sen
tetik ve aglomere taşlar ve bu taşların tozlan, tabii, suni in-
ciler (ham, yontulmuş, işlenmiş hallerde) % 75 

8. Kağıt ilk maddelerinden ve hurda ve kırpıntı kağıt

ıa:rdan mal edilmiş kağıt ve mukava : 

a) % 70 ve daha fazla odun hamuru ihtiva eden, metre
karesi, ağırlığı 50 - 55 gram arasında olan ( 50 - 55 dahil) ka-
21.tlar % 15 



b) Diğer her türlü kA.ğıt ve mukavvalar 1/o 20 

9. Camlar: 

cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk 
istilısal mahsulü her türlü cam ve cam eşya o o 20 

ıo. Tekstil maddeleri : 

A) Dokumaya elverişli hayvani maddelerden imal edi
len iplikler Csatınalınıp bitim ameliyeııdrıe tlbi tutulan p -
ler dAhlU: 

a) Straybgarn iplikle •1a 2D 

b) Dil'erleri •ı, 

B) Nebati lifl maddelerden imal plik, , 
nap, halat ve urganlar (satmatmıp bitim amellyesine tAbl -
tıııanıar dAlıfl, üstt1pt1 hariç) : 

a) Kendirden, ketenden, 
p, kuınap, hal1at ve urganlar V.15 

b) Diğerleri •;, 

30 
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F) Yukanda A, B, C, ve E fıkralarında yazılı lif nevile
rinden mamul dikiş ve nakış ipliklerinin makara, mukavva 
ve benzerlerine sanlması işi, kendileri veya başkalan hesabı
na yapılanlar dahil olmak üzere, bitim ameliyesi sayılmaz. 

Pamuk iplikleri üzerinde, kendileri veya başkalan hesa
bına yapılan haşıllama işi de bitim iş sayılmaz. 

11. Elektrik ve havagazı: 

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğut
ma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde is
tihlak olunan elektrik (ev, apartman, otel, resmi daire ve hu
susi iş ve teşebbüs, idarehane binalanndaki asansör ve so
ğutma cihazlarında istihlak olunanlar hariç; bu maksatla 
elektrik istihlak eden müesseselerin iş yerlerinde ve bu yer
lerin sınırları içindeki ambarlannda, bürolannda istihlak 
olunan elektrik dahil) (bu hükmün tatbikinde tamir ve mon
taj dahıl olmak üzere bir maddenin şeklinin, vasfının, terki
binin ve hassasının değiştirilmesi suretile işlenmesi, imal ve 
istihsali ifade eder.) (daha hangi işlerde sarf olunan elektri
ğin bu had üzerinden vergilendirileceği İktisat ve Ticaret 
Vekaletiyle Maliye Vekaleti tarafından müştereken tespit ve 
ilan olunur.) (kilovat saatten 1 Kr.) 

b) (a) kendi dışında kalan maksatlar için istihlak olu
nan elektrik (kilovat saatinden 3 Kr.) 

c) Dağıtılan veya sarf olunan havagazı (beher metrekü
pünden 1,5 Kr.) 

d) Elektrik ve havagazı sayacı konulmamış olan yer
lerde, bu aletler konuluncaya kadar veya gayet ufak mikyas-
ta götürü satışlardan kıymet esasına göre sarfiyat bedelinden % 15 

12. Diğer maddeler : 

Gübrük Giriş Tarife Cetvelinin 05.14, 13.02, 27.12 ve 27.13 
pozisyonlannda kayıtlı maddelerle 28 inci faslından (bu fas
lın 28.02, 28.42, 28.54 ve 28.58 sayılı pozisyonlarındaki kü
kürt, sodyum karbonat kıristalize, oksijenli su, mayii mukat
tar ve aynı fasılda kayılı olup I numaralı tablonun diğer po
zisyonlarına giren maddeler dahil oldukları pozisyonlara gö
re vergilendirilirler.) ve 29 uncu faslında (afyon müştaklan, 
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mürekkepleri, ·kokain ve emlahı hariç) ve 38.06, 39.07, 38.08 
ve 38.16 sayilı pozisyonlarında kayıtlı maddeler % 18 

13. İtriyat ve tuvalet maddeleri: 

1 - Gümriik Giriş Tarife Cetvelinin 33 üncü faslında 
-yazılı parfümler, kremler, her türlü pudralar, düzgünler, du
dak ve yanak rujları, makyaj kalemleri, tırnak cilaları, bri
yantinler, şampuanlar, saç boyalan ve diğerleri (gülyağı, 

-gülsuyu, kekikyağı, kolonya, losyon, diş macunlan ve tozla-
.rı, sabunları ve sulan hariç) % 30 

2 - Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 34.01 pozisyonun-
da yazılı kalıp, toz, hamur, mayi halinde ve sair şekillerdeki 
uvalet sabunlan % 15 

Yukarıdaki 1 ve 2 inci fıkralarda yazılı itriyat ve tuvalet maddele
rini satın alarak, ambalajlayıp teslim edenler de bu kanunun tatbika
tında müstahsıl sayıırlar ve teslimleri yukarıda yazılı nisbetler üze
rinden vergiye tabi tutulur. 

14. Ağaçlar : 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44.02 ve 44.04 pozisyon
larında kayıtlı ağaçlar (memleket dahilinde, Orman Kanunu 
gereğince orman sayılmıyan yerlerden istihsal olunanlar ha-
:riç) Oo 12,5 

n - Mamul Maddeler Tablosu 

ı. Barut ve patlayıcı maddelerle silah ve tef erruah re 
:av malzemesi: 

655 ı sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı barut ve 
})atlayıcı maddelerle silah ve teferruatı ve av malzemesi (ka-
ğıt ve mukavvadan olan aksam ve teferruatı hariç) 0 o 25 

2. Kibrit: 

Her nevi kibritler (iki başlı kibrit iki çöp kibrit sayılır). 
:Sin çöpten 65 kuruş 

3. Taşıtlar : 

a) Bisikletler (oyuncak olan hariç) ve b , c ve d bentle
-:rinde yazılı olanlar dışında kalan her türlü motorlu kara a-
ıtlan °o 20 
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2 Kakao ve kakao yağı _ 

Çiğ ve kavrulmuş kakao (tane, kırık, kabuk ve bunların 
zar ve döküntüleri) katı veya mayi halde kakao yağı % 30 

3. İnhisar dşındaki içkiler: 

a) Her çeşit bira 

b) Tabii köpürür şarap 

c) Sair şaraplar 

d) Viski 

e) Vermut ve kınakına şarabı 

4) Glikoz: (1 Kg. S. den 50 Kr.) 

5. Tekele tabi maddeler : ( 1 ) 

A - Tütün mamulleri: 

Litrede 40 Kr. 

» 1.500 Kr. 

» 20 Kr. 

» 3.000 Kr. 

» 60 Kr. 

(Sigara, puro, pipo tütünleri, k.ıylmış tütün, enfiye, töm-
beki ve benzeri tütün mamulleri) (2

) % 70 

B - İspirto ve ispirtolu işkiler : 

a) Ispirto 

b) Bu tablonun 3 üncü pozisyonunda yazılı olanların dı-
şında kalan her türlü ispirtolu içkiler o 0 70 

c - Her çeşit çay CL 70 

D - Her çeşit tuz (kilosu 1 Kr.) 

IV - ithal Maddeleri Tablosu. 

ı. Çimentodan veya ateşe mukavim maddelerden ma
mul her türlü eşya: (başka maddelerle mürettep veya gayri-
mürettep) o 10 
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( ı) «Tekele tabi maddelerin vergi nisbetlerinde, bu Kanunun 30 zuncu mad
desinde III numaralı Tablonun 5 inci pozisyonunda gösterilen nisbe eri aşma
mak ifzere, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının teklifi ile değışiklikler yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir» Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılma-

sı hakkında Kanun, Madde 32. 
(2) «3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 115 inci maddesindeki 

istisna, İstihsal Vergisi hakkında uygulanmaz» Ayni Kanun Madde 33. 
F. 20 
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2. Medeni eşya : 

a) Sanayi, maden ve ulaştırma işlerine ve ziraate mah
sus makine, alet ve malzeme (nevileri Maliye, İktisat ve Ti
caret, Ziraat, Ulaştırma, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletleri 
ile Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğince müşterekfm tayin ve ilan olunur) % ı o 

b) Demirden mamul olup (a) fıkrası ile birinci tabloda 
yazılı olanlar dışında kalan eşya (ikinci tablonun 3, 4, 5 ve 6 
mcı pozisyonlarında yazılı vasıta, makine, cihaz ve aletlere 
mahsus olup, bunların kurulup, işletilmesine yarıyan esas ve 
yedek parçalar dahil) (başka maddelerle mürettep olsun ol-
masın) % 18 

c) Çocuk bisikletleri % 15 

d) Sair madeni eşya (kıymetli madenlerden olanlar ha-
riç) (başka madenlerle mürettep veya gayrimürettep) % 25 

3. Kauçuktann mamul eşya: (başka maddelerle müret-
tep veya gayrimürettep) % 25 

4. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 uncu faslının 

89.07 pozisyonunda kayıtlı eşya (39 uncu faslın 3/c ve 3/d 
işeretli notlarında belirtilen müstahsallar ile kullanılmış eş
ya hurdaları ve aynı pozisyonlarda zikredilen müstahsalların 
uçucu organik muhalliler içindeki mahlulleri muhallilin nis
beti ağırlık bakımından mahlulün % 50 sinden fazla olursa, 
bu pozisyona göre vergilendirilir) % 35 

5. Kağıt ve mukavadan mamul eşya (başka maddelerle 
mürettep veya gayrimürettep olsun, olmasın) (kitap, gaze
te, mecmua ve risalelerle nevileri Maliye ve Maarif Vekaletle
rince birlikte tesbit ve ilan olunacak talim ve terbiyeye müte-
allik eşya hariç) % 15 

6. Camla mürettep eşya : % 18 

7. Tekstil maddeleri mamulatı: 

a) 1 inci tablonun ( 10/B - a) pozisyonunda yazılı mad-
delerden mamul olanlar % 12,5 

b) ı inci tablonun ı O uncu pozisyonunda yazılı diğer 
ipliklerden mamul olanlar % 18 



'8. Kürk mamuıatı : 

ı inci tablonun 5 inci pozisyonunda yazılı kürklerden 
mamul eşya (başka maddelerle mürettep veya gayrimüret-
tep) % 60 

9. Hayvani maddelerden mamul süs eşyası: 

1 inci tablonun 6 ıncı pozisyonunda yazılı kemik, boynuz, 
kabuk, tırnak, diş ve tüylerden m.arn.ul eşya (başka madde-
lerle mürettep olsun, olmasın) % 60 

ıo. Taş, inci ve lnymetli madenlerden süs eşyası: 

1 inci tablonun 7 inci pozisyonunda yazılı taşlar ve inci
lerle ıkymetli madenlerden mamul veya bunlarla mürettep 
eşya (başka amddelerle mürettep olsun, olmasın) % 60 

ıı. Kahveden mamul maddeler 

12. Kakaodan mamul maddeler 

13. Diğer maddeler : 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 13 ve 25 inci fasılların
da yazılı maddeler ile ( 25 inci fasılda yazılı ilk maddelerden 
mamul eşya dahil) 28 inci faslının 28.02, 28.42, 28.54 ve 28.58 
.c<ayılı pozisyonlarındaki kükürt, sodyum karbonat krista ize, 
oksijenli su, damıtık su ve 30.32, 34 (34.01 pozisyondaki tu
valet sabunları 1 inci tabloya göre vergilendirilirler.) 35 ve 
38 inci fasıllarında yazılı maddelede 33 üncü fasılda yazılı 
gülyağı, giilsuyu, kekikyağı, kolonya, losyon, diş macunlan 
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ve tozları, sabunları ve suları (bu maddelerden 1 inci tabloya 
,girenler o tablodaki pozisyonlara göre vergilendirilirler.) % 15 

14. Ağaç mamulleri ve diğer ağaçlar: 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44 üncü faslının 44.03 ve 
44 04 pozisyonları dışında kalan diğer pozisyonları ile başka 
fasıllarında kayıtlı ağaç ve ağaç mamulleri (IV numarlı tab
lonun başka pozisyonlarında Gümrük Giriş Tarife Cetveline 
atıfta bulunulmak suretile vergiye tabi tutulmuş olanlar ha-

riç) 

İhtar: 

1. 1 inci tabloda yazılı ilk istihsal maddelerinden birka
-çı ile mahlüt ve mürettep olup IV üncü tabloya dahil bulu-

% 10 
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nan eşyanın bu tablodaki pozisyonu, bünyesinde miktar iti
barile en yüksek olan maddeye göre tayin olunarak eşya, o 
pozisyonun hizasındaki vergi nispeti üzerinden vergilendiri
lir ( IV üncü tabloda ismen yazılı eşya ile Bakanlıklar tarafın
dan tayin ve ilan edilen eşya hariç). 

2. ı inci tabloya dahil olan maddelerle ayni tabloya da
hil olmayan maddelerden mahlut ve mürettep olarak vücu
da getirilmiş olan ve IV üncü tabloya dahil bulunan bir eş
yanin, bünyesine giren maddelerden 1 inci tabloda yazılı 
olanların miktar itibarile % 50 veya daha fazla nispette bu
lur.ı.ınası halinde -bu eşya tamamiyle ı inci tabloya dahil mad
delerden yapılmış sayılarak- IV üncü tablodaki pozisyonu ve 
vergi nispeti ( 1) numaralı ihtara göre tespit olunur. 

Bahis ~onusu eşyanın bünyesine giren 1 inci tabloda ya
zılı maddelerin miktar itibarile % 50 den az olması halinde, 
bu eşya, bünyesindeki ı inci tabloya dahil maddelerden mik
tar itibarile en yüksek olanından imal edilmiş sayılarak IV 
üncü tablodaki pozisyonu tayin olunur ve o pozisyonun vergi 
nispetinin yarısı ile vergilendirilir. 

3. Kesilmiş, böliL'1müş, hazırlanmış veyahut dahilde is
timal veya imal edilmek üzere, esas mahiyeti değiştirilmek
sizin, bazı f er'i ameliyelere tabi tutulmuş olan ilk istihsal 
madeleri birinci tabloda yazılı nispetler üzerinden vergilen
dirilir. 

V - ARAZİ VERGİSİ. 

Tanzimatı müteakip arazi vergisi, bir nevi tevzii vergi mahiyetin
de olan «an cemaatin vergi» içinde yer · aımış iken ( 1), 1275 (1895) ve 
1276 0860) yıllarında Bursa ve Yanya illerinde yapılan tecrübelerden 
ve bilhassa Arazi Kanunnamei Hümayunu'nun çıkarılmasından sonra, 
arazi vergisinin tevzi esasına göre değil, tahrir esasına göre alınması 

{ ı) «Araziden bugün alınmakta olan verginin menşei tanzimatla, an cemaa
tin {komşuca) alınan vergi adı ile ihdas edilen tevzii vergidir. Tanzimat, o zamana 
kadar çeşitli adlar ile alınmakta olan, örfi vergileri birleştirerek, tevzii mahiyette 
tek b.ı.I vergi haline getirdikten sonra, arazi geliri de, bu verginin tevziinde nazarı 
itibara alınmıştır.» İsmail Hakkı Ülkmen «Mahalli İdarareler Maliyesi» Ankara 
1960, s. 251 
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kararlaştırılmıştı. Bu maksatla ilk önce 1277 (1861) yılında «Tahriri 
Emlak ve Nüfus Nizamnamesi» ve bunu takiben de, 1302 ( 1886) yılın
da «Emlak Vergisi Nizamnamesi» çıkartılmıştı. Bu tüzüğe göre bina 
ve arazi vergilerinin bir arada vergilendirilmesi ve verginin de bina ve 
arazinin Tahrir Heyetleri tarafından takdir olunacak değerlerine göre 
ahnması uygun bulunmuştur. 

İkinci Meşrutiyetin ilanı üzerine, emlak vergisinin ıslahı düşünül
müş ve böylece 1326 (1910) yılında Müsakkafat Vergisi Kanunu çık.ar
tılarak, bina vergisinin «Musakkafat Vergisin adı altında ve arazi vergi
si mevzuatından ayrı olarak, alınması kabul edilmişti. Bu suretle mem, 
leketimizdeki arazi vergisi, yine uzunca bir süre, Emlak Vergisi izam
namesine uyularak, tahsil olundu. Ancak 1923 yılından itibaren arazi 
vergisinin, 1331 (1915) yılındaki arazi değerinin altı katı üzerinden alın
ması yoluna gidilmiş ve fakat 1925 yılında aşar'ın ka .. dırılması sonu
cunda devlet gelirlerinde meydana gelen açığı kısmen kapatabilmek 
için bu katın ilk önce sekize ve 1929 yılında da ona yüksel ilmesi uygu..~ 
görülmüştü. Nihayet Emlak Nizamnamesinin de iht"yaçlara cevap ve
recek bir durumda olmadığı anlaşılınca, bunun yerine 27 .6.1931 tarihii 
ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu meydana getirilmişti. Ancak arazi 
ve bina vergilerinin komünal bir vergi olmalarına rağmen, merkezi ver
giler içinde yer almaları sakıncalı görülmüş olduklarından, 23.XII.1935 
tarihinde kabul edilen 2871 sayılı Arazi ve Bina Vergileri ile Binalardan 
alınan İktisadi Buhran Vergisinin il özel idarelere devri hakkındaki ka
nunla arazi vergisi mahalli idarelere devrolunmuş ve mahalli idareler 
de, yeni arazi tahrirlerine girişmişlerdi. Ancak 1936 yılından sonra hem 
Türk parasının değerinde vukua gelen büyük düşmeler ve hemde nü
fus miktarındaki fazla çoğalmalar sonucunda arazi fiyatları yükselmiş 
olduklarından, Devlet de bunun üzerine herhangi bir arazi tahririn .... 
girişmeden, daha önce tesbit edilmiş bulunan arazi değerlerini esas tu
tarak ve bunları kat emsalile çarparak vergi miktarının arttırılması 
yoluna gitmişti. 

ı ~ Arazi Vergisinin Konusu ve Şumulü. Türkiye Cumhuriyeti sı
nırlan içinde olup, özel mülkiyet esaslarına göre, gerçek veya tüzel 
kişilerin tasarrufU altında bulunan bütün sahipli arazi ( 1) kı rmetleri 

(I) Araziden maksat yer üzerinde sınırları duvar, çit, yol, ağaç, su a aklan, 
dağ sırtları gibi tabii veya sun'i işaretlerle beli_r.tilıniş oı.aı:- .bü ün yer yüzli~iır. B~ 
toprak parçaları üzerinde bulunan kaynaklar, goller ve dıkılı şeyler de, arazıye bag
lı sayılırlar. Fakat buna mukabil belediye teşkilatının mevcut olduğu erlerde be-
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üzerinden arazi vergisine tabidirler. Üzerinde bina bulunmıyan ve bina 
mütemmimatından sayılmıyan arsalar da araziden madudtur. Genellik
le arazi iratlı ve iratsız arsa (1) olarak da ayırdeclilir. Etraflı çevrilm·ş 
olsun veya olmasın ticaret ve sanat işlerinde kullanılmak üzere, başlt 
başına kiralanan arsalara iradlı arsa, bu suretle kullanılmıyan arsala
ra da, iradsız arsa denilir. 

2 - Arazi Vergisinin Muaflıkları. Arazi vergisi esas itibarile dal· 
mi veya geçici şekilde muaflıklara tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

a) Daiıni Muaflıklar. Aşağıda görüleceği üzere, daimi muaflıklar 
çeşitli yönlerden ve çeşitli maksatlarla tesbit edilmişlerdir. 

aa) Devlete, katma veya özel bütçelerle idare edilen teşekküllere 
ve belediyelere ve umumun menfaatına hizmet eden derneklere ait olup, 
mücerret kazanç maksadile tesis edilmiş olmıyan ve icar edilmiyen, 
ziraatın ıslah ve inkişaf1:11a matuf numune fidanlıkları, meyvelikler, nu
mune tarla ve çiftlikleri, spor sabalan, umuma mahsus meccani park
lar, çocuklara mahsus bahçeler ve oynama mahaleri; 

bb) Devlet ve mahalli idarelere veya belediyelere ait her nevi yol· 

lar, caddeler, sokaklar, meydan ve pazar yerleri ve umumun istifadesi· 
ne terk ve tahsis edilip, icar olunmıyan mer'a, harman yeri ve çayırlı~ 
gibi mahaller ile Köy Kanunu mucibince köylere ait gayrimenkul orta 
mallar('-); 

cc) Ziraata elverişli olmadığı gibi, sair suretle de istifade edilmi
yen taşlık, bataklık, fundalık ve ot dahi yetişmeyen çorak arazi; 

çç) özel kanunlar veya sözleşmelerle muafiyeti kabul edilmiş ve
ya edilecek olan arazi ve arsalar; 

lediye sınırlçı.n içindeki yapıların ve belediye teşkilatı bulunmıyan yerlerde köyü 
meydana getiren yapılan kapladığı alan içindeki yapıların mütemmimatından bu· 
lunan avlu, bahçe, bağ v.s. ile her nerede olursa olsun ticaret ve sanata tahsis 
edilmiş olan yapılar ile birlikte sınırlandırılan ve aynı işte kullanılan arazi, vergi 
ile mükellef olmak bakımından, araziden sayılmazlar. 

(') Şehir, kasaba ve köy sınırları içinde üzerinde bina yapılmak üzere, imar 
mevzuatına göre parsellere ayrılmış bulunan toprak parçalarına arsa denilir. 

(2) Buradaki gayrimenkul ortak malından maksat 18.3.1340 (1924) tarih ve 
442 ı::.ayılı Köy Kanununun 2 inci maddesinde zikredilen cami, mektep, otlak, yay
lak ve bataklık gibi ortak malı yerlerdir. 
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dd) Yabancı devletlerce seferathane veya konsoloshane yapılmak 
üzere, parasız veyahut bu maksatla para ile alınan arsalarla yanan ve 
yıkılan serefathane veya konsoloshane yapılarına ait arsalar karşılıklı 

olmak şartile); 

ee) Devlete ait olup Tannı Bakanlığına bağlı haralara, merinos 
çiftliklerine, sığır damızlıkhanelerine tahsis olunan ve kiraya verilmi 
yen arazi daimi surette vergiden muaftırlar. 

b) Geçici Muaflıklar. Daimi muaflıklarda olduğu gibi, geçici mu· 
aflıklarda da çeşitli maksatlar gözetilmiş bulunulmaktadır. 

aa) Yeniden vücuda getirilecek bağlar, güllükler altı yıl müddet· 
le; 

bb) Yeniden vücuda getirilecek meyvelikler, incir ve çay bahçele· 
ri sekiz yıl müddetle; 

cc) Yeniden vücuda getirilecek fidanlıklar ve aşılama suretile VÜ· 

cuda getirilecek zeytinlikler on yıl müddetle; 

çç) Yeniden vücuda getirilecek zeytinlikler on i · yıl müddetle; 

dd) Hükümetçe muayyen bir bölgeye yerleştirilen göçmen ve aşı
retlere tahsis ve tefviz olunan arazi üç yıl müddetle; 

ee) özel kanunlarına ve usullerine göre yeniden ziraate elveriş· 
li bir hal getirilen arazi üç yıl müddetle; 

ff) özel kanunlarına göre yeniden vücuda getirilen ormanlar 50 
yıl (1), dutluklar ise 10 yıl müddetle; 

gg) Turizm müesseselerini teşvik kanununun hükümleri dfilresin· 
de 4<Turizm Müessesesi Belgesi» ni almış olan teşebbüslerin adı geçen 
kanunda yazılı maksada tahsis ettikleri arazi 10 yıl müddetle arazi ver
gisinden muaftırlar. 

(I) Arazi Vergisi Kanununa göre yeniden vücuda getirilen orm.anlar için ka
bul edilen 20 yıllık muafiyet müddeti, 3116 sayılı Orman Kanunundan önce cari 
olduğu gibi, 3116 sayılı Orman Kanununun çıkarılmasından sonra da, devam e 
miştir. Çünkü 3116 sayılı Orman Kanununun 86 ıncı maddesi ile eniden vücuda 
getirilen ormanalr için 20 yıllık muafiyet kabul edilmiştir. Ancak bu kanun 5650 
sayılı kanunla tadile uğratıldıktan sonra, bu süre sırf ağaçlandırmayı teşvik ga e
sile 50 yıla çıkartılmıştır. Bugün uygulanmakta olan 31.8.1953 tarih ve 683 sayılı 
Orman Kanunu da 63 üncü maddesi ile aynı muafiyet süresini kabul etmiş bulun
maktadır. Ancak bu muafiyet ağaçlandırılan arazinin orman olarak muhafaza edil
mesine bağlıdır. Aksi halde bu muafiyet ortadan kalkar. 
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3 - Arazi Vergisinin Mükellefi. Arazi vergisinin mükellefi araziye 
sahip olan kimsedir. Ancak arazi üzerinde bir intifa hakkı mevcut olur 
ve arazyi de intifa hakkı sahibi kullanırsa, vergiyi de onun ödemesi la
zımgelir. Çünkü kuru mülkiyete sahip olan kişi vergi mükellefi değil
dir. Eğer arazinin sahibi veya müteneffii yoksa, o zaman vergiyi arazi
yi mutasarrıfı yani araziyi sahibi gibi kullanan kimsenin ödemesi gere
kir. Çünkü mutasarrıfı ve intifa hakkı sahibi bulnmıyan arazı ve arsa
ların fiilen işgali, işletilmesi veya kiraya verilmesi, bunların mutasarn.tı 
gibi kullanıldığın göstertir. Arazi şayian tasarruf olunuyorsa, bu tak
dirde her bir hissedarn, kendi hissesi oranında, arazi vergisini vermesi 
icabeder. Diğer bir deyimle müşterek mülkiyet halinde kullanılan ara
zide hissedarlar kendilerine ait hisseleri nisbetinde ayn ayrı verginin 
mükellefi sayılırlar (A.V .K. madde 7). 

4 - Arazi Vergisinin Matrahı. Arazi vergisinin matrahı, genel veya 
tadil tahrirleri neticesinde tayin olunmuş olan arazi ve arsaların değe
ridir. Vergi Usul Kanunumuzun 56 ıncı maddesine göre memleketimiz-
de gerek binaların ve gerek arazinin veya arzaların genel tahrirleri her 
10 yılda bir tekrar edilir. Ancak iki genel tahrir arasındaki süre 15 yıl
dan fazla uzatılamaz. Genel tahrirde her ilçe tahrir için bir birlik ola-
rak kabul edilir. Hangi ilçelerde genel tahririn yapılacağı hususunu da 
Maliye Bakanlığı tayin eder. Tahrir karan ilçe merkezinde çıkan gaze
telerle, gazete çıkmıyan yerlerde ise, ı:m1tat vasıtalarla ilan olunur ve 

ta.11rir muamelelerine, kararın ilanından en az 15 gün geçtikten sonra 
başlanılır. Ancak tahrir kayıtları yanmış veya herhangi bir sebeple 
mahvolmuşlarsa, o zaman 10 yılın geçmesi beklenilmeden de, tahrir ya· 
pılabilir. (V.U.K. madde 56, 59 ve 62). 

Tadil ·yoliyle arazinin tahrir değerini tesbit hususuna gelince, bu
rada vergi Usul Kanununda belirtilen noktaları gözönünde tutmak la
zımgelir. Vergi Usul Kanununa göre 1) herhangi bir sebep yüzünden 
devamlı · olarak, arazi değerinin en az % 20 oranında artması veya ek
silmesi: 2) arazinin genel tahrirde unutularak, değerinin tayin edilme· 
miş olması veyahutta genel tahrir de saklanılmış olması; 3) arazinin du
rumunda bir değişikliğin vukua gelmesi (arazinin fidanlandınlması, 

ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi, fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir 
arazinin tarla haline gelmesi veya getirilmesi, tarım yapılan bir arazi
nin tabii bir afet veya arıza sebebile veya sair sebepler yüzünden tanına 
elverişsiz hale gelmesi, tanın yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli bir 
hale getirilmesi, arazinin üzerine veya altına inşaat yapılması, arazinin 
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parsellenmek suretile arsa haline sokulması); 4) devamlı muaflıktan 
faydalanan ve değeri olmıyan arazinin muaflığını kaybetmesi; 5) bir bi
nanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemimlik durumundan 
çıkması veya binanın mütemmimliği durumua girmesi; 6) arazinin tab.:
sim ve ifraz edilmesi (arazinin bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz 
hükmündedir); 7) müteaddid arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa ha
line getirilmesi gibi hal ve sebepler mevcut olduğu takdirde, arazinin de
ğeri yapılacak olan tadil tahririyle değiştirilebilir (V.U.K. madde 63 ve 
64). 

Memle'ketimizdeki binaların ve arazinin genel tahriri üçer kişiliK 
«Tahrir Komisyonlarrn tarafından yapılır. Bu komisyonlar valilerce ta· 
Yin olunan bir zatın başkanlığı altında iki seçilmiş üyeden kurulur. · e
lerden biri tahriri yapılacak ilçenin bağlı bulunduğu il genel meclisin
ce genel meclis üyeleri dışından ve ilçe halkından seçilir. Tahrir kayıt
larının yanması veya herhangi bir sebeple mahvolması ha~inde, 10 yıi 
beklenilmeden yapılacak tahrirlerde, il genel meclisi toplantı halinde 
değilse, bu üyenin aynı surette il daimi encümenince de seçi mesi caiz
dir. Belediye sınırları içindeki yerlerin tahriri için ikinci üyey· beledi
ye meclisleri ya kendi üyeleri veya diğer hemşehriler arasından seçerler. 
Köylerde yapılan tahrirlerde ise, köy ihtiyar meclisi tarafından, kendi 
üyeleri arasından veya köy halkından, seçilecek bir zat ikinci ü ·e ola
rak, tahrir komisyonuna girer. Tahrir komisyonlarına girecek üyeler 
sayısınca da, aynı usul dairesinde yedek üyeler seçilir. İl genel meclis
leri ile belediye meclisleri asıl ve yedek üyeleri, genel tahrir kararının 
ilanından itibaren, en geç bir ay içinde seçmeye ve bunların adlarım 
en büyük mülkiye memuruna bildirmeye mecburdurlar. CV.U.K. mad
de 77 ve 78). 

Gerek binalarda ve gerek arazide matrahla ilgili bulunan değerler 
(binalarda binanın gayrisaf iradı, arazide arazinin değeri) hakkındaki 
tadilatı tadilat komisyonları yaparlar. Tadilat komisyonları da, üçer ki
şilik olup, mahallin en büyük mülkiye memurunun, vergi dairesi mü
dürü olmıyan gelir memurları arasından seçeceği bir başkan ile iki üye
den kurulur. Lüzum görülen yerlerde birden fazla tadilat komis onu
nun kurulması caizdir. Belediye sınırlan içinde bulunan yerler için 
belediye meclislerince biri kendi üyeleri arasından veya dışarıdan, di
ğeri de tadilatı yapılack olan arazinin bulunduğu şehir ve kasaba halkı 
arasından; belediye teşkilatı olmıyan yerlerde ise, köy ihtiyar meclisin
ce, biri kendi üeyleri, diğeri de köy halkı arasından seçilir. 

Belediyeler ve belediye tşkilatı bulunmıyan köy ihtiyar meclisleri 
mahallin en büyük mülkiye memurunun kendilerine yapacağı tebliğden 
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itibaren en geç bir ay içinde tadilat komisyonuna girecek üyeleri ve on
ların bir misli kadar yedek üyeleri seçmiye ve adlarını en büyük mülki
ye memuruna bildirmeye mecburdurlar. Tahrir komisyonlarının haiz. 
oldukları yetkileri tadilat komisyonları da haizdirler (V.U.K. madde 80, 
81 ve 82). Ancak arazi değerinin en az % 20 oranında artması veya ek 
silmesi halinde yeni bir değerin tespiti bahis konusu olursa, bu takdir
de tadilat komisyonlarının yapacakları tadil tahrirleri ya mevzii veya
hutta ferdi nitelikte olurlar. Vergi Usul Kanunumuza göre «bir şehir,. 
kasaba veya köyün tamamında mevcut bina ve arazi için yapılacak ta
dilat mevzii olup, münferit mükelleflerin arazisi veya binaları için ya· 
pılacak tadilat da ferdidir.» (V.U.K. madde 65, fıkra 2). Mevzi tadil§. .. 
tın yapılabilmesi için 1) ilgili bir veya birkaç mükellefin veya vergi dai
resinin mevzii tadilat teklifinde bulnması; 2) şehir ve kasabalardaki ta
dilat için belediye encümeninin, köylerdeki tadilat için köy ihtiyar mec
lisinin mevzii tadilatı gerektiren sebepleri muhtevi olarak tanzim ede
ceği mazbata üzerine il idare kurulunun karar vermesi lazımdır .. 
3) Maliye Bakanlığınca mevzii tadilatın yapılmasına izin verilmesi 
şart olduğu halde, ferdi tadilatın yapılabilmesi için sadece ilgili 
mükellefin binası veya arazisi için tadilat isteğinde bulunması kafidir. 
Buna mukabil, tadil yoliyle arazi değerlerinin tayinini gerektiren diğer 
hallerde tadilatın yapılabilmesi için herhangi bir isteğe lüzum olmaksı
zın, sadece ya ilgili mükelleflerin bu halleri bildirmeleri veyahutta dai
resinin yoklama ile tespit etmesi yeterli sayılmaktadır (V .U .K. madde 
66, 67 ve 68). 

Vergiye matrah teşkil edecek olan arazinin değeri tayin olunurken, 
genel tahririn veya mevzii tadilatın başladığı, ferdi tadilatda ise, ferdi 
tadilatın yapıldığı yıldaki, cari satış kıymetleri esas tutulur. Ancak tah
rir ve tadilat komisyonları arazi değerlerini tahmin ederlerken 1) nor-
mal şartlar altında ve genel surette arazinin bulunduğu ilçedeki arazi 
satış kıymetlerinin seviyesini; 2) aynı neviden olan arazinin satış kıy · 

metlerini; 3) arazinin meykiini; 4) tarımda kullanılan arazinin yetiştir
me kuvvetile sulaklık derecesini ve tarımın nevini; 5) arazinin büyük-
lüğü ve küçüklüğünü; 6) meskfuı yerlerle iskele ve istasyonlara yakınlık 
derecesini gözönünde bulundururlar. Eğer genel tahrir veya tadilat tah· 
riri esnasında arazinin alım satım değerlerinin tayini mümkün olamaz· 
sa, o zaman o yerin kiraya verilmesi halinde, getireceği kira miktarı ta
yin olunur. Tahmin olunan bu miktarın on katı üzerinden bulunacak 
olan değeri de arazinin değeri olarak, kabul edilir. (V.U.K. madde 309 
ve 311). 
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Yukandaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, arazi vergisinin mat
rahı arazinin iradına değil, genel veya tadil tahrirlerile tespit olunan 
rayiç değerine istinat etmektedir. Bu değer ise, iktisadi ve sosyal fak
törlerin etkisi altında kalarak, daima değişdiği halde, vergi matrahı 
yapılacak yeni bir tahrire ve tesbite kadar dalına sabit kalmaktadır. İş · 
te arazi vergisi kanununun en zayıf tarafım da, bu nokta teşkil etmekte
dir. Bu itibarla memleketimizde Arazi Kanunnamei Hümayununun ç · 
karılmasından (1858) sonra, arazi vergisinin haklı bir şekilde alınabil
mesi için tahrirlerin sık sık yapılmasına lüzum göıiilmüştü. Ancak tah
rirlerin hem masraflı olması ve hemde tahrir işlerinin uzun bir zamanı. 
alması sebebile, tahrirlerin sık sık yapılmasına da imkan bulunamamış 
ve bu yüzden tahrirle tesbit edilmiş olan değerlerin, gerekli görülen hal
lerde misillerinin alınması daha uygun sayılmıştı. Nitekim Cumhuri
yetten önce tahrirle tesbit olunan ve vergiye matrah teşkil eden arazi 
değerlerinin altı katına çıkartılması ve aşarın kaldırılmasını müteaki 
de, azalan vergi hasılatım telafi etmek maksadiyle bunun sekiz kat ol· 
ması uygun bulunmuş ve nihayet 1929 yılında da bu miktar on kata yük
seltilmişti. Bu böyle olduğu gibi, 2901 sayılı Arazi Tahrir Kanununa 
dayanılarak, 1936 da arazinin genel tahririne başlanılmış ve bu tahri 
altı yıl kadar sürmüştü. Bu bakımdan yapılan tahrirle tesbit olunan ara· 
zi değeri ve dolayısiyle vergi matrahı müteakip yıllarda sabit kaldığı 
halde, bir taraftan nüfusun çoğalıp, şehirlerin kalabalıklaşması ve di
ğer taraftan İkinci Dünya Savaşı yıllarıyle bunu takip eden devre de 
paranın satınalma gücünün düşmesi yüzünden, buna paralel bir şek.il
de arazi ile arsaların rayiç değerleri de çok yükselmiş bulunuyordu. İş
te bu sebeple 27 Mayıs ihtilalinden sonra iktidan ele alan Milli Birlik 
Hükümeti arazi vergisinin, 1936 yılından yapılmış olan genel ahrirle 
tesbit olunan değere göre alınması, hem vergi adaleti bakımından ve 
hem de hazinenin paraya olan ihtiyacı bakımından, doğru görmemiş ·e 
böylece 3.1.1961 tarihind.e çıkarttığı 206 sayılı kanunla arazinin 1936 tan· 
rir değerini on katına yükselterek, arazi vergisi matrahını da 1934-1960 
yılları içinde vukua gelen arazi fiatlannın değişmelerine intibak ettirt
mek istemişti. Ancak vergi matrahına esas olacak şekilde arazi değerie 
nin birden bire on katına çıkartılmış olması mükellefler üzerinde men
fi bir tesir yarattığı için, politik düşüncelerin etkisi altında kalan yetki· 
li kimseler ve organlar da kanunda yeniden bir değişikliğin yapılma.sıru. 
ve dolayısiyle vergi matrahının düşürülmesini lüzumlu görmüşlerdi. i · 
tekim kurucu meclis zamanında kabul edilen 21.6.1961 tarih ve 309 sa
yılı kanunla arsaların, 1.6.1942 tarihinden önceki tahrir ve tadil suretile 
tesbit olunan. değerleri dokuz kat, arazinin ise üç kat üzerinden esap-



:316 

1anarak, vergi matrahının tayin edilmesi uygun bulunmuştu. Ancak 
10 .7 .1964 tarihinde kabul edilen 496 sayılı kanunla da, bazı değişiklikler 
meydana getirilmiş ve buna göre 1.6.1942 (dahil) ile 31.12.1951 (dahil) 
tarihleri arasında, tahrir veya tadil suretile, tesbit edilen değerlerin bir 
buçuk misli; 1.1.1952 (dahil) ile 31.12.1955 (dahil) tarihleri arasında, 
tahrir veya tadil suretiyle tesbit edilen değerlerin bir misli; 1.1.1956 
(dahil ile 31.12.1959 (dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil sure
tiyle, tesbit edilen değerlerin de 0.50 misli ile vergiye esas tutulması ve 
buna göre de arazi vergisinin tayin edilmesi kabul edilmişti. Ancak ara· 
zide 1.VI.1942 (dahil), arsalarda 1.1.1960 (dahil) tarihlerinden sonra 
eski kıymetin bölünmesi suretiyle yapılmış olan taksim ve ifrazlarda, 
parçalara düşen kıymete, takdir edildikleri tarihler nazara alınarak yu
karıda zikredilen misiller eklenir ( 1) • 

Bu suretle arazi vergisi matrahı, yapılacak yeni bir tahrirle değil. 
mevcut olan tahrir değerleri kat emsaliyle çarpılarak, yükseltilmiş bu· 
lunulmaktadır. 

5 - Arazi Vergisinin Oranı. 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununa 
göre, genel veya tadil tahriri neticesinde tesbit olunan arazi ve iratlı 
arsalar değerlerinin % O,IO'u, iratsız arsalar değerinin % 0,5 vergiye w,
bi tutululrlarken, bu oranlar 6.VII.1964 tarihinde yayınlanan 483 sayı

li kanunla arazi için %0,10 iratlı ve iratsız arsalar için de %0,15 olaral:, 
kabul edilmiştir. Bu değişiklik bilhassa iki noktada yapılmış olup, bun· 
lardan birisi iratlı ve iratsız arsaların bir kategori halinde ele alınması, 
diğeri ise iratsız arsaların iratlı arsalar gibi ayni oranda vergilendiril· 
mesidir. Diğer bir deyimle iratsız arsalarla iratlı arsalar vergi oranı ba
kımından birleştirilerek, her ikisinden de % 0,15 üzerinden verginin 
alınmasıdır. Gerçekten yeni duruma göre, araziden alınan vergi oranı 
değiştirilmediği halde, arsalardan alınan vergi oranı arttırılmış bulu
nulmaktadır. Bunun da başlıca sebebi, şehirleşme hareketleriyle birlik
te bina inşaatına büyük bir hız verilmiş olması ve dolayısiyle arsa kıy
metlerinin yükselmiş bulunmasıdır. 

6 - Arazi Vergisinin Tarhı ve Ödenilmesi. Arazi vergisinin idare
si ve hasılatı 1935 yılında çıkartılan 2871 sayılı kanunla özel idarelere 
brakılmış olduğundan, arazi vergisinin tarhı işlemi, arazinin bulundu
ğu ilçe özel idarelerinin vergi dairelerince yapılır. Daha evvelce de be-

( ı) 21.6.1961 tarih ve 309 sayılı kanuna bazı fıkraların eklenmesi ve bu ka
unda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun, 10.7.1964, No: 496, Madde 1. 
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lirUiğimiz üzere, arazi vergisi Vergi Usul Kanununnun tayin ett.ği usul
le tesbit olunan matrahlar üzerinden hesaplanarak tarh olunur. Ancak 
arazi vergisinde tahrirle tesbit edilmiş bulunan matrahın mükellefe ya
zılı olarak bildirilmesi ve verginin de, yeni bir genel veya tadil tahriri 
yapılıncaya kadar, her yıl bu matrah üzerinden alınması azımdır. Bu 
itibarla vergi matrahı, usulü dairesinde kesinleştikten sonra, mükellefe 
her yıl ıçin ayn bir tebligatın yapılmasına lüzum yoktur. Her ma 1 yılın 
girmesiyle beraber arazi vergisi mükellefiyeti de başlar. İşte bu sebep· 
le arazi vergisine ait tarh muamelelerinin, mali yılın girmsinden önce~ 
ilgili vergi idareleri tarafından tamamlanmış olması lazımgelir. 

Arazi vergisi esas itibairle iki eşit taksitle alınırlar. Bu taksitlerin 
hangi aylarda ödenileceği hususu, her ilin zirai ve iktisadi durumu göz 
önünde tutulmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 
Ancak kesin bir karara varılmadan önve, Maliye Bakanlığının ilgili İi 
Genel Meclisinin mütalaasını alması lazımdır. 

VI - BİNA VERGİSİ. 

Memleketimizde bina vergisi de, tıpkı arazi vergisi gibi, uzunca bir 
süre emlak vergisi nizamnamesi hükümlerine göre tahsil olunuyordu. 
Bu itibarla meşrutiyetin ilanından sonra bina ve arazi vergilerinin ısla
hatı üzerinde durulmuş ve fakat arazinin gerçek değerinin tahrir usu
liyle tesbit edilmesinin uzunca bir zaman alacağı düşünülerek, sadeca 
bina vergisinin öncelikle ele alınması uygun görülmüş ve bu maksa la 
da 1326 yılında Musakkafat Vergisi Kanunu çıkartılmış+-ı. Gerçekten 
meşrutiyetin ilk yıllarında kurulmuş olan «Islahatı Maliye Komisyonu» 
musakkafat vergisi kanununun esaslarını hazırlamış ve böy ece yeni 
çıkarılan kanunla, emlak vergisi nizamnamesinde mevcut olan, ergi~ 

lendirmedeki değer esası terk olunarak, onun yerine vergilendirmede 
binaların getirdiği gayrisafi iradın esas tutulması kabul edilmişti. ( 1) Bu 
suretle bina vergisi 1326 <1910) yılında musakkafat vergisi ad altında 

alınmakla, arazi vergisinden ayrılmış bulunuyordu. 

Musakkafat vergisi kanunu gereğince, binalara ait ga ·risafi irat a~ 
rın her on yılda bir tekrarlanacak tahrirlerle tesbit edilmesi gereki or
du. Ancak Trablusgarp Harbi, Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı 
ile İstihlal Savaşı gibi harplar hükümetin yapacağı bina tahrirlerin~ 

( ı) İbrahim Fazıl Pelin «Finans İlmi ve Finansal Kanunlar> İstanbul 1937, S~ 
332-333. 



büyük ölçüde aksattırmış olduğundan, ne memleketin her tarafındaki 
binaların tahrire tabi tutulması mümkün olabilmiş ve ne de tahriri ya
_pılan binalara ait değerlerin, yeni durumlara göre, değiştirilmesi kabil 
olabilmişti. İşte bu sebeple bina vergisi matralunın tayini hususunda 
~a, tıpkı arazi vergisinde olduğu gibi, emsalle çarpılma usulünün uy
gulanması cihetine gidilmişti. Nitekim Cumhuriyet devrinde, ilk önce 
1923 yılında mesken olarak kullanılan binaların tahrire dayanan gayri
safi irat değerleri üç, ticarethane halinde bulunan binaların gayrisafi 
irat değerleri de altı katı ile çarpılarak, vergileri tayin olunurdu. 1929 
yılında ise meskenlerin vergiye matrah teşkil eden gayrisafi iratları al
tı katı ile çarpılarak vergileri tesbit edilmişd.i. Nihayet 1931 yılında bi
na vergisinde esaslı bir değişikliğin yapılması kararlaştırılmış ve bugün 
yürürlükte bulunan 4.7 .1931 tarih ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu 
çıkartılmıştı. Ancak aşağıda esaslarını anlatacağımız bu kanun da, 
·muhtelli zamanlarda çeşitli değişikliklere tabi tutulmuş ve bu meyan
da 1935 yılında çıkartılan 2871 sayılı kanunla arazi vergisi gibi bina ver
.gisi de, merkezi bir vergi olmaktan çıkartılarak, komünal bir vergi ha
line sokulmuş ve dolayısiyle bina vergisi işlemlerinin yapılması işi özel 
idarelere bırakıldığı gibi, elde edilen hasılatın da yine adı geçen idare
"lere verilmesi sağlanmıştı. 

1 - Bina Vergisinin Konusu ve Şumulj.i. Türkiyenin sınırları için· 
de bulunan her çeşit binalar (1) ister ikamete, ister herhangi bir suret
te kullanılmağa tahsis olunsun, bina vergisi kanunu gereğince bina ver
gisinin konusunu teşkil ederler. Bu itibarla bina vergisinin konusu içe
risinde, musakkaf olsun veya olmasın, bütün sabit inşaat yer almakta
dır. Buna göre ev, apartman, han, haman, fabrika, değirmen, dükkan 
gibi yerler bina vergisi konusu için girdikleri gibi, rıhtım, iskele, köprü, 
tünel gıbi ticaret ve sanata veya herhangi bir surette istimale tahsis edi
"len yerler de, bina vergisine tabidirler. Ayrıca motorlu araçlara benzin 
ve mazot veren toprağın altındaki tank niteliğindeki depolar da, bina 
vergisinin konusu içerisinde yer almaktadırlar. 

2 - Bina Vergisinin Muaflıkları. Bina vergisinde kabul edilen mu· 
aflıklar da, arazi verfisinde olduğu gibi, ya daimi veyahut geçici nite· 

liktedirler. 

( ı) «Bina tabiri inşa edildiği madde ne olursa olsun gerek karada, gerek su 
iizerindel':i sabit inşaatın umumuma şamildir. Karadan nakli kabil binalar da sabit 
inşaat hükmündedir. Ancak gemiler, sabih havuzlar ve sair sabih binalar, bilu
mum arabalar ve çadırlar bina sayılmaz.» Bina Vergisi Kanunu, 4.7.1931, No: 1837~ 

Madde 2. 
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a) Daiıni Muaflıklar. lBina Vergisi Kanununun 3 üncü maddesin· 
de kabul edilmiş olan muaflıklar, aşağıda görüleceği üzere, çok çeşitli 
maksatlar gütmektedirler. 

aa) Devlete, katma ve özel bütçelerle idare olunan teşekküllere ve 
belediyeler ait olup, irat getirmiyecek bir cihete tahsis edilen binalar: 

bb) Yabancı devletlere ait olup, seferathane ve konsoloshane it
tihaz edilen binalar ve müştemilatı (karşılıklı olmak şartile); 

cc) Münhasıran dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık 
.bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatı; 

çç) Parasız olmak şartiyle hastahane, sanatoryum ve hamamlaı· 
ile bütün yetim evleri ve düşkünler evleri; 

dd) Genel eğitime ve genel menfaatıara hizmet eden derneklere 
ait binalar (kazanç gayesi güdülmemek şartile); 

ee) Çiftçilerin tarım üretiminde kullandıkları alet ve edevat de
poları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kü
mesler, kurutma mahalleri, böçekhaneler, seralar, fınnlar ve benzeri 
binalarla işçi ve bekçi binaları, kulübe ve barakaları, köy misafir oda1a
rı, balıkçıların deniz ürünlerini elde etmek hususunda kullandıkları alet
lere mahsus depolar ile kayıkhaneler ve denizlerle göllerdeki işçi ve ba· 
lıkçı kulubü barakaları (kiraya verilmemek şartiyle); 

ff) Sahiplerinin oturmalarına mahsus olup, senelik iradı 25 lira a 
kadar olan (25 lira dahil) binalar (bu gibi binaların taaddüaü halinde 
yalnız biri muafiyetten faydalanır); 

gg) Devlete veya mahalli idarelere veya umumi menfaatıara a· 
rarlı veya hükümetçe tasdik edilen dernekler tarafından toplumun ya
rarına olmak üzere, meydana getirilen su bentleri, su setleri, suların 
yükselmesine karşı vücuda getirilen manialar, kanallar, hendekler, cet
veller, bataklıkları kurutma veya kurak yerleri sulama tesisatı, çiftçi
lerin kendi arazisi için müştereken veya münferiden yapacakları her 
nevi su bentleri, sulama ve kurutma tesisatı( ticaret kastı olmamak şar
tile); 

hh) Yangın, su taşmaları, deprem, hastalıklar, toplantılar, umumi 
sergıler ve diğer sebepler ve ihtiyaçlar dolayısiyle inşa edilen geçici nı
telikteki binalar (ihtiyacın devamı süresince); 

ii) özel kanunlarla muafiyeti kabul edilmiş veya edilecek olan bi· 
nalar (kiraya verilmemek şartile); 
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11) Ordu evleri bina vergisinden daimi şekilde muaftırlar. 

b) Geçici Muaflıklar. Bina vergisinin devamlı muaflıklan yanın . 

da, ayrıca ekonomik ve sosyal sebeplerle aşağıdaki geçici muaflıklara 
da yer verilmiş bulunulmaktadır. 

aa) İmar ve İskan Bakanlığınca tesbit edilen halk konutlan stan
dartlarına uygun olan asgari nitelikteki binalar, bina apartman ise dai
reler, ister sahiplerince mesken olarak kullanılsın, ister kiraya veril. 
sin, inşalarının sona erdiği mali yılı takibeden mali yıldan itibaren 10 
yıl süre ile; 

bb) Halk konutları standartlarına uygun ve sahiplerince mesken: 
olarak kullanılan orta nitelikteki binalar, bina apartman ise daireler, in
şalarının sona erdiği mali yılı takibeden mali yıldan itibaren 5 yıl süre 
ile; 

cc) Genel ve katma bütçeli dairelerin; il özel idarelerle belediye-
. lerin ve sermayesinin yansından fazlası devlete ait olan banka, şirket ve 
krurmların; iktisadi devlet kurumlarının; özel kanunlarla kurulan ban
ka ve kurumlar ile bunlann sahiplerinin ayrı ayrı veya bunların birle~ 
şerek, kurdukları ve sermayesinin yansından fazlasına katıldıklan şir
ket, kurum ve ortaklıkların; devlet ile devlete bağlı kurumlarca ku
rulacak konut ofisleri ve ortaklıkları ile işverenler tarafından çalıştı· 
rılan işçiler için halk konutları standartlarına uygun olarak, asga
ri nitelikte yapacakları veya yaptırtacakları ve görevle ilgili zorunluk
lar "e belli sosyal amaçlar için karsız olarak memur ve işçilerine tah
sis edecekleri lojman binaları, apartman daireleri inşalarının sona er
diği mali yılı takiben mali yıldan itibaren 10 yıl süre ile; 

çç) Turizm endüstrisini teşvik kanunu hükümleri gereğince tu
rizm müessesesi belgesini almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda 
yazılı maksatlara tahsis ettikleri bi~alar, inşalarının sona erdiği veya 
mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde, turizm müessesesi belge
sinin alındığı mali yılı takibeden mali yıldan itbaren 5 yıl süre ile geçi
ci olarak bina vergisinden istisna edilmişlerdir. 

3 - Bina Vergisinin Mükellefi. Bina vergisinin mükellefi esas iti
barile binanın mutasarrıfıdır ( 1). Ancak bina üzerinde kanundan veya. 
mukaveleden doğan bir intifa hakkı mevcutsa, bu takdirde bina vergisi> 
intifa hakkı tapu siciline kayıtlı bulunmak veya ilam veya bunlara ben-

(1) «Mutasarnftan maksat, binanın tapu sicilinde binanın mutasarrıfı olarak 
kayıt olunan şahıs demektir» Bina Vergisi Nizamnamesi, 11.5.1939, Madde 6. 



zer muteber bir belgeye bağlı bulunmak şartile, intifa hakkı sahı'bindeu 
istenilir. Eğer binanın mutassarıfı veya intifa hakkı sahibi de yoksa, o 
zaman bina vergisini binayı sahibi gibi kuUanan veya şlgal eden kimse 
öder. Binaya birden fazla kimse şayian sahip bulunuyorlarsa, o ?JUDAD 

da her ortak kendi hissesi oranındaki vergi ne mükellef tutulur. 

Bina vergisi mükellefiyetinin n>.eJdana gelebilmesi ~ binamn bi
na vergisinin koıWsU ~e girebilecek bir durumda b11Jnnması JA
zımdır. Bu sebeple inşaatı henüz tamamlanmamış ve,a JmJJamlacak ha
le setmeırdş bulunan bir binada vergi mOkeJle'lı8tl böJle 
olduitı gibi, bina vergisi muaflıimdan faydalanan biDalarm vergi 
kellef1J'eU içerisine girebilmesi iotnde, bu mnatlılm oıması ge
rekli bulunmaktadır. Böyle bir dununda vergi mJlkaD.eflyetl vergi mu
aflılJnın kalkmasından sonra gelen mall yıldan itibaren baflar. 

t - Bina erglslnln Matrahı. Kunı1şlan ve görevleri 
Kanunmnuzda belirtilen Tahrir ve TadilAt Komlsyon1armca. mmmm 
ne1 ve tMil taıırirlerile bubmacak olan gayrislli lnMtmelall. bll:Jıamn 
1mn ve onanm masratma karfıJık o re 8/e 20 
soma, geri kalan kısım b matraıımı 

kundalı 
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Binaların gayrisafi iratları esas itibarile yıllık olarak tahmin edilir. 
Ancak mevsimlik olarak kiraya verilen veya içinde belli bir süre oturu
lan binaların, bu süreye ait olan iratları yıllık irat sayılır. Bu böyle ol
duğu gibi, yılın belli zamanlarında işleyebilen değirmenler ile belli mev
simerde çalışan fabrika ve imalathanelerin ve mevsimlik işleyen otel, 
banyo ve plaj gibi gayrimenkullerin işletme sürelerine ait iratları da yıl
lık irat olarak hesaplanır. Gayrisafi iradın tahmininde vergi, resim ve 
harçlar için indirme yapılmaz. 

Vergiye esas olacak olan binalara ait gayrisaf iradların tahmininde, 
tıpkı arazi değerinin takdirinde olduğu gibi, binanın bulunduğu ilçede· 
ki genel tahririn veya mevzii tadilatın başlandığı, ferdi tadilatta ise, fer
di tadilatın yapıldığı yıldaki cari olan rayiçler esas tutulur. Eğer genel 
tahrir veya tadil tahrir yolu ile bir binanın gayrisaf iradını tahmin için 
elde yeteri kadar vasıta ve karine mevcut olmazsa,o zaman binanın sa
tılması halinde sağlanacak değer tahmin olunur ve bu değerin % lO'u 
da safi irad olarak kabul edilir. Safi iradı bu suretle tesbit edilen bina
lar yılın belli zamanlarında kiraya verilen veya çalıştırılan binalardan 
olsa dahi safi irattan herhangi bir indirme yapılmaz. 

Genel Tahrir Komisyonları ile Tadil Komisyonları tarafından bina 
lara ait gayrisafi iratların tahmini hususunda, ne gibi usuli hükümlerin 
uygulanacağı Vergi Usul Kanunumuzun vergilendirmeye ait 1 inci kita
bının 3 üncü kısmında gösterilmiş bulunulmaktadır. Buna göre, tıpkı 
arazide olduğu gibi, binaların tahrirleri de, her 10 yılda bir tekrarlana
bilir. Ancak iki tahrir arasındaki süre 15 yıldan fazla olmıyacağı gibi, 
tahririn hangi ilçelerde yapılacağı hususu da, Maliye Bakanlığının vere
ceği kararla tayin olunur. Bu kararlar ilçe merkezinde çıkan gazeteler
le, gazete çıkmıyan yerlerde ise, mütad vasıtalarla ilan olunur. Tahrir 
muamelelerine, kararın ilanından en az 15 gün geçtikten sonra, başla
nır. Ancak tahrir kayıtlan yanmış veya diğer sebeplerle yok olmuşlarsa, 
o zaman 10 yıl beklenilmeden de, tahrir yapılabilir. 

Binaların gayrisaf iratlarının tadilat yeliyle tesbiti hususnuda Vergi 
Usul Kanunundaki esasların gözönünde tutulması gereklidir. Buna gö
re 1) herhangi bir sebep yüzünden devamlı olark, bina gayrisafi irat· 
lannın en az % 20 oranında artması veya eksilmesi; 2) binanın genel 
tahrirde unutularak, gayrisafi iradının tesbit edilmemiş olması; 3) yeni 
bina inşa edilmesi (mevcut binalara ilaveler yapılması veya sabit istih
sal, asansör veya kalörif er tesislerinin konulması yeni inşaat hükmün
de olup, bu hallerde yalnız ilave inşaat veya sabit istihsal, asansör ve 
kalörifer tesisatının gayrisafi iratları tahdir olunarak, binanın gayrisafi 
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iradına ilave edilir. Eğer sabit istihsal, asansör ve kalörifer tesislerinin 
gayrisafi kazançlarını tahmin için elde yeteri kadar vasıta ve karine 
bulunmazsa, o zaman bunların satılması halinde elde edilecek kıymet 
tahmin ohınur ve bunun % lO'u safi irat olarak kabul edilir); 4) bir 
binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen ve
ya kısmen harap olması veya binada mevcut sabit istihsal, asansör ve
ya kalöriferler tesislerinin kısmen veya tamamen kaldınlması; 5) bir 
binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ika
mete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi 
ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline veya bu hallerde bu
lunan yerlerin ikamete mahsus mahaller haline kalbedilmesi (apart· 
mandaki her dairenin iradı yeniden takdir olunur); 6) daimi müstes
nalıktan faydalanan ve iradı bulnmıyan bir binanın müstesnalıktan çık
ması; 7) bir binanın mütemmi durumunda olan arazinin mütemmimlik 
durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi duru
muna girmesi; 8) bir binanın taksim veya ifraz ed~lmesi gibi hal ve se
bepler mevcut bulunduğu takdirde, binanın gayrisafi iratları J apılacak 

tadil tahririne göre değiştirHebilir (V.U.K. madde 63). 

Arazi değerlerinde olduğu gibi, binalara ait gayrisafi iratlarda da en 
az % 20 oranında bir yükselme veya düşme vukua gelir e bu rüzdende 
bir tadil tahririnin yapılması gerekli bulunursa, yapılacak olan bu tad l 
tahriri ya mevzii veya ferdi nitelikte olur. Gerek bu nitelikteki tadil tah· 
rirlerinde ve gerek diğer sebeplerle yapılacak olan tadil tahrirlerinde 
Vergi Usul Kanununun aradğı şartların yerine getirilmesi lazımdır ( 1

'. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bina verg· sinin 
matrahı, genel veya tadil tahrirlerile tesbit olunacak gayrisafi irat tah
minlerine dayanmaktadır. Bu değer, tıpkı arazi vergisi bahsında söyle
diğimiz üzere, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisi altında kalarak, sık 
sık değişmektedir. Halbuki vergi matrahı, yapılacak yeni bir tahrirle 
tesbit edilecek olan yeni değere kadar, sabit kalmaktadır. İşte bu se
beple rayiç değerlerle tahrir değerlerini birbirlerine intibak ettirtmek 
için sık sık tahrirlerin tekrarlanmasına lüzum vardır. Ancak bu böyle 
olmakla beraber, tahrirlerin yapılması hem masraflı olmakta ve hem
de zamanı gerektirmektedir. Bu bakımdan arazi vergisinde ap ldığı gi · 
bi, bina vergisinde de tahrirle tesbit edilmiş olan gayrisafi ira miktar
ları kat sayıları ile çarpılarak, rayiç bina değerlerinin tahrir değerlerine 
uydurulması usulü tercih olunmuştur. Nitekim 1923 ve 1929 ı larında 

( ı) Bu hususta sahife 320 · 322 ye bakınız. 
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yapıldığı gibi, 27 Mayıs ihtilalinden sonra da, Milli Birlik Hükümeti ta
rafından, mahalli idarelerin gelir ihtiyacının karşılanması maksadile. 
arazı vergisi ile birlikte bina vergisinin de arttırılması düşünülmüş ve 
bu ~ebeple 3.1.1961 tarihinde 206 sayılı kanun kabul edilerek bina, vergı
si matrahının kat sayıyle çarpılması uygun bulunmuştu. Bu suretle ye
ni bir tahrire gidlimeden, kat sayısının uygulanmasiyle vergi hasılatı
nın artırılması istenilmişti. Ancak bina vergisi matrahının umumi şe
kilde kat sayısiyle çarpılarak yükseltilmesi, binalann gerçek irat artış
lannı tam olarak belirtemediğinden, vergi adaletine uygun düşmüyor· 
du. Çünkü binalann gayrisafi iratları hem binanın bulunduğu mahal ve 
mevki şartlanna ve hem de bizzat binanın durumuna göre değişik bulu
nuyordu. Bundan ötürü mükellefler kat sayısiyle çarpılmak suretiyle,. 
yapılan vergi zamlarına karşı bir tepki göstermiş ve bunun üzerine, al
tı aylık kısa bir zamandan sonra Kurucu Meclis zamanında 21.6.1961 ta~ 
rih ve 309 sayılı kanun çıkartılarak, sırf mükellefleri tatmin için kat sa· 
yılannda bir indirim yapılmıştı. Buna göre 1.6.1942 tarihinden önce tah
rir veya tadil suretile takdir edilmiş bulunan binalann gayrisafi iratla
rı, ister binada sahibi otursun, ister kiraya verilsin 206 sayılı kanuna 
göre beş katı ile çarpılırken, 309 sayılı kanundan sonra bu kat sayısı iki
ye indirilmiştir. Diğer binalarda da kat sayısı altıdan dörde düşürül
müştü. 1.V.1942 - 20.II.1947 tarihleri arasındaki tahrir veya tadil suretiy
le takdir edilmiş olan gayrisafi iratlar 206 sayılı kanuna göre meskenler 
de dört katı ile nazara alınırlarken, bu bir katına indirilmiş ve diğer bi· 
nalarda da beş katından iki katına düşürülmüştü. 1.3.1947 ile 11.5.195;~ 
tacthleri arasında tahrir veya tadil suretile, takdir edilmiş bulunan gay
risafi iratlar meskenlerde iki katından yarım katına, diğer binalardada 
üç katından bir katına indirilmiş ve bu suretle kat sayısının arttırılma
sından doğan hoşnutsuzluk giderilmek istenilmişti. 

5 - Bina Vergisinin Oranı. Genel veya tadil tahrirlerile tesbit olu
nan yıllık gayrisafi iradın % 20'si, bakım ve onarım masraflarına karşı
lık olmak üzere, çıkarıldıktan sonra, geri kalan kısmın % 12'si bina ver
gisi olara).{ alınır. Bu itibarla bina vergisi netice bakımından safi irat 
üzerinden tahsil edilmektedir. Ancak bina vergisine tabi olan mükellef
lerin, bina vergisine bağlı olmak ve matrahını da, bina vergisi teşkil et 
mek suretile, ödemiş oldukları iki vergi daha vardır ki, bunlardan biri
si «İktisadi Buhran Vergisi» diğeri de «Milli Savunma Vergisi» dir. 

1929 yılı buhranının memleketimizin ekonomisi üzerinde yarttığı 
menfi etkiler küçümsenemiyecek kadar önemli idiler. Devlet, azalan ka
mu gelirlerini artırmak gayesile 1932 yılında İktisadi Buhran Vergis ad 
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altında bir vergi ihdas etmek suretile, bina vergisine bir zam yaptığı 
gibi, İkinci Dünya Savaşından sonra durmadan artan milli savunma 
masraflarının karşılamnası bakımından 1941 yılında ihdas ettiği 

Milli Savunma Vergisile de bina vergisine yeniden bir ilave vergiyi ek
lemiş bulunuyordu. Buna göre İktisadi Buhran Vergisi bina sahibini...'l 
bizzat oturduğu meskenlerden bina vergisinin 1/6 sı; sair binalardan 
ise 1/3 ti olmak üzere, tahsil olunuyordu (1). 29.5.1941 tarihinde çı
kartılan 4040 sayılı kanunla Milli Savunma Vergisi de, tıpkı İktisadi 
Buhran Vergisi gibi sahibinin bizzat oturduğu meskenlerden, bina ver
gisinin 1/6 sı, diğerlerinden 1/3 ü olmak üzere alınıyordu (2). Bu i i
barla her iki vergi de, bina vergisinin matrahı üzerinden hesaplanıyor· 
du. Ancak bu miktarlar 1964 yılında bir değişikliğe tabi tutularak, sahi
binin bizzat oturduğu meskenlerde % 25, kiraya verilen meskenlerde 
% 75, ticarethanelerde ise, % 100 şekline sokulmuştu (3). Bu dununa 
göre bina sahiplerinin ödemek zorunda bulundukları vergi oranı bina
nın gayrisafi iradından bakım ve onarım giderleri olmak üzere % 2 
indirildikten sonra, geri kalan kısmının % 12 si olmayıp, bu oran sahip
lerinin oturdukları binalarda % 1 7, kiralanan meskenlerde % 25 ve ti. 
carethanelerde ise % 28 den ibarettir. 

6 - Bina Vergisinin Tarhı ve Ödenilmesi. Bina vergisine ait işlem
lerin yapılması ile bina vergisinin hasılatı 1935 yılında çıkartılan 2871 
say1lı kanunla özel idarelere terk edilmiş olduğundan, bina vergisinin 
de, binanın bulunduğu ilçe özel idaresince tarh ve tahsil edilmesi lazım
gelmektedir. Ancak arazi vergisi bahsında da anlattığımız üzere, bina er
gisinin matrahı, genel ve tadil tahrirlerile tespit olunduğu için, bu hu
susta yaplan ilk matrah tesbitinin özel idarelerin vergi dairelerince mü
kelleflere bir ihbarname ile bildirilmiş olması lazımdır. Bunu takip eden 
yıllardaki verginin tarh ve tahakkuk işlemlerine gelince, bunlar tahrir 
sonucunda tesbit edilen matraha göre hazırlanan vergi cetvelleriyle ta
hakkuk defterleri esas tutularak yapılır. Bu itibarla mükelleflere ayrıca 
her yıl bir ihbarnamenin gönderilmesine de ihtiyaç yoktur. 

( 1) 30.XI.1931 tarih ve 1890 sayılı İktisadi Buhran Vergisi Kanununa ek Kanun 
29.V.1932, No: 1996, Madde 1. 

( 2) Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3823 No: lu kanuna ek kanun, 29.5.1941, No: 4040, Madde 31. 

(3) Bazı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 29.5.1941 arih ve 4040 
sayılı kanunun 31 inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 11.7.1964, 
No: 489, Madde 1. 
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Bina vergisi, binanın bulunduğu yerin vergi dairesince, iki eşit tak
sit dahilinde tahsil olunur. Her mali yıla ait taksit aylan il genel mec
lisinin mütalaası alındıktan sonra, bölgelerin ekonomik durumuna gö
re Maliye Bakanlığınca tayin olunur. Bina vergisine bağlı olmak üzere,.. 
alınan İktisadi Buhran Vergisi ile Milli Savunma Vergisi de aynı za
manda ve aynı taksitler dahilinde, ilgili vergi dairesince tarh, tahakkuk 
ve tahsil olunurlar. 

VII - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ. 

Memleketimizde veraset ve intikal vergisi 3.IV.1926 tarih ve 797 sa
yılı kanunla vergi sitemimiz içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu kanu
nun beş yıllık uygulanması sonucunda bazı noksanlıkların ortaya çıktı
ğı görülmüş ve bu sebeple bir taraftan bu noksanlıkların giderilmesi ve 
diğer taraftan da 1927 yılında kabul edilen Medeni Kanunla Borçlar Ka
nununun miras, vasiyet ve hibe müesseseleri bakımından ortaya koydu
ğu yeni hükümlere uyulması için 4.7.1931 tarihinde 1836 sayılı kanun çı· 
kartılmıştı ( 1). Böylece hem veraset ve intikal vergisi oranlarında de
ğişiklikler yapılmış ve hem de kavramlar daha kesin bir hale sokulmuş
tu. Ancak İkinci Dünya Savaşının çıkması üzerine devletin yeni gelir 
kaynaklarına olan ihtiyacı çoğalmış olduğundan, 1941 yılında, diğer ba
zı vergiler meyanında, veraset ve intikal vergileri oranlarının da bir 
misline yükseltilmesi uygun görülmüştü. (2) Bu böyle olduğu gibi, mi
rasçılara intikal eden gayrimenkullerden alınan veraset vergisinin tah
rir değeri üzerinden değil, rayiç değeri üzerinden hesaplanması da doğ
ru bulunmuş ve bu maksatla da 1957 yılında önemli bir değişikliğin ya
pılırasına lüzum hasıl olmuştu. Gerçekten tahrir esasına göre tesbit olu
nan değerler 1936 yılındaki tahrire dayanmış olduğundan, vergilendir
mede bu değerlerin esas tutulması isabetli olamazdı. Çünkü o tarihten 
itibaren hem para değeri düşmüş ve hem de nüfustaki hızlı artış yü
zünden gayrimenkullere olan talep fazlalaşmış ve dolayısiyle arazi ve 
bina fiatlan da 1936 yılından itibaren buna paralel olarak yükelmiş bu 
lunuyordu. İşte bu sebeple 1957 yılında tahrir esasından ayrılınmış ve 

( 1) 3.IV.1926 tarihli Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun bazı maddelerile 
17 XI.1928 tarih ve 1357 sayılı kanunla değiştirilen 4 ve 46 ıncı maddelerini muaddil 
kanun, 4.VII.1931, No: 1836, madde 1 

( 2) «797 ve 1836 sayılı kanunlar mucibince alınmakta olan veraset ve intikal 
vergisıne bir misil zam yapılmıştır.» Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı Vergi ve 
Resimlere Zam İcrasına ve Bazı Maddelerin Mükellefiyet Mevzuuna Alınmasına 
Dair 17.5.1940 Tarihli Kanuna Ek Kanun» 29.5.1941, No: 4040, Madde 30. 



327 

rayiç değer esası kabul edilmişti. Ancak 1953 yılından itibaren şiddeti
ni artırmış olan enflasyon karşısında ellerinde yeteri kadar para bulu· 
nanlar paralarını arazi ve binalara yatırmış oldukları için gayrimen
kul fiatları da yükselmiş ve dolayısiyle rayiç değer üzerinden ödenmesi 
gerekli bulunan vergi miktarı da kabarmış bulunuyordu. Hiç şüphe yok 
ki, bu olay vergi mükelleflerinde bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. İşte bu 
sebeple bugün uygulanmakta olan 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergis· 
Kanunu 15.VI.1959 tarihinde çıkartılarak, hem bir taraftan vergi oran
ları indirilip, muafiyetler genişlettirilmiş ve hem de diğer taraftan ve
raset ve intikal vergisinin eskiden olduğu gibi, tahrirle tesbit olunan 
vergi değeri üzerinden hesaplanıp alınması kabul edilmişti. Ancak ver
gilendirmenin bu şekildeki hesaplanışı, vergi hasılatının büyük ölçüde 
düşmesine sebep olduğundan, 27 Mayıs İhtilalini müteakip yeniden bir 
değişikliğe lüzum görülmüştü. Nitekim 15.2.1963 tarihinde kabul edilen 
189 sayılı kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 inci maddesi 
değiştirilmiş ve böylece gayrimenkullerden alınacak olan veraset ve in
tikal vergisinin yeniden rayiç değer üzerinden hesaplanması kanunlaş
tırılmıştı ( 1). 

Bugün yürürlükte bulunan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 7338 
sayılı kanun olup, bu da «mevzu, tabirler, muafiyet ve istisnalar»; «mü
kellef, teklif mahalli ve beyanname»; «matrahın tayini, verginin tarhı 
ve nisbeti»; «ihtiyat tedbirleri ve tahsil hükümleri» ile «müteferrik hli· 
kümler» bölümlerini kapsamaktadır. 

1 - Veraset ve intikal Vergisinin Konusu. Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununun 1 inci maddesinde açıklandığına göre «Türkiye Cumhu · 
riyeyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara (2) ait mallar (3 ) i e Türk.iyede 

( 1) «Veraset ve intikal vergisi tatbikatında işbu gayrimenkul.er, müke efler 
tarafından tayin ve beyanname ile bildirilecek, rayiç değerleriyle değerlenir. iı
kellefler tarafından tayin ve beyan olunacak rayiç değerler, bu malların fiilen ge
tirmekte bulndukları veya kiraya verildikleri takdirde getirebilecekleri ·ıllık kira
nın on katından az olamaz» 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 297 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi hakkında Kanun, 15.2.1963, No: 189, Madde 1. 

( 2) «Şahıs tabiri aksine bir sarahat bulunmadıkça, gerek veya tüze kişileri 
ifade edem Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 15.VI.1959, No: 7338, Madde 2, Bent 
a. 

( 3 ) «Mal tabiri mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mem
lekete girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade eder» Ayni Kanun, Madde 
2, Bent h. 
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bulunan malların veraset yolile ( 1) veya herhangi bir suretle olursa ol· 
sun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir şahsa intikali (2) » veraset 
ve intikal vergisinin konusunu teşkil eder. Bu vergi Türk tabiyetinde 
bulunan şahısların ecnebi memleketlerde ayni yollardan iktisap ede · 
cekleri mallara da şamil bulnmaktadır. Bu itibarla Türk tabiiyetinde 
bulunan bir şahsın Türkiye haricindeki malını iktisap eden kimse ya
bancı olur ve Türkiyede de ikametgahı bulunmazsa, o zaman bu şekil
deki bir iktisap veraset ve intikal vergisinin konusu için girmez. Fakat 
buna mukabil Türk tabiiyetinde olan bir kimse yabancı memleketlerin 
birinden ivazsız şekilde bir mal iktisap ederse, bu veraset ve intikal ver
gisinin konusu dahiline girer. 

Malın bir kimseden diğer bir kimseye ivazsız şekildeki intikali mi· 
ras, vasiyet ve bağış yolu ile olur. Bu itibarla miras ve vasiyete ait hü
kfunler Medeni Kanunumuzun miras kitabında, bağışa ait hükümler ise, 
Borçlar Kanunumuzda yer alırlar. Bankaların dağıttıkları ikramiyeler
le Spor Toto ikramiyeleri de, ivazsız intikalerden sayıldıklarından, ve
racsei ve intikal vergisi kanunlarınca vergilendirilirler. 

2 -- Veraset ve İntikal Vergisindeki Muaflıklar. Veraset ve intikal 
vergisi kanunu politik, ekonomik ve sosyal sebeplerden ötürü, bazı şa
hıs ve müesseseleri vergi dışı tutmuş bulunmaktadır. Gerçekten ku.
nunumuza göre a) Devlet, katma bütçeli idareler, özel idareler, beledi· 
yeler ve köyler gibi kamu idareleri; b) emekli sandıklan, yardım san
dık.lan, Rosyal sigorta kurumları; c) genel menfaatlara yararlı dernek· 
Ier; ç) siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kui"
dukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmıyanlar; d) tüz3l 
kişiliği haiz ve umumun istifadesi için kurulmuş bulunan bilim, araştır· 
ma., kültür, san'at, sağlık, eğitim, din, hayır, imar ve spor kurumlan; 
e) karşılıklı olmak şartile, yabancı devltelerin Türkiyede bulunan elçi, 
maslahatgüzar ve konsoloslukları (fahri konsolosluklar hariç) ile el
çilik ve konsolosluklara mensup olan ve o devetin tabiiyetinde bulunan 
memurları ile Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler ve bunla
rın aileleri efradı (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset yolu 

· ! ) Ölenin ölüme bağlı bir tasarrufu bulunmaksızın, malın kanuni mirasçısı
na intikali veraset yolu ile intikali ifade eder. Bu hususta Türk Medeni Kanunu
nun 439 - 448 inci maddelerine bakınız. 

(2) «İvazsız intikal tabiri hibe yoliyle veya herhangi bir tarzda olan ivazsız ik
tisapları ifade eder. Maddi ve manevi bir zarar mukabil verilen tazminatlar ivazsız 
sayılmazlar» Veraset ve İntikal Vegisi Kanunu, Madde 2, Bent d. 



ve sair suretle mal iktisap edenlerle yukarıda sayılanların dışında ka
lıpta, Türkiyede ikamet eden şahısların Türkiyede bulunan mallarını 
veraset yolu ile veya sair suretle iktisap edenler hariç) veraset ve inti
kal vergisinden muaf tutulmuşlardır (V.İ.V.K. madde 3). 

3 - Veraset ve intikal Vergisindeki İstisnalar. Veraset ve intikal 
vergisinden nelerin istisna edildiği hususu da veraset ve intika vergisi 
kanununun 4 üncü maddesinde belirtilmiş bulunulmaktadır. Buna gö
re a) veraset yoliyle intikal eden ev eşyası ile ölene ait zat eşyas ve aile 
hatrası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç ve madalya gibi eşya; b) C
ruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 40.000 lirası, mu
risin reşit olmıyan çocuklarının her biri için, bunların reşi çağa gelin
ıceye kadar geçmesi icabeden her yıl başına 1000 lira ve yaşı her n·~ 
olursa olsun bedenen ve fikren hiç bir suretle çalışarak hayat nı kaza
namıyacak durumda oldukları tam teşekkülü sıhhi heyet raporu i e 
taayyün eden malul ve mefluç füruğun her biri için 25.000 lira yukarıki 
miktara ilave olunur; c) örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan he
diye, cihaz, yüz görümlülüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç); 
ç) bilumum sadakalar; d) ıvazsız surette vaki intik Herin 5.000 lirası· 

e) para ve mal üzerine tartip ve keşide olunan alelümum piyango v~ 
kur'alarda kazanılan ikramiyelerin 5.000 lirası; f) veraset ve intikal ver
gisi kanununun 3 üncü maddesinin ( a) ( 1) ve ( b) ( 2) fıkraları içerisine 
giren şahısların statüleri gereğince usulüne uygun olarak, aptıklan 

yaidımlar; g) kamu idare ve müesseseleriyle 3659 sayılı bankalar ve 
d~vlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkında
ki kanuna tabi müesseseler ve kamu menfaatlarına yararlı dernekler
den veya emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki kurumlardan 
dul ve yetimlere bağlanan aylklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ik
ramiyeleriyle dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini 
doldurmamış bulunanlardan dul ve yetimlerine aylık erine toptan ya· 
pılan ödemelr ve harp malülleri ile şehit yetimlerine tekel bey'i elerin
dn ödenen paralar; h) harpta veya eşkiya müsademlerinde, mane' ra ve 
talimlr esnasında veyahut bunlardan aldığı yaralar neticesinde ölen su-

( 1) «Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, 
umumi menfaata hadım cemiyetler, siyasi partiler ve bunlar ait olan '\eya bunla
rın aralannda kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmı anlar e
raset ve İntikal Vergisi Kanunu, Madde 3, Fıkra a. 

( 2) «a fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ai o up, umumun 
istifadesi için ilim, araştırma, kültür, san'at, sıhhat, eğitim, din, ha r, imar '\e spor 
gib maksatlarla kurulan teşekküller» Ayni Kanun, Madde 3. Fıkra b. 
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bay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil), kezalik vazife esnasında 
ölen emniyet mensuplarının füruğ ve karılarına, ana ve babalarına in
tikal eden bütün mallar kıymetinden kanunun ( b) fıkrasında yazılı bu
lunan miktarların bir misli; i) Borçlar Kanununun 242 inci maddesi
ne ( 1) göre rücu şartile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan 
evvel vefatı halinde, bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar; ı) kuru 
mülkiyet halinde intikal eden mallar veraset ve intikal vergisinden istis
na edilmişlerdir (V.İ.V.K. madde 4). 

4 - Veraset ve intikal Vergisinin Mükellefi ve Mükellefiyetin 
Başlangıç Tarihi. Veraset ve intikal vergisinin muaflıkları ve istisnala
rı dışında kalan her nevi ivazsız şekilde mal iktisap edenler veraset ve 
intikal vergisinin mükellefi sayılırlar ve bunlar ivazsız şekilde iktisap 
etikleri mallan için beyanname verirler. 

Vernset ve intikal vergisi mükellefiyetinin başlangıç tarihine gelin
ce bu, beyannamenin verilip verilmediği keyfiyetine göre, değişmekte
dir. Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar içın 
beyanname tarihinde, beyanname verilmiyen hallerde ise, intikal eden 
malların idarece tesbit olunduğu tarihte verginin ödenilme mükellefi.
yeti başlar. Buna mukabil terekenin tahriri, defter tutma veya resmi 
tasfiye hallerinde, mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte 
mükellefiyet başlamış sayılır. Bilhassa vergi mükellefiyetine ait zaman 
aşımı süresinin tesbit bakımından, mükellefiyetin başlangıç tarihinin bi
lir..mesine lüzum vardır. 

5 - Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Verginin Tarhı. Vera
set ve intikal vergisinin muaflıklarından faydalanmıyanlar iv~zsız ola
rak iktisap ettikleri mallar için beyanname vermek zorundadırlar. «Ve
rilecek beyannamenin ihtiva edeceği malumatı ve şeklini ve bu beyan· 
nameye eklenecek olan evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine 
Maliye Bakanlığı yetkilidir» (V.İ.V.K. madde 7, fıkra 2). 

Beyannameler a) veraset yeliyle vaki olan intikallerde, ölen kimse
nin, diğer suretle vukua gelen intikallrde tasarrufu yapan şahsın ika
metgahının, tüzel kişiler ile diğer teşekküllerde ise merkezlerinin bulurı
duğu; b) ölenin veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir 

( ı) «Bağışlıyan, bağışlananın kendisinden evvel vefatı halinde bağışlamlan 

şeyin mülkine rücu etmesini şart edebilir. Bağışlanılan gayrimenkule veya bir gay
rimenkul üzerindeki ayni hakka taalluk ederse, o zaman rucu şartı da tapu sicili
ne kaydedilebilir» Borçlar Kanunu, Madde 242. 
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memlekette ise Turkiyede son ikametgahının bulunduğu vergi dairesi
ne; c) ölen veya tasarrufu yapan şahıs Türkiyede hiç ikamet etmemiş 
veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Bakanlığına verilir
ler (V.İ.V.K. madde 6 ve 7). 

Yabancı memleketlerde bulunan veraset ve intikal vergisi mükellef
leri tanzim ettikleri beyannameleri bulundukları yerin Türk konsolos
luklarına verirler. Beyannameler her mükellef tarafından ayn ayn ve:-
rilebileceği gibi, toplu olarak da verilebilirler. 

Beyannamelerin verilme sürelerine gelince, bu hususta kanunda 
çeşitli ihtimaller düşünülmüş olup, müddet de bu ihtimallere göre 
tayin olunmuştur. Veraset yoliyle vukubulan intikallerde: a) ölüm Tür
kiyede vukua gelmişse, mükelleflerin Türkiyede bulunmaları halinde, 
ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde; b) ölüm yabancı memleket erde 
VUkubulmuşsa, mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde, ölüm ta
rihin takip eden 6 ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu memlekette 
bulunmaları halinde, ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, ölenin bulun
duğu yerin dışında yani başka bir yabancı memlekette bulunması ha
linde, ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde; c) gaiplik halinde, gaiplik ka
raıının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden 1 ay içinde beyan
namelerin verilmesi icabetmektedir. Diğer suretle vaki olan in ikaller
de ise malların hukuken iktisab edildiği tarihi takip eden 1 ay içinde 
veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin ilgili bulunduğu vergi dai
relerine verilmesi lazımdır. Ancak bu böyle olmakla beraber, ergi Usul 
Kanunumuzun 13, 15, 17 ve 18 inci maddelerinde yazılı olan hükümleri 
dahilinde bir gecikme vukua gelirse, o zaman verilecek olan beyanname~ 

nin süresini de bunlara göre hesaplayıp, tayin etmek 18.zımgelir. 

6 - Veraset ve intikal Vergisinin Matrahı. Mirasçılara veya kendi
lerine ivazsız surette intikal eden malların Vergi Usul Kanunu geregin
ce bulunacak olan değeri veraset ve intikal vergisinin matrıhıru teşkil 
eder. Daha doğrusu «menkul mallarda veraset ve intikal vergisinin mat
rahı vergi usul kanunumuza göre bulunacak olan değerleri olup, gayri
menkul mallarda ise, Vergi Usul Kanununa göre tesbit edilecek olan de
ğerlerdir» Bu değerler miras yoliyle vukubulan intikal erde mirasın 
açlc7ığı tarihteki değere, diğer suretlerle vaki olan intikallerde ise, malla
rın hukuken iktipsap olunduğu gündeki değerleridir. Diğer bir deyimle 
bu değerler esas tutulmak suretiyle veraset ve in ikaı vergisi mathının 
hesaplanması ıazımgelir. Ancak daha önce de belirtmiş olduğumu~ 
üzere, 1963 yılında kabul edilen 189 sayılı kanunla vergi usul kanunun-
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da yapılmış olan bir değişiklikle, intikal eden gayrimenkul malların de
ğerleri vergi değeri esasına göre değil, mükelleflr tarafından verilen be
yannamelerde bildirilen rayiç değerler esasına gör tayin olunurlar. Her 
nekadar rayiç değerin ne olduğu kanunda kesin bir şekilde tesbit edil
memişse de, mükellefler tarafından tayin ve beyan olunacak rayiç de
ğerlerin, bu malların fiilen getirmekte oldukları veya kiraya verildikleri 
takdirde getirebilecekleri yıllık kiranın on katından daha aşağı olamı
yacağına» ( 1) işaret edilmiş bulunmakla, rayiç değerin ne olduğu da ifa
de edilmiş demektir. Bildirlen değer daha az miktarda gösterilmiş olur 
veya kanuni süresi içinde bildirim yapılmamışsa, o zaman rayiç de
ğer Vergi Usul Kanunumuzda kuruluşları ve görevleri belirtilmiş olan, 
Takdir Komisyonları tarafından tayin edilir. Bu böyle olduğu gibi, mü
kellefler veraset ve intikal vergisi beyannamelerini zamanında vermek 
şartile, rayiç değerin doğrudan doğruya Takdir Komisyonunca tayinini 
isteyebilirler (2). Veraset ve İntikal Vergisinin matrahını tesbit için 
ivazsız şekilde intikal eden mallarla hak ve alacakların değerlerinden 
veya değerler yekününden kanunda yazılı bulunan borç ve masraflann 
da beyannamede gösterilmeleri ve buna göre de indirimlerin yapılması 
gerekmektedir. Bu itibarla a) veraset yoliyle vukubulan intikallerde, öle~ 
nin inanılır vesikalara dayanan borçlan ile vergi borçlan; b) diğer su
retlerle vukua gelen iktisaplarda intikal eden malın aynına taalluk eden 
bo.ı:çlarla vergi borçları (şu kadarki, hibe eden hibe ettiği mala taalluk 
eden borçlarını kendi üzerine almış veya öyle taahhüt etmişse, bu borç
lar nazara alınmaz); c) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan şahısla
ra ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara taalluk eden borç
lar ve yabancı memleketlerde bu mallar dolayısiyle alınan veraset ve in
tikal vergileri ancak buradaki borçlar ile veraset ve intikal vergileri 
beyannamede gösterilen bu kabil malların değerini geçemiyeceği gibi, 
borçların tevsik edilmesi de şarttır. ç) cenazenin teçhizi ve tetf ini için 
yapılan masraflar tenzil edildikten sonra, geri kalan safi değer üzerin
den vergi tarh olunur. 

İhtilaflı olan borçlara gelince, burada «ölenin sağlığında icra dai
resine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve 
borçlarının beyannamede açıkça gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borç
ların vergileri tahakkuk ettirilerek, tahsilleri icra dairesi veya mahke
menin vereceği kati karar veya hüküm sonucuna intizaren tecil olunur .. 
Şu kadarki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiç bir zaman on yıl-

(1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun, 15.2.1963, No: 169, Madde 1. 

(2) Ayni Kanun, Madde 1. 
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dan fazla süremez. Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava durumla
rını bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildi
rim yapılmadığı takdirde, tecil olunan vergiler derhal tahsil edilir. Te
cil olunan vergilerin taalluk eylediği davalar tecil müddetinden sonra 
neticelenecek olursa, mükelleflerin müracaatı üzerine ·e orta a çıka
cak hale göre gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış vergiler var
sa, terkin ve sahiplerine geri verilir (V .İ.V .K. madde 13). 

7 - Veraset ve intikal Vergisinin Tarhı. Veraset ve intikal vergisi 
mükellefin vergi dairesine vereceği, beyanname üzerine tarh olunur. Ve-. 
raset ve intikal vergisi kanununa göre tarh muamelesini yapacak olan 
vergi dairesi a) veraset yoliyle vaki intikallerde ölen kimseye, diğer su
retle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsa ait ikamtgahın bu· 
lunduğu; b) tüzel kişilerle diğer teşekküllerde merkezlerin bulunduğu; 
c) ölenin veya tassarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir mem
lekette ise, Türkiyedeki son ikametgahının bulunduğu; ç) ölen veya ta
sarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametga
hı tesbit olunamamış ise, Maliye Bakanlığının tayin edeceği yerin vergi 
dairesidir. 

«Veraset ve intikal vergisi beyarınamelerini, kan A sürenin bitme
sini takibeden günden başlıyarak 15 gün içinde veren mükelleflere 25 
liradan 250 liradan çok olmamak şartiyle verginin % 2 si, daha sonra 
veren vergi mükelleflerine ise 100 liradan az, 2000 liradan ÇOK olmama 
şartile % 5'i tutarında bir usulsüzlük cezası verilir» (V.U.K. madde 
354). 

Veraset ve İntikal Vergisi esas itibarile, yukarıda belirtilen yerle
rin vergi daireleri tarafından mükellefkerin verdiği beyannameıer üze
rinden tarh olunurlarsa da, ayrıca ikmalen veya re'sen tarh usullerinin 
uygulanması da mümkün bulunmaktadır. Nitekim mükellefler tarafın
dan verilmiş olan beyannamelerde intikal eden mallar ve hakmrdan bir 
kısmının gösterilmediği veya gerçeğe uymıyacak şekilde beyan edildiği 
vergi dairesince ortaya çıkarılırsa, bu takdirde gerçeğe uymayan veya 
noksan beyan edilen malların veya hakların değerleri tesbit edilere.K, 
bunlar üzerinden Vergi Usul Kanununa göre ikmalen vergi tarh olunur. 
Mükelleflere de, ayrıca vergi ziyaına sebebiyet verdirttikleri için kaçak
çılık veya kusur cezası kesilir. 

Eğer Beyanname kanuni süre içinde verilmemiş olur a, o zaman 
veraset ve intikal vergisi vergi daireleri tarafından re'sen tarh olundu
ğu gibi, ayrıca mükelleflere, vergi ziyanının mahiyetine göre, kaçakçılık 
veya kusur cezası da verilir. Gerek değer üzerinden tarh olunan ve ge
rek vergi dairesince ikmalen veya re'sen tarh olunan veraset e intikal 
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vergis ile vergi ziyaından ötürü kesilen cezalar mükelleflere daima bir 
ihbarname ile tebliğ olunur. Ancak veraset ve intikal vergisi, diğer ver
giler gibi, sık sık tekerrür etmediğinden, mükelefler çok defa ne gibi 
bir mecburiyet altında bulunduklarını tayin edememektedirler. Bu itl· 
barla mükeleflere 15 günlük bir müddetin verileceği ve bu müddet için
de de beyannamelerin verilmesi halinde vergi ziyaının meydana gelmi
yeceği hususu kendilerine bildirilirse, onlar da buna göre hareket et
mek imkanını bulurlar ( 1). 

8 - Veraset ve intikal Vergisinin Oranı. Veraset ve intikal vergisi, 
mükellefler bakımından, üç gruba ayrılmış olup, her bir grup da, aşa
ğıda görüleceği üzere, 12 kademeli müterraki vergiye tabi tutulmuşlar
dır. Kanundaki cetvele göre, birinci gruba ölenin füruğu, eşi, ana veba
bası (evlatlıklarda nesebi sahih olmıyan çocukların medeni Kanunun 
257 ve 443 üncü maddelerine göre alacakları miraslar bu gruba dahil
dir); ikinci gruba ölenin kardeşleri, büyük ana ve baba ve rüfuğları; 
üçüncü gruba da, birinci ve ikinci grubun dışında kalanlar ithal edilmis 
bulunulmaktadırlar. Birinci gruba girenlerin vergi oranı % 2 den başla
yıp % 20 ye kadar yükselmektedir. İkinci gruba dahil olanların vergi 
oram ise, % 4 ile % 30 arasında olup, üçüncü gruptakilerin vergi oranı 
da % 8 ile % 44 arasında değişmektedir. 

Aşağıdaki cetvel, her üç grubun ödeyeceği, müterakki vergi oran
larının ne miktarlardan ibaret bulunduğunu göstermektedir. 

Kardeşler 

Füruğlar, büyük ana 1 ve 2 inci 
eşler, ana ve büyük grup dışında 

ve babalara baba ve kalan mira ~ 
Matrah ait vergi füruğa ait çılara ait 

oranı vergi oranı vergi oranı 

ı liradan 20.000 liraya kadar % 2 % 4 % s 
20.001 liradan 30 .000 liraya kadar % 3 % 6 %10 

30.001 )) 50.000 )) )) % 4 % 8 % 12 

50.001 )) 100.000 )) )) % 5 % 10 % 14 

100.001 )} 150.000 )} )) % 6 % 12 % 16 

150.001 }) 200.000 )) )) % 8 % 14 % 20 

200.001 }) 300.000 )) }) %10 % 16 % 24 

300.001 )) 400.000 }) )) % 12 %18 % 28 

400.001 )) 500.000 )) )) % 14 % 20 % 32 

500.001 )} 750.000 » » % 16 % 22 % 3ô 

750.001 » 1.000.000 )) » % 18 % 26 % 40 

1.000.001 lira ve daha fazlası için % 20 % 30 % 44 

(1) «Beyannameli mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için be-
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9 - Veraset ve intikal Vergisindeki Teminat Durumu. Veraset ve 
intikal vergisinin kaçırılmasını önlemek üzere, bazı önemli kanuni ted
birler alınmış bulunulmaktadır. Verginin konusu dahiline girmesi ge
reken malların vergiden kaçırılacağına dair bazı şüpheler ve karineler 
mevcut olursa, o zaman vergi dairesi Medeni Kanunun 532 inci madde· 
sinin 3 numaralı fıkrasına dayanarak, ilgililerden tereke defterinin der
hal tanzim edilmesini isteyebilir. Bu böyle olduğu gibi, aynca kamu ida· 
re ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralıyanlar, sigorta şir
ketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istih
kak sahıplerine bu verginin konusu içine giren herhangi bir muamele 
dolayısıyle para ve senet verebilmek için herşeyden önce verginin öde
nilmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş olan vesikayı talep eder
ler. Bu belge verilmediği takdirde, veraset ve intikal vergisinin matrahın · 

dan alınacak olan vergi oranlarını gösteren listedeki birinci gruba da
hil füruğun, eşin, ana ve babanın istihkaklarından % 10 u, ikincı gruba 
dahil kardeşler, büyük ana ve büyük baba ile füruğlannın istihkakla
rından % 15 i, bu iki gruba girmeyenlerin istihkaklarından ise 0 o 20 si 
vergi karşılığı olmak üzere kesintiye tabi tutulur ve geri kalan kısım 
.kendileı ine verilir. Ancak kesintiyi yapanlar kestikleri parayı en geç 
bir hafta içinde bulundukları yerin mal sandığına yatırmaları ve keyfi
yeti bağlı bulundukları yerin vergi dairesine bildirmeleri Iazımd r. 

Tevküat yapmadan para ve senet verenlerle tevkü ettikleri para 
muayyen müddet içinde mal sandıklarına yatırmıyanlardan ( argıçlar 
hariç) tevkif etmiye ve yatırmıya mecbur oldukları paralar, kaınu ala
-caklarının tahsil usulü hakkındaki kanun gereğince % 10 fazlasile tah-
sil olunurlar. 

Eğer ölenin bir kiralık kasası mevcutsa, bu takdirde kasanın açıla· 
bilmesi ve içindekilerin tesbit edilerek, mirasçılara veya Kanuni mü
·mesillerine verilebilmesi için vergi dairesinin yetkili bir memurunun 
hazır bulunmasna lüzum vardır. Aksi halde, ne kasa açılabilir ve ne de 
muhteviyatı ilgililere verilebilir. İntikal eden gayrimenkul erin tapuda
'ki tescil muamelesine gelince, bu ancak veraset ve intikal vergi erirun 
tahakkukunu müteakp yapılabilir. Verasat ve intikal vergiler· tamamen 
-ödenilmedikçe, intikal eden gayrimenkullerin başkasına de ir ve ferağı 

yanname verme süresinin sonundan başlıyarak, 15 gün beklenir. Be ·anname bu 
süre içinde verilirse, vergi ziyaı olmamış sayılır. Veraset ve intikal rerg· inde mü
kellefe tebliğ olunmak şartile, yeniden 15 günlük bir mühlet verilir. Bu hususta da 
:yukarıki hüküm cari olur)} Vergi Usul Kanunu, Madde 342. 
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bet bir sonuç elde edilememiştir. Bu böyle olduğu gibi, 1914 - 1918 Dün
ya Savaşının başlamasından hemen sonra Osmanlı Devleti kapitülasyon
ları fiilen kaldırma yoluna gitmiş ise de, Sevr Muahedesi ile bunlar ye
niden ortaya konulmuşlardı. Bu itibarla memleketimizde yıllar yılı uy
gulanan ve devletin siyasi, adli, mali ve iktisadi egemenliğini sarsan ka
pitülasyonların fiilen ve hukuken tarihe intikal ettirtilebilmesi ancak 
İstiklal Savaşını müteakip yapılan Lozan Andlaşması ile mümkün ola
bilmişti. Bu böyle olmakla beraber, bağımsız bir gümrük politikası
nın gerçekleşebilmesi ise, ancak 1929 yılında kabil olabilmiştir. Bu 
tarihten sonra, daha doğrusu 1935 yılından itibaren Devlet, gümrüklerine 
yeni bir düzenin getirilmesini temin maksadiyle, gümrük yüksek me
murları ve müfettişleri arasından bazı kimseleri Avrupa ile A.B.D. ine 
gönderterek, bunların buralardaki gümrük teşkilatında staj e inceleme
ler yapmalarını sağlamıştı. Bütün bu incelemelerden sonra, hem bir ta
raftan Gümrük ve Tekel Bakanlığında yeni bir gümrük kanunu tasarı
sının hazırlanması işine girişilmiş ve hem de diğer taraftan gümrük tari
fe cetvelinin, Miletler Cemiyeti Teknik Komisyonunca hazırlanmış olan, 
Nomanklatür'e (Nomenclature) intibakını sağlamak ü~ere, ayn bir ta
san vücuda getirilmiş ve her ikisi de 1941 yılı sonlarına doğru Büyü : 
Milkt Meclisine sunulmuştu. Uzun süren ve aynı za anda fasılalı b·ı 
şekilde yapılan Komisyon ve Meclis çalışmaları sebebiyle gümrük kanu
nu tasarısı ancak 2.5.1949 tarihinde kanunlaşabilmişti (1

). Bu suretle 
kabul edilen 5383 sayılı Gümrük Kanunu ile o tarihe kadar uygulanmak
ta ~lan 11.4.1334 (1918) tarihli Gümrük Kanunu ve bu kanuna ek olarak 
çıkartılan diğer bütün tadil kanunları ortadan kaldırılmış ve böyleca 
gümrüklerle ilgili bulunan eski dağınık hükümlerin yerine daha toplu 
ve daha düzenli mevzuatın meydana getirilmesi mümkün olabilmişti. 
Ancak bu böyle olmakla beraber, gümrüklerin bağımsızlığa kavuşması 
üzerine, uygulanan 1929 tarihli Gümrük Tarifesi değiştirilememişti. Bu 
itibarla Gümrük Tarife Cetvelinin değiştirilmesi ancak 1954 yılında çı
kartılan 6290 sayılı kanunla gerçekleştirilebilmişti (2

). Bu kanun bir ta· 
raftan gümrük tarifemize Brüxsel eşya tasnif cetveline uyan bir şeki.= 
verdirttiği gibi, diğer taraftan da gümrük tarif esini spesifik esas an 
ayırtarak, ad valorem esasına dayandırtmıştı. 1960 yılında çıkartılan 

{ 1) Mahmut Nedim Gündüzalp ve Mustafa Nuri Anıl «Şerhli Gümnik Kanunu 

ve İlgili Kanunlar» İstanbul 1949, S. VII- VIII. 
( 2) Gümrük Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı 

Gümrük Tarifesi Kanunu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair kanun. 26.2.1954, 
No: 6290. 

F 2'a 
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146 sayılı kanunla da ( 1) mevcut olan Gümrük Tarif esi ınuslararası 

Tarnif Cetvelinin son şekline uydurtulmuştu. Bir yıl sonra çıkartılan 197 
sayılı kanunla da( 2) hem vergi oranlarında bazı yükseltmeler yapıl ış ve 
hem de imalat maliyetlerini düşürtmek amaciyle bazı ham maddelerle 
ilk maddelerden alınan gümrük vergilerinde indirmeler icra edilmişdi. 
Ayrıca ikinci derece pozisyonların da, revizyondan geçirilmesi tahakkuk 
ettirtilmişti. Ancak bu kanun da uzun ömürlü olamamış ve 1964 yılın
da çıkartılan 4 7 4 sayılı kanunla ( 3 ) ortadan kaldırılarak, bugünkü du
ı um yaratılmıştır. Bugün gümrük vergilerinin alınma işlemleri doğru
dan doğruya ı 949 yılında kabul edilmiş bulunan 5383 sayılı Gümıiik 

Vergisi Kanunu ile bu kanuna ek olarak çıkartılmış bulunan diğer ka
mmlara göre yapılmaktadırlar. 

1 - Gümrük Vergisinin Konusu, Mükellefi Ve Mükellefiyeti Doğu
ran Olay. Gümrüklere gelmiş olan eşyanın gümrüklerden çıkartılması 
halinde, alınacak olan gümrük resimleri gümrük kanunu ile gümrük 
kanununa bağlı olan giriş tarife cetvelinde, yani bir memleketin güm
rük sınırlarında vergilendirilecek olan eşyanın hangi grup nev'inden ve 
ne oranda vergi alınacağnı gösteren gümrük tarife cetvellerinde, tayin 
ve tesbit edilmiş bulunulmaktadır. Gerçekten gümrük vergisini diğer ver
gilerden ayırt eden özellik vergiye konu olan eşyanın gümrük sınırla
rından giriş ve çıkışının gümrük idaresinin kontrolu altında vukua gel
mesi ve vergisi ödenilmiyen eşyanın sahiplerine teslim edilmemesidir. 
2.5 1949 tarih ve 5383 sayılı Gümrük Kanunu gümrüğe gelmiş olan ve 
gümrük vergisine konu teşkil eden eşyayı, tabi olduğu vergilerden ötü
rü bir nev'i teminat niteliğinde görmektedir ( 4 ). İşte bu sebeple 
gümrük vergisinn konusunu da gümrüklerden çıkartılacak olan eşya 
teşkil etmektedir. Ancak iki veya çok taraflı anlaşmalarla kabul edilen 
tarifeler mevcutsa, bunların da vergilendirmede esas tutulması lazım-

(1) 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı kanunla değişik 16 mcı m a de
sir.in ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair kanun. 31.11.1960, 
No: 146_ 

(2~ 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı gümrük giriş tarife cetvelinin bazı po
zisyonlarında •değişkilik yapılmasına dair kan n. 2.I.1961, No: 197. 

( 3) 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı gümrük giriş tarife cetvelinin değiş· 
tirilmesi hakkında kanun. 14.5.1964, No: 474. 

( 4 ) «Gümrüğün denetlemesi atındaki yerlerde bulunan eşya, burılara ilişkin 
gümrük vergisi ve gümrüklerce alman başka vergilerle para cezalarından dolayı 
teminat hükmündedir. Bu malların bedeli vergileri karşılayamazsa kalan vergiler 
aranmaz. Ancak malın bedeli ile karşılanamayan para cezaları için gümrüklerce 
mükellefin başka mallarına başvurularak kovuşturma yapılır.» Gümrük Vergisi 
Kanunu, Madde 90. 
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dır. ( 1). Bu böyle olduğu gibi, tarifenin dışında kalmış olan eşyanın 
gümrüklerden çıkartılması bahis konusu olursa, bunların da tarif ede 
en çok benzerlik (2) gösterdikleri eşya gibi muameleye tab· tutulmaları 
gerekir. 

Gümıük vergisinin mükellefi vergiye tabi olan eşyayı dış memle
ketlerden memleket dahiline sokmak üzere getiren veya getirten kişiler
dir. Diğer bir deyimle eşya hangi memleket menşeli olursa olsun, Tür
kiye'ye eşyayı getiren kimse ile getirten kimse veya eşyayı kullanacak 
olnn kimse veya müessese, fark gözetilmeksizin, gümıük vergisine tabI 
olup, gümıük kanunu gereğince de gümrük vergisinin mükellefi sayılır. 
Bunlar gümrüklere gelmiş veya getirtilmiş olan eşyanın gümrü.klerderl 
çıkartılması için gümrük idaresine beyanname verirler. Ancak yolcula
rın veya turistlerin gümrük vergisinden muaf tutulmuş ola_rı eşyası ile 
gümrük vergisi 250 lirayı geçmiyen eşya hakkında beyannamenin vern
mesine lüzum olmayıp, bu hususta ilgili kişinin sözlü beyanı yeterli gö
xülmektedir (Gümrük Kanunu, madde 66). 

Memleketimizde halen alınmakta olan gümrük vergisi, daha ziya
de dış memleketlerden ithal olunan eşyaya ait bulunduğundan, transit 
olarak (:) geçen eşya ( 4) ile ihraç ohm.an memleket eşyası gümrük ver-

(1) Verginin tarhına esas olacak gümrük tarifeleri çeşitli olup, bunlardan en 
yaygını genel tarifelerdir. Bu tarifeler ticaret anlaşması olmıyan veya :ciiret an
laşması olup da, herhangi bir tenzilatın yapılması bahis konusu o .. ma~·an memle
ketler hakkında uygulanırlar. Ancak bunun yanında ayrıca sözleşmeli memleket
lerden f"n ziyade müsadeye mazhar devletler için uygulanan tarife er vardırki, bun
lara da ahdi tarif eler denilmektedir. Bu şekildeki tarif el erde gümrük vergisi oran
lan yapılan anlaşmaya göre tesbit edilmiş olup, genel gümrük tarife ce , e erin
deki oranlara nazaran daha düşük bulunmaktadırlar. 

(2) Benzerlik Gümrük ve Tekel Bakanlığınca eşyanın kullanı acağı ~1er, geçir
diği işçilik derecesi ve değeri gözönünde tutulmak suretee tesbit olunduğu gibi, 
hem resmi gazete ile ilan edilir ve hemde repertuvara <<repertoirn geçirirr. Burada 
repertuvardan maksat eşyanın ticarette kullanılan adlarına göre bir alfabe tertip 
etmek ve aynı zamanda eşyanın umumi tarifede yer aldığı numara L ve pozisyon
ları göstermek suretiyle bir nev'i eşya lügatı veya eşya tihris i me ·dana get"rmek
tir. Bu repertuvar gümrük idaresini bağladığı için gümrükten çıkartılacak o~an eş
yadan alınacak vergi, pozisyonla gösterilen vergiden daha faz a o amaz. 

(3) «Yabancı bir memleketten başka yabancı bir memlekete gitmek üzere 
Türkiyeden geçen yolcularla eşya ve taşıtlar Türkiyede transit halinde sayılırlar. 
Bunlann aktarma edilmesi, karaya çıkartılması ve bir süre k.almas transit halıni 
değiştirmez» Gümrük Kanunu, Madde 108. 

(4) «Bu kanunda geçen ve şumulü belirtilmemiş o an eşya abiri her türü 
:maddelerı ve kıymetleri kapsan> Ayni Kanun, Madde 153. 
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gisinin konusu dışında kalırlar. Gümrük vergisini doğuran olay güm
rüklere gelmiş olup da, gümıiik vergisine tabi olan eşyanın gümıiikler · 

den çıkartılmasının istenilmesidir. Bu itibarla gümıiik vergisi mükelle
fiyetinin doğmasındaki asıl müessir faktör eşyanın gümrük hattından 
çıkarılmak üzere gümıiiklendirilmesi keyfiyetidir. 

2 - Gümrük Vergisi Muaflığı. Gümrük Vergisi Kanununa göre ba
zı eşyanın gümıiiklerden geçirilmesi tamamen muaf olduğu gibi, bazı 
eşyaya da ancak geçici olarak bir muafiyet hakkı tanınmıştır. Nitekim 
1) devletin ithal ettiği bazı eşya (devlet müzeleri ve kitaplıkları için 
teşhir edilecek eşya veya okunacak eserlerle devlet, belediye ve özel ida
relerin hayvanat ve bitki bahçeleri için gelen hayvanlar ve bitkiler) r 

2) kamu faydasına yararlı derneklere, konularına uygun olarak bağış yo
luyla gelen eşya (Bakanlar Kurulu kararı ile); 3) Milli Savunma için ge
tirtilen silahlar; 4) diplomat muaflığından faydalananların yabancı 

memleketlerden getirmiş oldukları eşya; 5) yolcuların beraberlerinde ge
tirdikleri zati eşya ile gümrük vergisi 25 lirayı geçmiyen hediyelik eşya, 
6) Türkiye'de yerleşmek için gelen yabancıların, yabancı memleketler
deki daimi görevlerinden dönen Türkiye memurlarının, yabancı mem
leketlerdeki tahsillerinden dönen Türk öğrencilerinin, ticaret ve sair 
maksatlarla yabancı memleketlerde yerleşip de, iki yıl ikametten son
ra dönen Türklerin göç suretile beraberlerinde veya kendilerinden en 
çok iki ay önce veya 6 ay sonra gelen kullanılmış eşyası; 7) Türkiye'de 
oturan ve Türkle evlenerek yabancı ülkedeki asli ikammetgahını terk 
ile Türkiye'ye gelen gelinin beraberinde veya gelişinden en çok iki ay 
önce veya 6 ay sonra gelen cihaz eşyası; 8) yabancı memleketlerdeki 
Türklerin ölümü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dönen kanuni 
mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası; 9) her türlü Türk parası~ 
banknot, esham ve tahvilleri ile Türkiye'ye sokulması yasak olmıyan 
yabancı devlet paraları, esham ve tahvilleri ve bunların kuponları il'-7 
çekler ve poliçeler; 10) şahsi madalya ve nişanlar ile yabancı memle
ketlerde bilim, sergi ve müsabaka heyetlerince verilmiş mükafatlar ve 
Türkiye'de yapılan müsabaklarda mükafat olarak verilmek üzere bağış 
yolu ile gönderilen eşya gümıiik vergisinden muaf tutulmuşlardır. An
cak yukarıda 5, 6, 7 ve 8 numaralarda gösterilen gümıiiksüz olarak ge
çirilecek eşyanın çeşit ve miktarları, sahiplerinin sosyal durumları göz
önmde tutularak, gümıiikçe takdir olunurlar (Gümrük Kanunu, mad
de ı 7 - 19). 

Buna karşılık 1) tamamlayıcı ve değerlendirici mahiyette bir işçili
ğe tabi tutulmak üzere ithal oltınan maddeler işçiliğe tabi tutulup, de-
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ğerlerinde bir fazlalık yaratıldıktan sonra, tekrar dışarı çıkarıldıkları 
takdirde, bunlardan gümrük vergisinin alınmaması icabeder. Çünkü 
bunlar memlekete geçici olarak ithal edilmiş maddeler olup, memleket 
dahilinde mamul hale getirildikten sonra, tekrar dışarıya çıkartılmak
tadırlar . . Ancak ilgili olan kişinin bu hususta önceden Sanayi Bakanlığı 
ile Gümrük ve Tekel Bakanlığından müsaade almış ve keyfiyetin temi. 
nata bağlanmış bulunması şarttır. Nitekim ithal olunan ham maddeler 
mamul hale getirildikten sonra, bir yıl içinde ihraç edildikleri takdir
de alınmış olan teminat da, kendilerine geri verilir. Kanunda belirtil
miş olan bazı işlerde belli bir süre için kullanılmak üzere, memlekete 
sokulan ve sonra tekrar çıkartılan bazı eşyaya da aynı şekilde geçici 
bir gümrük muaflığı tanınır; 2) Turistler triptik veya gümrük geçiş 
karnesiyle getirdikleri taşıt araçlarını ve bu meyanda otomobil erini va 
diğer eşyalarını, Gümrük ve Tekel Bakanlığının tespit edeceği esaslar 
dahilinde, en çok bir yıl içinde tekrar ihraç etmeleri şartiyle, memleke e 
gümrüksüz olarak sokabilirler. (Gümrük Kanunu, madde 20). 

3 - Gümrük Vergisinin Matrahı. Gümrükten çıkartılacak olan eş
yanın vergisi ya ölçü veyahut da değer üzerinden tesbit olunur. Bu iti· 
barla ya eşyanın metrekaresi, metreküpü, adedi ve ağırlığı gibi hususlar 
veyahut da eşyanın para ile ifade olunan değeri esas tutulmak suretiyle, 
verginin matrahı tayin olunur. Memleketimizde 1916 yılından önce uy .. 
gulanan gümrük tarifesi değer yani ad valorem esasına dayanmakta 
iken, 1916 yılından sonra 1954 yılına kadar süren 38 yıllık bir devre 
içinde ölçü yani spesifik tarife şekli tatbik olunmuştur. Ancak Brtikse 
N omanklatürüne uygun tarifenin 6.6.1954 de yürürlüğe girmesi üzerine, 
tekrardan kıymet esasına dönülmüştür. Hiç şüphe yok ki, matrahın öl · 
çü üzerinden tayin edilmesi değer üzerinden tayinine nazaran daha ko
lay ve daha basittir. Fakat eşyanın değeri ile gerçek bir bağlant sı bu
lunmıyan ölçülerin matrahın tayininde esas tutulması oldukça sakınca
lıdır. Çünkü fiyatların yüksek bulunduğu devrede de letin, fiyatların 
düşük bulunduğu zamanda da mükelleflerin zarar görmeleri ihtimali 
çok kuvvetlidir. Bu bakımdan matrahın değer üzerinden ta in edilip, 
verginin buna göre alınması daha doğrudur. Çünkü bu tarzda alınan 
gümrük vergileri daha verimli, daha adil ve daha elastikidirler. Bilhas
sa ayni cinsten olup da, vasıflan farklı olan eşyada ölçü usulünün u -
gulanması daha da sakıncalıdır. Çünkü nitelikleri farklı olduğu halde, 
hepsinden aynı miktarda verginin alınması lazımgelir. İşte ölçü esası
nın bu sakıncaları hesaba katılarak, 1954 yılında gümrük tarife ce e -
lerinde değişiklik yapılmış ve böylece gümrük vergisinin matrahı a rin 
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olunurken de, daha ziyade malın gümrliklere gelişi tarihindeki normal 
olan fiyatı ve dolayısiyle o zamanda para ile ifade edilen değeri esas tu
tulmuştur. Diğer bir deyimle gümrlik vergisinin matrahı güı:nrlik ver
gi sinin ödenilmesini gerektiren halin doğduğu yani gümrlik vergisi mü
kellefiyetinin başladığı tarihteki normal olan fiyatıdır. Mükellefiyetin 
başladığı tarih ise, mükellef tarafından verilen gümrlik beyannamesi
nin gümrük idaresince tescil edilme, daha doğrusu gümrliğe tabi eşya
nın gümrükten geçirilme tarihidir. Normal fiyata gelince, bu husus da. 
kanunda tarif edilmiş bulunulmaktadır. Normal fiyat birbirinden ta
mamen müstakil bir alıcı ile bir satıcı arasında serbest rekabet şartla
rı nahilinde teşekkül eden fiyattır. Ancak bu fiyat C.İ.F. fiyat olup, satıcı 
burada navlun, sigorta, satış komisyonu ve ithal yerinde teslime kadar 
yapmış olduğu bütün masraf ve ücretleri malın bedeline eklediği gibi, 
ithalatın yapıldığı liman ve mevkide ödenmesi gerekli olan vergi ve re
simleri de alıcıya devreder. 

Gümrlik vergisi matrahının tayininde normal fiyatın, serbest reka
bet şartlan dahilinde teşekkül eden bir fiyat olarak, kabul edilmesi 
alıcı ile satıcı arasında bir fiyat muvazaasının yapılmasını önlemek ve 
dolayısiyle vergi kaçakçılığına mani olmak içindir. Bu itibarla gümrük 
kanunu serbest rekabet şartlan altında fiyatın hangi özelliklere göre 
taayyün edeceği hususunu da belirtmiş bulunmaktadır. Buna göre alı
cının fiilen ödeyeceği «fiyat bizzat satıştan tevellüt edecek münasebet
ler dışında, bir taraftan satıcı veya satıcı ile iş ortağı hakiki veya hük
mi bir şahıs, diğer taraftan alıcı veya alıcı ile iş ortağı hakiki veya hük
mi bir şahıs arasında mevcut olabilecek akde müstenit olsun veya ol
masın, ticari, mali veya diğer nevi münasebetlerin tesiri altında olını
yacaktır. Eşyanın ilerideki satışlarından, temlikinden veya kullanılma
sından hasıl olacak nemanın hiç bir kısmından satıcı veya satıcı ile or
tak hakiki veya hükmi bir şahıs doğrudan doğruya veya bilvasıta fayda
lanmıyacaktır» ( 1). Çünkü aksi takdirde ortaya çıkan fiyat serbest, 
rekabet Şartlan içinde teşekkül etmiş olan bir fiyat olamayacaktır. 

Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere, mükellefin gümrükten çıkarta
cağı mala ait fiyat, malın gümrükten çıkacağı tarihteki fiyatıdır. Eğür 
mükellefin gümrlik idaresine karşı yapmış olduğu beyanda maddi bır 
hataya rastlanılırsa, bu hata düzeltilebilir. Fakat şüpheyi gerektirecek 
bir taraf tesbit olunursa, o zaman üzerinde durulur. Mesela alıcı ile sa-

( 1) Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1499 Sayılı 

Gümrük Tarifesi Kanunu ile Ek ve Tadillerinin Kaldınlmasına Dair Kanun, 26.2.1954. 
No: 6290, Madde 10. Bent 3. 
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tıcı arasında yapılan anlaşmaya göre alıcı ödemiş olduğu fiyattan ayn 
olarak sonradan satıcıya bir bedel ödemeyi kabul edebilir veyahut da sa
tılan yeni bir mal kullanılmış bir mal olarak gösterilerek, faturadaki fi. 
yat gerçek fiyatın çok aşağısında kaydedilebilir. İşte bu ve buna ben
zer hallerde mükellefin gümrük idaresine karşı yapmış olduğu beyanı..71 
kontrol edilmesi gerekir. Genellikle gümrüğe gelmiş olan malların brı. 
yana uygun olup olmadığı hususu tatbikatta yapılacak olan tam veya 
kısmi muayenelerle tesbit olunduğu gibi, aynca lobartuvarlarda uygula
nan fizik ve şimik tahlillerle de tayin olunabilir. Bu muayenelerden ve 
tahlillerden sonra ortaya çıkacak olan değer verginin tahakkukuna esas 
teşkil eder. Bu bakımdan beyanla tahakkuk arasında sıkı bir bağlantı
nın mevcut olduğu görülür. Muayene beyan sahiplerinin veya temsilci
sinin veya gümrük komisyoncusunun hazır bulunmasiyle icra edilir. An
cak posta ile gelen eşyanın muayenesinde, bu idare men urunun bulun
muş olması da kafidir. (Gümrük Kanunu, madde 67 - 70). 

4 - Gümrük Vergisinin Tarh ve Tahsili. Gümrük daire1 eri, güm
rlikten çıkartılması istenen eşyanın gümrük giriş vergilerini, yürürlük· 
te bulunan gümrük giriş tarife cetvellerine göre tarh ve tahsil eder er. 
Daha önce de belirttiğimiz üzere, gümrüklere gelmiş olan eşyanın sa
hipleri eşyalarım gümrükten çıkartmak için gümrük idaresine bir be
yanname vermek zorundadırlar. Bu beyannamede 1) beyan sahibinin 
adı, soyadı, ikametgah adresi ve imzası; 2) eşyayı getiren vasıtanın adı, 
kumpanyası ve seferi; 3) eşyanın menşei; 4) eşya kaplarının sayısı, cin
si, nev'i, marka ve numarası; 5) eşyanın C.İ.F. değeri yer alır. İş e güm
rük idareleri hem eşyanın gümrük hattından çıkartılması maksadiyle 
kendilerine verilmiş olan, beyannamelerdeki bilgileri ve hem de bunun
la ilgili olmak üzere yaptıkları kontrollan esas tutarak gümrii.k vergis · -
ni tarh ederler. Memleketimizde 14.5.1964 tarihinde kabul edilen 474 
sayılı kanuna bağlı gümrük giriş tarife cetveli 21 bölüm ve 99 fasıldan 
ibaret olup, her bir fasıl da tarife numaralarına, pozisyonlara bölün
müş ve böylece eşyadan tarh ve tahsil olunacak vergi oranları da gös
terilmiş bulunulmaktadır ( 1). Ayrıca tarife cetvelinin ne şeki de uygula
nacağı hususu da kanunda genel esaslar halinde tesbit edilmiştir. Buna 
göre «Tarif enin muayyen bir pozisyonunda her hangi bir maddeye ya
pılan her türlü atıf, bu maddenin gerek saf, gerek mahlut ve··a başka 

< ı J 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Ce velinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun. 14.5.1964, No: 474, T.C. Resmi Gazete 25.5. 964, Sa ı 
11711. . 
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maddelerle birleşmiş hallerini de şumulü içine alır. Aynı şekilde muay
yen bir maddeden mamul herhangi bir eşyaya yapılan atıf tamamen ve
ya kısmen bu maddeden mamul eşyaya taallük eder.» Mahlut ve birle
şik maddelerin tarifedeki yerinin tayini ise, şu esaslara göre yapılır. 

«a) eşyayı en hususi şekilde tavsif eden pozisyon daha umumi şekilde tav
sif eden pozisyona tekaddüm eder; b) a kaidesinin tatbiki ile tarifedeki 
yeri tayin edilemiyen mahlut müstahsalların ve çeşitli maddelerden te
rekküp eden veya çeşitli eşyanın birleşmesi ile meydana gelen mamulle
rin tarifedeki yeri bunlara mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya tes· 
bit edilebildiği takdirde, buna göre tayin olunur; c) a ve b kaidelerine 
gö't"e tayin edilemiyen eşya ilgili pozisyonlardan vergi haddi en yüksek 
oJanına verilir. Tarifedeki pozisyonlardan hiç birisine girmiyen eşya bu
na en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyona dahil olur.» (1) 

4 7 4 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle Bakanlar Kuruluna hem tari
fede gösterilmiş olan vergi oranları ile vergi hadleri üzerinde ve hem 
de açıklayıcı notlarda değişiklik yapma yetkisi verilmiştir. Ancak bu 
değişiklikler yapılırken, dalına uzun vadeli kalkınma plan hedeflerinin 
gözönünde bulundurulması şarttn. Çünkü gümrük vergisi oranlan ile 
vergi hadlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin milli ekonomiyi 
müsbet veya menfi yönden etkileyeceği tabiidir. Bu itibarla değişiklik 
suretiyle yapılacak olan yükseltmelerde gümrük vergisinin ad valorem 
esası üzerinden mi, yoksa spesifik esas üzerinden mi alınacağının önce
den bilinmesi lazımdır. Vergi değer üzerinden alım yorsa, ilgili malın 

gümrük vergisine esas olan değerinin, ölçü üzerinden alınıyorsa, mevcut 
spesifik haddin % 50 sinden daha fazla olamaz (2) Buna göre Bakan
lar Kurulu uygulanan ithalat politikası ve rejiminin esaslan ile gü
nün piyasa şartlarım gözönünde tutarak, gümrük vergisi oranlarım ver
gi matrahının % 50 sini geçmiyecek şekilde arttırabilir. Niteltim iç ı:,.~

yasada fiyatlar arttığı halde, döviz fiyatları sabit kalırsa, yabancı mem
leketlerden mal ithal edenlerin kazançları da yükselir. Bu takdirde eş
yadan alınacak gümrük resminin arttırılması ve dolayısiyle gürmük 
resimlerinin iç fiyatlara göre ayarlanması yerinde ve adil bir hareket 
olur. Eğer tarife cetvellerindeki vergi oranlarında bir yükselme yapıl
mazsa, o zaman mevcut tarife oranlan da iç fiyatlara nisbetle çok dü-

(1) 474 Sayılı Kanuna Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveli. T. C. Resmi Gazete, 
15.5.1964, Sayı 11711, S. 3. 

(2) 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun. 14.5.1964, No: 474, Madde 2. 
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~ük kalmı-ş · sayılırlar. İşte Bakanlar Kuruluna tanınan böyle bir yükselt
me yetkisi sayesinde gümrük vergisi oranları ile iç piyasa fiyatları ara

:. ında bir ayarlama yapmak kabil olabilir. Ancak iç fiyatlardaki artış
~lar çok yüksek olursa, o zaman ayarlama yapmak yerine paranın değe-
rini düşürmek ve dolayısiyle ithal mallarının fiyatlarını yükseltmek dü
şünülebilir. Fakat kambiyo fiyatlarında yapılacak olan yükseltici nite
likteki bir değişiklikten ziyade, vergi tarife cetvelindeki oranların yük
seltilmesi kanaatımızca daha az sakıncalı olur. 

5 - Gümrüklerde Alınan Vergilerin Taksite Bağlanması. Vergile
:rin taksite bağlanmış olması mükelleflere ödeme yönünden bir kolayr 
lık sağlar. Nitekim bu maksatla bazı vasıtasız vergilerin ödenilmeleri 
tde taksite bağlanılmış bulunulmaktadır. Ancak gümrüklerde alınan ver
gilerin taksite bağlanması esasının kabul edilmesi mükelleflere bir ko
laylık sağlamaktan ziyade, memleketteki yatırımları teşvik edip, toplu
mun ekonomik yönden hızla kalkınmasını temin etmek içindir. Gerçek-
· ten yatırımları genişletmek veya çoğaltmak için yatırım malı ithal eden
lerden ithal ettikleri mallar için alınacak olan gümrük vergilerini taksite 
bağlamakta fayda vardır. Bu suretle yatırım yapacak olan kimselerin 

·mali bir zorluk karşısında kalmaları önlenilmiş olur. Nitekim 474 sayılı 
kanun, milli ekonominin gelişmesini hedef tutan yatırımların teş iki 
maksadiyle, uzun süreli plan hedeflerine uygun bulunan malların ya
bancı memleketlerden ithali halinde, bunlann gümrük vergisi ile bir-

'Iikte ithalde alınan istihsal vergisinin ve belediyelere ait vergilerle rıh
tım resminin taksite bağlanması hususunu kabul etmiş bulunmaktadır. 
· ~u suretle Bakanlar Kurulu kararı ile, bu nevi mallardan alınacak olan, 
·vergilerin bir yıl içinde ve eşit taksitlerle tahsil edilmesi mümkün bu-
lunulmaktadır. 

6 - Gümrüklerde Alınan Diğer Vergiler. Gümrüklere gelmiş olan 
malların gümrüklenmesi sırasında eşyadan yalnız gümrük giris vergisi 

'değil, aynı zamanda belediye hisse resmi, rıhtım resmi, istihsal vergisi 
ve damga resmi gibi bir takım resimler de alınmaktadır. 

a) Belediye Hisse Resmi. 1.VII.1948 tarihinde kabul edilmiş bulu
nan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ithal olunan e ya
dan, gümrük vergisinin % 15 oranında bir belediye hisse resmi alın

nır (1). 

( 1) «2256 sayılı kanun gereğince gümrük resimlerine eklenen beledi e payı 
Vo 15'E: çıkarılmıştır. Bu paralar, İç İşleri Bakanlığı emrine, İller Bankasına · a

. ınhr» Belediye Gelirleri Kanunu, 1.7.1948, No: 5237, Madde 2. 
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b) Rıhtım Resmi. 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanunun 37 inci maddesine dayanılarak sadece İstanbul ve İz
mir limanlarından ithal olunan eşyadan Denizcilik Bankası namına % ı 

oranında rıhtım resmi alınırken, 24.V.1957 tarihli ve 6978 sayılı kanunla 
bahis konusu olan resim %2,5 eve bunu takiben 26.I.1967 tarih ve 827 nu
maralı kanunla da % 5 e yükseltilmişti. Gerçekten bu kanuna göre ya
bancı memleketlerden Türkiye'ye deniz yoluyla ithal edHen eşyadan alı
cak olan «rıhtım resmi oranı ı) kıymet esasına göre ithalden alınan is
tihsal vergisine tabi olanların, bu verginin matrahı üzerinden; 2) ölçü 
esasına göre ithalden alınan istihsal vergisine tabi olanların, bu vergi
nin matrahının gümrüklü kıymeti üzerinden; 3) ithalde alınan istihsal 
vergisine tabi olmayanların C.İ.F. değeri üzerinden % 5 olarak tesbit 
olunur.» Diğer bir deyimle ithalde alınan istihsal vergisi değer üzerin
den tarh ediliyorsa, o zaman istihsal vergisinin matrahı rıhtım resmi
nin de matrahını teşkil eder. Eğer ithalde alınan istihsal vergisi ölçü 
esası üzerine tarh ediliyorsa, o zaman istihsal vergisine tabi eşyanın 
gü.:.nrüklü değeri rıhtım resminin de matrahı olur. İthal edilen mallar
dan istihsal vergisi alınmıyorsa, o zaman eşyanın C.İ.F değeri de rıhtım 
resminin matrahını teşkil eder. Ancak böyle bir resim deniz nakliyatı
nın maliyetini arttıracağından, denizyolları nakliyatı aleyhine ve fakat 
karayolları nakliyatı lehine bir durum yaratmış olur. 

c) Damga Resmi. Memlekete ithal olunan eşyanın damga resmi· 
ne tabi tutulması keyfiyeti 19.II.1963 tarihinde kabul edilen 185 sayılı ka
nunla gerçekleştirilmiştir. Buna göre ithal olınıan eşyadan alınacak olan 
damga resmi eşyanın gümrük vergisine esas olan değerinin% 5 oranın
da olacaktır. Her ne kadar bu, Damga Resmi Kanununun 11 inci madde
sine eklenilmişse de, bunun damga resmiyle bir benzerliği yoktur. Çünkü 
damga resmi kanununa göre alınan resim esas itibariyle, damga resmi 
kanununda yazılı olup, ihticaç için ibraz edilecek evrak ve senetlerle 
ilanlara mahsus bulunan bir resimdir ( 1). Halbuki gümrüklerde, daha 
doğrusu ithalde alınan damga resmi mahiyeti ve gayesi itibariyle bir 
gümrük vergisinden başka bir şey değildir. Gerçekten üyeleri arasında 
bulunduğumuz Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) 
göre üye devletler gümrüklerin arttırılması hususunda bazı tahditlerle 
karşı karşıya bulunmaktadırlar. İşte bu tahclitlerden kurtulunarak, 
1963 - 1967 yıllarını kapsayan ilk beş yıllık kalkınma planı hedeflerine 
ulaşabilmeyi temin için Devlet «Damga Resmi» adı altında bir gümrük 
resmini ihdas etmeyi düşünmüş bulunmaktadır. Ancak ikinci beş yıllık 
plan devresinde de, kalkınma tetbirlerinin devamı gerektiğinden, ayni 

(1) Damga Resmi Kanunu, 28.V.1928, No: 1324, Madde 1. 
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şekildeki Damga resmının 1967 yılından sonra da alınmasına de
va .. n olunmuştur. Nitekim 7.2.1967 taril}.inde kabul edilen 828 sayılı İ hal
de alınacak damga resmi hakkındaki kanunun 1 inci maddesinde «itha 
sırasında düzenlenen gümrük giriş beyannamesi ihtiva ettiği eş ·anın, 
gümrük vergisine esas olan kıymeti üzerinden, damga resmine tabi ola
cağrn belirtildiği gibi, ayrıca «gümrük giriş beyannamesinin düzenlenme
mesi halinde, bunun yerine kullanılan, sair giriş tahakkuk evrakının da 
aynı şekilde resme tabi tutulacağrn ifade edilmiştir. Ancak yabancı 
memleketlerden ithal olunan eşyanın gümıiik vergisine esas olan değe
rinin % 15 ine kadar bir damga resminin alınmasına Bakanlar Kurulu 
karar verebilir ( 1). Nitekim 11.2.1967 tarihli ve 6/7664 sayılı Bakan ar 
Kurulu karariyle de verginin oranı % 10 olarak tesbit edilmiştir. 

ç) Tekel Resimleri. Tekel Genel Müdürlüğünün monopolu a tında. 
bulunan maddeler, ancak bu Genel Müdürlük tarafından yabancı mem
leketlerden memleketimize ithal olunabilirler. Bu itibarla bunların ithali 
ha!inde, tekel maddelerinden alınan vergilerin bunlardan da aynen alın-

ması 1azımgelir. 

( 1) İthalde Alınacak Damga Resmi hakkında Kanun. 7.2.1967, • o: 828, Mad
de 2. 



IV. BÖLÜM 

KAMU KREDİSİ 

1. KAMU KREDİSİNİN .MAHİYETİ VE ÖZELLİKLERİ. 

1 - Kamu Kredisinin Mahiyeti. Devletler bütçe açıklarını kapat
mak, yatırım yapmak, konjunktürel dalgalanmaları önlemek, tam istih · 
damı sağlamak ve diğer kamu müesseselerine mali yar<1ımlarda bulun
mak üzere fertlerden, şirketlerden, ticaret ve merkez bankalarından. 
emekli sandığı ve işçi sigortaları gibi kurumlardan, dış sermaye piyasa
ları ile yabancı devletlerden kredi almaktadırlar. Zamanımızda devlet· 
erin krediye baş vurmaları olağanüstü bir hal sayılmamaktadır. Çünkü 

devletler giderlerini vergiler, harçlar, şerefiyeler ve iktisadi teşebbüs 
kazançları ile karşıladıkları gibi, bazı kamu masraflarını da mali ve po-
'tik düşüncelerin tesirleri altında kalarak, istikrazlarla karşılamakta
dırlar. Bugün adi harcamaların adi gelirlerle, olağan üstü harca
maların da olağanüstü gelirlerle karşılanmaları kuralı kısmen terk 
edilerek, onun yerine giderlerin, hem toplumda en az tepki yaratacak 
ve hem de alınmasında kolaylık ve iktisadilik bulunacak olan ge · 
lirlerle karşılanması prensibi kabul edilmiştir. Nitekim harp masrafla
rının vergilerle karşılanamaması yüzünden devletler borçlanmak mec
buriyetinde kaldıkları gibi, bütçe tekniğinin bir icabı olarak, mali yıl 
içinde vukua gelen bütçe açıklarının daha doğrusu hazine açıklarının 
apatılması için alınmış olan avans paralarla kısa vadeli borçların zama

nında kapatılamaması halinde, bunların konsolide borç haline getirilme
leri de gerekmektedir. Aynca depresyon devresindeki imar işleri ile te
mel tesislerin gerektirdiği masrafların da, kredi yolu ile karşılanması 
abil sayılmıştır. Gerçekten kamu masraflarının sür'atle yapılmasının 
aruri bulunduğu hallerde, gerekli olan gelirler vergi yolu ile sür'atle 
min edilemezse, yani harcamaların yapılacağı zaman vergilerin top

lanılma zamanına uymazsa, o zaman devletin borçlanmasında bir zaru
ret hasıl olur. Genellikle bugün kamu giderlerinin hem vergilerle ve 
hem de istikrazlarla karşılanabilecekleri teorik yönden kabul edilmiş 
ulunulmaktadır. Ancak her iki finansman şeklinin de şahıs ve millet 

ekonomilerine yaptıkları etkiler birbirlerinden farklı bulunmaktadır-
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lar. Bu da, aşağıda izah edeceğimiz şekilde, vergilerle istikrazların aynı 
niteliklere sahip olmamalarından ileri gelmektedir. 

a) Vergiler esas itibariyle mükelleflerin tüketimleriyle yatırımlar . 
nın azalmasına sebep olabildikleri halde, istikrazlar böyle bir kısıntıy 
pek mahal verdirttirmezler. Çünkü bunlar genellikle ya fertlerin tasar
ruflarından veya Ticaret Bankalariyle Merkez Bankalarının kredi ~ 
kanlarından faydalanılmak suretiyle temin olunurlar. 

b) Vergiler belirli bir karşılık gösterilmeden, mükellefin cebinde1 
çıkaı ak, devletin hazinesine girdiği halde, alınan borçlar bir süre sonr· 
alacaklıya geri verilmekle beraber, ayrıca faiz, prim ve ikramiye adı al 
tında bir takım menfaatler de temin ederler. 

c) Vergilerin yükünü doğrudan doğruya yaşayan nesil çektiği hal
de, -ı.jorçlanma neticesinde husule gelen mali yükü gelecek kuşaklar yük
lenirler. Çünkü mevcut bütçe açığını kapatmak maksadiyle, alınan borç 
lar gelecek yıllar bütçelerinden ödenilirler. 

ç) Vergiler gerçek anlamda bir gelir oldukları halde, istikrazlar 
ancak görünüşte bir gelirdirler. Çünkü alınmış olan borçların vade so
nunda, geri verilmesi ıazımgelir. Bu sebeple vergiler nihai bir finans
man kaynağı olduğu halde, istikrazlar geçici mahiyette bir finansman 
kaynağı sayılırlar. Bu itibarla bunlar sonradan alınacak bir gelirin, da
ha önceden alınmış olmasını ifade ederler ki, bu da bir rn,wi a anstan 
başka bir şey değildir. Ancak borçlar, devletin diğer normal gelirleri! 
değil de, birbirlerini izleyen yeni kredilerle karşılanırlarsa, o zaman b 
nevi istikrazları nihai bir finansman şekli olarak kabul etmek ıazımgelir 

İşte kamu kredilerinin vergiye nazaran haiz oldukları bu özelliklerı 
itibariyle, kamu giderlerinin istikrazlarla karşılanması gereK fertler v~ 
gerek devlet için daha uygun görülebilir. Nitekim maliyec:ıerden La
fitte, krediyi verenlerin vergi mükel~eflerine nazaran daha nazik da ran
d1klarını ve psikolojik yönden borçlanmanın vergi almaya nazaran da
ha kolay olduğunu söylemektedir. Hiç şüphe yok ki, bunda bir gerçe 
payı vardır. Ancak krediye lüzumsuz yere başvurulması doğru oilnadığı. 
gibi, aynca kredi alınırken de sermaye piyasasının durumunu, istikraz
ların gerektirdiği masraf miktarını, borçlanmaların şahıs ·e millet eko
nomisine yapacağı etkileri, faiz, prim, ikramiye ve yıllık aksi bedelle
rinjn ödeme imkanlarını, daha doğrusu borçlanmadan meydana gelen 
vecibelerin bütçeye tahmil edeceği yükü daima gözönünde bu undur-

mak lazımdır. 
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:: - Kamu Kredisinin Özel Krediye Nazaran Özellikleri. Her ne ka

dar kamu kredisi özel kredi gibi, ihtiyaçları geçici şekilde karşılayacak 
bir finansman kaynağı ise de, bunun özel krediden ayrıldığı tarafları da 

vardır. Özel kredide krediyi alanlarla krediyi verenler -borçluluk ve ala

caklılık münasebetleri dışında- birbirlerine eşittirler. Halbuki kamu kre

di sinde krediyi alan devlet siyasi ve idari bir otoriteye sahip bulunmak

tadır. Aynca özel kredide krediyi alanla krediyi verenin ömürleri mah
dut olduğu halde, devletin hayatı zamanla sınırlandırılmış değildir. İş
te bu iki nitelikten ötürü kamu kredisi, özel krediye nazaran, bazı önem
li özellikler göstermektedir. 

a) Özel sektörde borçlu borcunu ödemekten imtina edemediği hal
de. devlet sahip olduğu siyasi ve idari otoriteye dayanarak, borcunu öde
miyeL.eğini, yani repudiation yapacağım veya belli bir süre için borç öde
meyi durduracağını yani moratorium'a baş vuracağım ilan edebilir. 
Alacaklıların bu iki halde de, borçluyu borcunu ödemek hususunda sı
kıştırmaları, diğer bir deyişle devletin iflası hakkında karar almaları ve
ya devleti icra yolu ile tazyik etmeleri mümkün değildir. Halbuki özel 
sektördeki borçlanmalarda, borçlu borcunu vadesinde ödemediği tak
dirde, alacaklıların Borçlar Kanunu gereğince, hukuk mahkemelerine 
gitmeleri veya ticari alacaklarından ötürü ticaret mahkemelerinden 
borçlunun iflasına dair hüküm istemeleri kabil bulunmaktadır. Ancak 
bu böyle olmakla beraber, devletlerin de itibarlarını kaybetm~mek ve 
bilhassa ileride yapılacak kredi anlaşmalarım zorlaştırmamak için al
mıs oldukları borçları zamanında ve şartlarına uygun bir şekilde öde
meleri lazımgelir. Esasen iç borçlanmalarda devtlerler, borçlarını milli 
para ile ödeyecekleri ve merkez bankalarının banknot çıkarmalarından 
faydalanacakları için, borç ödeme hususunda, büyük bir sıkıntıya da 
düşmezler. Fakat ileride bahsedeceğimiz üzere, dış borçlanmalarda du
rum böyle değildir. Çünkü dış borçlanmalarda ödeme vasıtası olan al
tın rnya döviz stokları kıt bulunduğu takdirde, borcun itfasında büyük 
zorluklar çekilebilir ve bu yüzden de alacaklı devlet ile borçlu devlet ara
sında politik ve ekonomik anlaşamamazlıklar husule gelebilir. Nitekim 
ile:i görüşlü devlet adamları zaruret bulunmadıkça, dış istikrazlara git
memeyi ve daha ziyade iç tasarruflardan ve milletin kendi iktisadi gü
cü~deG faydalanmayı tercih etmektedirler. Aynca dış borçlanmaların 
po1Wk ve ekonomik ihtilaflara yol açmaması için de, borçların zama
nmda ödenilmesine ve bu maksatla, memlekette mevcut olan altın ve 
döviz stoklarının eritilmemesine de büyük bir önem verilir. 
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b) Kamu kredileri, özel kredilere nazaran, daha çok uzun vadeli 
-0ldu , rı gibi, ebedi bir borç haline de getirilebilirler. Ebedi borçlar
da devlet sadece faiz ödemekle yetindiği gibi, alacaklılar da kendilerine 
sadece hayatları boylarınca bir rant temin ederler. Ancak gerek uzun 
vadeli borçlanmalarda ve gerek ebedi borçlanmalarda olsun., alacakl.:.
nın parasını geri alması ve borçlunun da, borcunu iade etmesi her za
nmr mümkündür. Çünkü alacaklılar ellerindeki istikraz senetlerin· kıy

m0tli evrak borsalarında satmak suretiyle, paralarım geri alabildikleri 
gibi, devletler de, hazine durumunun müsait ve bilhassa kur fiyat arının 
(üşlik olduğu zamanlarda, istikraz senetlerini serbest piyasadan satın 
aimn.k suretiyle, borçlarını ödeyebilirler. 

c) özel kredi de, alınan borç miktariyle orantılı olarak bir miktar 
servet alacaklıdan borçluya intikal ettiği için alacaklı, o miktardak::. Lir 
satın alma gücünden vaz geçmiş demektir. Halbuki kamu kredisinde 
devlet aldığı borcu Merkez bankası kaynaklarından veya mali mtiesse
selflrin ihtiyat fonlarından sağlarsa, bu takdirde, fertlerin satın alma 
gücünde hiç bir daralma husule gelmeden, devletin satın alma gücü art
mış olur. Bu da, dolayısiyle milli ekonomide, yekfın talebin çoğalmasını 

sağlar. 

ç) özel sektörde fertler gelirlerinden bir kısmını tasarruf etmek 
veya ev, arsa, ziynet eşyası ve kıymetli evrak gibi servetlerini satmak ve
yahut da kollektif, komandit, limited ve anonim ortaklıklar kurmak su
retiyle krediye baş vurmadan da, mali ihtiyaçlarını giderebilirler. Hal
bu~j kamu müeseselerinin servetlerini satmaları veya tasarruf yolu ile 
sermaye stoklarını vücuda getirmeleri bugün düşünülemez. Çünkü dev
letin en önemli finansman kaynağı vergilerdir. Ancak mevcu vergi nis
petlerinin arttırılması veya yeni vergiler konulması ekonomik polit:k 
ve sosyal sebeplerle uygun görülmezse, o zaman istikraza baş rurulur. 
Bu itibarla kamu müesseselerinin paraya olan ihtiyaçlarını karş laya
bilmek için ikinci alternatif kredidir. Nitekim özel kişilerin ellerinde bu
lunan servetleri verimli hale getirmek ve kamu harcamala ını vakit ge
çirmeden yapılabilmelerini temin etmek için devletlerin verg· yerine 
krediye baş vurdukları da görülmektedir. 

d) özel kredilerin asıl gayesi krediyi alan kişinin ekonom:k gücü
nü artırmak olduğu halde, kamu kredisinde güdülen hedef bir taraf
tan bütçe açıklıklarını kapatmak ve fakat diğer taraftan da mi li ekono
miye dahil bütün sektörleri verimli bir hale getirmek ve dolay .siyle sos
yal h~sılayı çoğaltmak ve toplumun mali potansiyelini yükseltmektir. 
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il. KAMU KREDİSİNİN GELİŞMESİ VE BU GELİŞMEYİ ET
KİLEYEN TEORİK GÖRÜŞLER. 

1 - Kamu Kredisinin Gelişmesi. Kamu müesseselerinin borçlan 
ma sebepleri ve şekilleri zamanla çok değişmiş bulunmaktadır. Eski de · 
vi:rlercie borçlanma şekilleri çok basit olmakla beraber, hukuki bir dü
zene de sokulmuş değillerdi. Bilhassa Orta Çağda kralların ve prensle 
rin hazineleri devlet hazinesinden ayrı olmadıkları için, alınan borçlar 
da, çok defa kralların ve prenslerin özel ihtiyaçlarıyla saraylarının ihti
şamına tahsis edilir ve ödeme vecibesi de, her zaman yerine getirilmez
di. Bu itibarla eski devirlerdeki borçlanmalar, ne sebep ve ne de şekil 
bakımından, bugünkü istikrazlara benzerlerdi ( 1). Alınan borçlar dev· 
let itibarından ziyade, maddi teminata bağlanır, yani kıymetli taşlar,. 

mücevherler, mukaddes emanetler «Religuien», malikaneler ve domen
lerden elde edilen hasılat borçlar için bir karşılık olarak gösterilirlerdi 
Esasen eski devirlerde likit sermayenin kıt oluşu, faizin dini bakımdan . 

makbul sayılmayışı, bugünkü anlamdaki kredi müesseselerinin henür, 
ortada mevcut bulunmayışı ve borçlanmanın toplum için zararlı oldu
ğu hususundaki kanaatın oldukça yaygın bulunuşu gibi sebeplerden ötü
rü devletin borçlanmaya fazla miktarda baş vurması doğru görülmezdi. 
Gerçekten krallar ve prensler paraya ihtiyaç duydukları zaman, çok defa 
domenlerinden elde ettikleri gelirleri kullanırlar veya sıkışık zamanlar
da kullanılmak üzere, meydana getirilen devlet hazinesindeki ihtiyat fon
lardan faydalanırlardı. Şayet harplerde yapılacak masraflarla saraylar
daki düğünler için kullanılacak paralara bu kaynaklar kafi gelmezse, o 
zaman zaruri olarak, ya halktan vergi toplanılır veyahutta memleketin 
zenginlerinden borç para alınırdı. 

Devlet hazinesiyle kralların hazineleri birbirlerinden ayrıldıktan 

sonra, istikrazlar her ne kadar yine krallar tarafından akdediliyorsa da 
bolç kralların şahsı namına değil, devlet namına yapılıyor ve borcun 
ödenilmesi hususunda da, krallar şahsi bir sorumluluğa tabi tutulmu
yorlardı. Modern devletlerin teşekkülünden ve bilhassa demokratik ida
relerin kurulmasından sonra, kamu kredisi eski şahsi niteliğini tama
mt:n kaybettiği gibi, istikraz mukaveleleri de, toplumun yararına olmak 
üz~re, devletin yürütme ve yasama organları tarafından tanzim olunup, 
yürürlüğe konuluyorlardı. Bu suretle özel hukuk ve özel ekonomi nite
liğini kaybeden devlet istikrazları tamamen kamu hukuku ve kamu eko--

(I) Bruno Moll «Lebrbuch der Finanzwissenschaft» Berlin 1930, S. 261- 262. 
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nomisi esaslarına ve prensiplerine göre düzenleniyordu. Bu devrede hü
kümetlerin icraatı parlamentolar tarafından devamlı bir surette mura
kabe altında bulunduğundan, milletin devlete borç verme husundaki 
itimadı artmış ve aynı zamanda para ve sermaye piyasalariyle ilgili bu
lunan ticaret ve merkez bankalarının kurulması ve kıymetli evrak bor
salarının teşekkül etmesi de, kamu kredisinin gelişmesine büyük ölçü
de yararlı olmuşlardı. Bu müeBseseler sayesinde tasarruf sahipleri elle
rindeki paraları kolaylıkla devlet tahvilatına yatırabildikleri gibi, dev
letler de çıkartmış oldukları istikraz tahvillerini büyük bir masraf yap
madan, kıymetli evrak borsalarında plase edebiliyorlar ve bilhassa kısa 
vadeli borçlar için ticaret bankaları ile emisyon bankalarından faydala
nabiliyorlardı. Daha doğrusu bankalar hazine bonolarını iskonto etmek 
suretiyle, devlete kısa bir süre için borç para verebiliyorlardı. Diğer bir 
deyimle millet ekonomilerindeki sermaye piyasalarının teşekkül etmiş 
bulunması kamu kredisinin elde edilmesine büyük bir kolaylık sağ .. a.mış 
bulunuyordu. 

Zamanımızda milletlerarası politik, ekonomik ve kültürel münase
betlerin fazlalaşması da, dış borçların artmasına büyük ölçüde tesir et
ıriş bulunmaktadır. Bir taraftan yabancı devlet tabiiyetinde olanlar baş
ka devletlerin çıkartmış oldukları istikraz tahvillerini satın aldık an gi
bi, diğer taraftan da, dış istikraza baş vurmak isteyen devlet er de, hem 
ikti.saden kuvvetli olan devletlerden ve hem de İmar ve Kalkınma Ban
ka5ı, Milletlerarası Para Fonu, Avrupa Para Andlaşması, Expor - İm
port Bankası ve Milletlerarası Konsorsiyum gibi müessese ve eşekkü -
lerden de, kredi alma imkanına sahip bulunuyorlardı. 

111. KAMU KREDİSİNİN DAYANDIGI TEMEL ŞARTLAR VE 

UNSURLAR. 

Kredi kelimesi latince «Credere» den gelmekte 0lup, itimadı ifade 
etmektedir. Bu itibarla kredi müessesesinin iyi işleyip, başar lı olabil
mesi için, her şeyden önce, krediyi verenle alan arasında b·r i imad 
ve bir emniyetin mevcut bulunması lazımdır. Bu da, ancak aşağıdaki te
mel şartlarla unsurların var olmalarına bağlı bulunmaktadır. 

ı - Devletin siyasi durumunun sağlam ve müstakar olma ı, 'ap· 
nııs olduğu muamelelerde doğruluktan ve hakkaniyetten ayrılmamı. bu .. 
lunması. Eğer devletlerin siyasi durumları karanlık ve endişe er·ci ma
hiyette olur, istikraz mukavelelerindeki kayıt ve şartlara riaye etme-

F. 23 
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dikleri göriilürse, tasarruf sahiplerinin devlet tahvillerini satın almala
rı veya istikraz mukavelelerine yazılmaları ihtimali azalır. Şahıs mül
kiyeti ile çalışma ve iş bulma hakkının kanuni teminat altına alındığı 
ve siyasi istikrara büyük bir önem verildiği demokratik idarelerde, yü
rütme organları daima parlamentoların kontrolları ve murakabeleri al
tında bulundukları için, hükümetlerin de keyfi şekilde hareket edip, dev
lete kredi açmış olanların haklarını ihlal etmeleri de pek kolay olamaz. 
Çünkü demokratik idareler bir hesap sorma ve bir hesap verme reji
midirler. Halbuki diktatoryal idarelerde idare edilenlerin idare edenler
den soru sormaları ve haklarını aramaları mümkün değildir. Bu nevi 
devlet idarelerinde hak ve adalet kuralları yerine, diktatörlerin frenle· 
nemeyen arzu ve iradeleri hakim bulunmakta ve bu sebeple kredi mües· 
sesi için gerekli bulunan itimat havası da teşekkül edememektdir. Nite
kim gerçek demokratik idarelerde, halkın devlete karşı olan itimadı to
taliter idarelere nazaran daha fazla bulunmaktadır. 

2 - Memleketin sihhatli, çalışkan, becerikli ve zeki insanlardan te-
ekküp eden bir nüfus kitlesine sahip olması. Eğer bir memleket nüfu

sunun bünyesi içerisinde ihtiyarlar, sakatlar ve hastalar ne kadar az 
olurlarsa, devletin kredi bulma imkanı da, o kadar fazla olur. Çünkü 
böyle bir nüfus topluluğu içer'sinde üretici sınıfın yükü ağır olmayaca
ğından, _amu istikrazlarına yazılma veya devlet tahvillerini satın alma 

.;-. , -· o nispette fazla olur. Bu böyle olduğu gibi, birbirlerini takip 
eden üretici nesiller kendilerinden öncekilere nazaran ne kadar kalaba
lık olurlarsa, devlet borçlarının ödenilmesi de, o kadar kolaylaşmış olur. 
Çünkü her müteakip üretici nesil kendisinden önce gelen nesle nazaran 
daha çok bir gelir elde edeceğinden, devlete ödeyeceği erğ;i miktarı da, 
o nispet:e artmış olur. İşte bu sebeple üretici zümrenin fazla olması ve 
tam ist' 1 damın gerçe-;: eşmes şartiyle, nüfusun çoğalması arzu edil
mektedir. 

3 ....... Memleketin üretim imkanlarının ve vasıtalarının eh-erişli bir 
durumda bulunması. Bir memleketin klimatolojik, morfolojik ve pet-
ografik şartlariyle coğrafi durumu ne kad~ .... e \erişli, yer altı ve yer 

üstü servetleri ne kadar zengin bulunurlarsa, devletin kredi alma imka
nı da, o kadar fazla olur. Nitekim bu imkanları daha çok genişletmek 
ve muhtelif memleketlerin üretim potansiyelini artırmak gayesiyle, 
devletlerin bir araya gelip, birbirlerini tamamlıyacak şekilde entgras
'yon vücuda getirdikleri de, görülmektedir. 
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4 - Devlet bütçesinin devletin taahhütlerini yerine getir.ebilecek 
bir durumda bulunması. Devletlerin ekonomik esaslara riayet et ikleri 
ve mali taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirdikleri bütçe durumla
rından anlaşılırsa, devletin kredi alma imkanı da, o nispette artmış olur. 
Çünkü devlet bütçelerinin açık vermemesi, devlet borçlarının zamanın
da ve noksansız olarak ödenilmesi alacaklılar üzerinde daima müsbet bir 
tesir husule getirmektedirler. Hiç şüphe yok ki, devlet borçlarının az 
olması da, devlete daha fazla kredi sağlamak imkanını verdirtirse de, bu 
her zaman kesin bir kriter şeklinde de kabul edilemez. Çünkü devlet 
borçlarının azlığı devletin mali iktidarının fazlalığından değil, yeteri 
kadar kredi bulamamasından da ileri gelebilir. Bu böyle olduğu gibi, 
devlet borçlarının fazlalığı da, her zaman mali iktidarın düşük üğüne 
bir işaret teşkil etmez. Çünkü devlet almış olduğu borçlan zamanınd.ı 

ve noksansız olarak ödediği takdirde, borçların fazla oluşu, devlet ma
liyesinin düzgünlüğüne halel getirmez. 

iV. KAMU BORÇLARININ SINIRLA,. DiRiL 1ASI. 

Devlet borçlarının bir sınıra tabi tutulup tutulmaması keyfi ·eti öte
denberi tartışmayı mucip olmuş bulunmaktadır. XVIII ve _I unc~ 

yüz yıllarda yaşayan Necker (1732 -1804), Hardenberg (1750- 1822) v~ 
Steın (1815 - 1890) gibi devlet adamlar:yıe Montesquieu 168., - · 155) ve 
D. Hume {1711 - 1776) gibi düşünürler ve bilhassa klasik eko e mensu) 
olan D. Ricardo (1'772 - 1823) ve J. B. Say <1767 - 1832 ) gibi tanınmı. ik· 
tisatçılar kamu gelirlerinin sadece memleketin savunulması e hukuki 
düzenin korunulması gibi, toplumun varlığı ile ilgili bu unan hiz e g i. 
derlerine tahsis edilmesini şart koşuyorlar ( 1) ve de · etin 'ktisadi te
şebbüslere girişip, işletmeler kurma mı ve bu maksatla da k edi e ba -
vm masını kabul etmiyorlardı. 

Klasik iktisatçılar devlet idaresinin bel kemiğini teşk"l eden bütçe
nin daima denge halinde bulunmasını, ancak harp ve tab ·~ afe ler gibi 
toplumun varlığım tehlikeye sokan hallerde, istikraza baş vurulmasını 
istiyorlardı. Çünkü onlara göre her bütçe açığı ve bütçe açığın F-..apa -
mak için alınacak olan her borç devleti er geç zor bir duruma sokacaktı. 

Kamu kredisi hakkında böyle bir düşünüşün ortaya çıkmasının ger
çek sebebi, bu devrede devleti idare edenlerin almış olduk.lan borç pa-

( ı) B. Földes «Finanzwissenschaft» jena 1927, S. 370. 
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ralan toplumun yararına değil, sarayların lüks ihtiyaçlarına sarf etmiş 
olmaları ve dolayısiyle toplumu ağır bir borç yükü altında bulundurma
larıdır. Toplumun geleceğini düşünen vicdanlı devlet adamları ile top
lumun sosyal problemlerini toplumun yararına çözmeye çalışan bilgin
ler de bu sebepten ötürü ve pek haklı olarak devlet borçlanmalarının 
kaışısında idiler. Nitekim D. Hum «ya devlet borçlanmalardan vaz ge
çecek veya kamu borçları devleti yok edecektim (1) diyordu. A. Smith 
de devlet borçlanmalarının devlet hizmetlerini sınırsız şekilde arttıra
cağına ve hükümetleri israfa sürükleyeceğine işaret ediyordu. Ona göre 
devlet borçlanmakla kapital prodüktif alanlardan çekilecek ve dolayı
siyle özel sektördeki iş ve kapital münasebeti bozulacak ve bu yüzden 
iş talebi azalacak ve dolayısiyle ücretler de düşecektir. Genellikle parla
mentolar hükümetlerin yaptığı istikraz tekliflerini vergi tekliflerine na
zaran daha kolaylıkla kabul edeceklerinden, hükümetler de mali ihtiyaç
larını vergilerle değil, istikrazlarla karşılamayı daha uygun bulacaklar
dır. 

Hülasa devlet borçlarının aleyhinde olanlara göre, devletin borçlan
ması neticesinde özel kişilerin ellerinde bulunan ve yatırımlara tahsi
si düşünülen servetler devletin cari harcamalarında ve bütçe açıklan
nın kapatılması hususunda kullanılacak ve böylece kapitalin produktif 
alanlara gitmesi önlenilmiş ve dolayısiyle milli ekonomideki iş talebi 
azaldığından, ücretler de buna paralel şekilde düşmüş bulunacaktır. Bu 
itibarla zannedildiği gibi, istikrazlar sadece servetin bir elden çıkıp, di
ğer bir ele geçmesini ifade etmiyecek, aynı zamanda sosyal hasılanın azal
masına ve milli gelirin düşmesine de tesir edecektir. Çünkü borçlara ai!; 
faizin, ikramiyenin ve primin ödenilmesi, daha ziyade devletin fertler
den alacağı vergilerle mümkün bulunmaktadır. Bu da emekçilerin istih· 
lak güçlerini daraltacak, toprak sahiplerinin topraklarına iyi bir şekilde~ 
bakmalarını önleyecek ve kapitalistlerin yatırım imkanlarını azaltacak
tır. İşte bütün bu sebeplerden ötürü klasik iktisatçılar borçlanmak hu
susnnda, dinamik teoriden ziyade, statik teoriyi benimsemiş bulunmak
tadırlar: Çünkü statik teoriye göre, toplumun halihazırdaki durumu göz
önünde tutularak, bütçedeki normal giderler normal gelirlerle karşıla
namadığı takdirde, devletin borçlarunası caiz görülmektedir. Bu itibar
la borçlanma anca~ asgari sınırlar dahilinde ve kaçınılması mümkün 
olmayan hallerde yapılmalıdır. Halbuki ekonomik kalkınmanın devlet 
tarafından sağlanmasını isteyen ekonomistler, bu görüşe katılmamakta 

(I) B. Földes «Finanzwıssenschaft» jena 1927, Zweite Auflage, S. 569 - 570 
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ve borçlanmanın belli sınırlar içerisinde yapılmasını ve iktisadi faali
yetlerin bu sınırlar dahiline sokulmasını uygun bulmamaktadırlar. Çün
kü dinamik teoriye göre, kamu müesseselerinin en önde gelen fonksi
yonu istihsal unsurlarını harekete geçirerek, milli ekonomiyi canlandır
maktır ( 1). Nitekim XIX uncu yüz yılın sonundaki Alman ekonomistle
rinden George von Schanz (1885 - 1931) konjunktürel hareketler karşı
sında bütçenin nasıl uygulanacağını araştırmış ve eğer devlet ekono
mik gelişme devresinde büyük tesislerin meydana getirilmesini geri bı
rakır ve fazla gelirlerini borçların ödenilmesine tahsis eder ve buna mu
kabil durgunluk devrelerinde de, borçlanmak suretiyle, ekonomik te
şeb büslere girişirse, bu tarzdaki hareket hem kamu ekonomisi ve hem 
de millet ekonomisi için faydalı olur» demiştir (2). Bu suretle dinamik 
teori taraftarları, kamu kredisine geçici bir finansman kaynağı nazariyle 
bakmakla beraber, gerek halihazırdaki mali zorlukları gidermek e ge
rek toplumun gelecekteki inkişafını sağlamak bakımından istikraza baş 
vuıulmasını zaruri görmektedirler. Nitekim iktisatçı ve sosyolog o an 
Lorenz von Stein (1815 - 1890) nın da, işaret ettiği üzere, kredis e ba.ş vu
rulmadığı takdirde, ya yaşayan nesil daha ağır bir ve gi yükü altında 
bulundurulacak veyahut da memleketin ekonomik kalkınmasını sağlaya
cak olan yatırımlardan vazgeçilmek suretiyle, gelecek nesiller için iste
nilen şeyler tahakkuk ettirtilemiyecektir. Hiç şüphe yok ki, bunların her 
iki&i de, arzu edilen şeyler değildir. Fertler nasıl işlerini geliştirmek ve 
zenginliklerini artırmak için krediye baş vururlarsa, devletler de top
luma daha iyi bir hayat sağlayabilmek için istikraz yapmaktan çekinme 
melidirler. Esasen klasik iktisatçıların iddia ettikleri gibi, kamu mües
seselerinin fertlerden alacakları borç paralar, onların yatırımlara tahsis 
edecekleri paralar da değildir. Nitekim devlet tavhillerini satın alan
ların pek çoğu, ellerindeki paralarla bir iş görmeye imkan bulamı

yan kimselerdir. Eğer bunlar devlet istikrazlarına iştirak etmezlerse, ya 
tüketimlerini genişletecekler, y~ bankalardaki mevduat hesaplarını ar
tıracaklar veyahut da sermaye şirketlerinin çıkardıkları aksiyonlarla. 
ob:igasyonları satın alacaklardır. Bu itibarla dev~ete borç olarak -verile
cek paralar her zaman prodüktif alandan çekilmiş veya bu maksatla kul
lanılmaya tahsis edilecek paralar da değillerdir. Ancak bu böyle olmatda. 
beraber, kamu borçlanmalarının nihai bir sının da, olması lazımd r. Bu 
nihai sınır devletin borç ödeme potansiyelini hiç bir zaman aşmama-

( 1) W. Eckhardt, Fr. Reuter, L. Schmidt «Finanzwissenschaft. Grundlagen, 
Lehre und Praxis der Finanzwirschaft» Düsseldorf 196, S. 85 - 86. 

(2) A. Tautscher «Die öffentliche Wirtschaft» Berlin 1953, S . 350. 
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lıdır. Eğer alınacak borçlar bu takati aşar ve ödenilemiyecek bir hale 
gelirlerse, yalnız memleketin ekonomik bünyesi değil, aynı zamanda şe
ref ve itibarı da sarsılmış olur. 

Nihai sınırın dar veya geniş tutulması hususunda hem borçların 
kullanılış şekillerinin ve hem de alındıkları kaynakların çok büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Bilindiği üzere, zamanımızda devletler bütçe zorluk 
lan ve gelir yetersizlikleri yüzünden borç yaptıkları gibi, ekonomik dur
gunluğu gidermek ve yeniden yüksek bir konjunktür devresine girmek 
için de, kredi almaktadırlar. Burada asıl önemli olan nokta yapılan bor
cun miktarı değil, onun kullanılış tarzıdır. Eğer alınan borçlar tarım, or
mancılık, hayvancılık, madencilik, endüstri, taşıma, ulaştırma ve turizm 
gibı çeşitli sektörlerdeki safi hasılayı artırmak üzere, prodüktif şekilde 
kullanılırlarsa, o zaman borçların ödenilmesi kolaylaşmış olacağından, 
nihai sınırı da geniş tutmak kabil olur ( 1). Halbuki alınan borçlar büt
çenin cari giderleri için kullanılırlarsa, o zaman devletin borç ödeme 
yükü ödenilen faizle orantılı olarak artar. Bu takdirde devletin ya vergi
leri yükseltmesi veyahut da kamu hizmetleri giderlerinde kısıntılar yap
ması gerekir ki, bu da her zaman kolay bir şey değildir. Çünkü vergiyi 
artırmak için milli gelirden fertlere isabet eden payın fazlalaşması lazım
dır. Aksi halde, ya vergi kaçakçılığına yol açılır veyahut da, vergi mü
kellefleri geçinme ve yatırım bakımından sıkıntıya düşerler. Kamu hiz
metleri giderlerinde yapılacak büyük kısıntılar ise, devletin fonksiyon
larını aksatır ve bundan da bizzat toplum zarar göıiir. Gerçekten gelir 
noksanı sebebiyle, toplum hizmetlerinin yapılamamasından fertlerin du
yacağı huzursuzluk, çok defa borç faizleriyle yıllık taksit bedellerinin 
ödenilmesinin onlara yükleyeceği huzursuzluktan daha da büyük ola
bHir. Böyle bir durumda kamu hizmetlerinde yapılacak bir kısıntıya 

borçlanma tercih edilir. Ancak böyle bir durumda yapılacak istikrazla
rm sınırını çizerken, borçlandırmayı gerektiren kamu hizmetlerinin top
lum bakımından taşıdığı önemlilik derecesini, borç karşılığında ödene
cek faiz miktarını, borcun vadesi ile ödeme şeklini, borç olarak alınan 
paraların kullanılış tarzlarını, milli ekonominin borç ödeme takatim, 
alınan borcun kaynağını gözönünde bulundurmak lazımdır. Eğer devlet 
bu· faktörleri hesaba katmadan borçlanırsa, o zaman iktisadi, n:au va 
politik yönden bazı mahzurlar ortaya çıkabilir. Nitekim iktisadi depres
yonların önlenilmesini hedef tutmayan veya prodüktif olarak kullanıl-

< ı) K. Burkheiser <Grenzen des Staatskredites» Berlin 1937. 
Fr. Neumark «Zur Problematik der Grenzen des Staatskerdites» Zeitschrift für 

Nat.ionalökonomie 1949, Bd. 12. 
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ması düşünülmeyen istikrazlar (mesela harp masrafları ve ordu dona
tnn giderlerini artırmak üzere yapılan borçlar) miktar itibariyle ne 
kadar düşük olurlarsa olsunlar, milli gelir için bir yük teşkil ederler. 
Buna mukabil yer altı ve yer üstü servetlerin değerlendirilmesini, taşı
ma ve ulaştırma işlerinin geliştirilmesini, insan iş gücünün kalifiye hale 
getirilmesini hedef tutan istikrazlar miktar itibariyle, ne kadar yükse 
olurlarsa olsunlar, prodüktif şekilde kullanıldıkları için, milli gelirin 
azalmasını değil, çoğalmasını temin ederler. 

Borcun kullanıldığı yer kadar borcun alındığı kaynağın da, önemi 
vardır. Eğer borçlar ferdi tasarruflardan temin edilmişlerse, o zaman 
bu nevi borçlanmalar satın alma gücünü özel sektörden kamu sektörü· 
ne kaydırttıklan için piyasada yeni ve ilave bir satın alma gücü yarat~ 
mazlar. Halbuki Merkez Bankasının kaynaklarından açık finansman yo
luyıa sağlanacak olan borçlar, piyasada yeni ve munzam bir sa ın 
alma gücü yaratacaklarından, milli ekonomiye enflasyonist şekilde bir 
tesir icra ederler. Bu bakımdan bu nevi borçlanmaların sınırlarını 

ferdi tasarruf kaynaklarından elde edilen borçların s rlarına nazaran, 
daha dar tutmak ıazımgelir. Aynca ödenilecek faiz miktarı ile vadenin 
de, bu hususta bir önemi vardır. Eğer faiz nispeti düşük, vade de uzun 
olursa, alınacak borcun sınırını geniş, aksi halde ise dar utmak icabe
der. 

V. KAMU KREDİLERİNİN NEVİLERİ VE Si IFLA. IRILI 
ŞEKLİ. 

Devlet borçlan borcun alındığı memlekete, alınış şekline ve kula
nılış tarzı ile gayesine göre ayırt edildiği gibi, nakdi olup olmadığına, 
sabit bir değere dayandırılıp dayandırılmadığına, açık veya gizli bir ş 
kilde yapılıp yapılmadığına göre de tefrik edilirler. 

1 - Kamu kredilerinin iç ve dış borç olarak bölünü ü. De .. e 
borçlan alındıkları memleket bakımından, iç ve dış borçlar olmak üze
re ayırdedilirler. Memleket dahilinde kurulu mali müesseselerle mem
leket dahilindeki tasarruf sahiplerinden alınan borçlara iç borçlar de
nildiği gibi, yabancı devletlerden ve yabancı memleketlerde bulunan ma· 
li müesseselerle özel gerçek kişilerden alınan borçlara da, dış borçla ... 
adı verilir. Burada önemli olan nokta istikrazın yapıldığı zaman memle· 
kete bir servetin girip girmemesi ve faizlerle ana paraya ai taksi be--
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dellerinin ödenildiği zamanda da dışarıya bir servetin çıkıp çıkmaması· 
dır. Eğer borçlanma neticesinde bir milli ekonomiden diğer bir milli eko
nomiye hiç bir servet transferi yapılmıyorsa, bu bir iç borçlanma demek
tir. Aksi halde ise dış borçlanmadır. İşte bu sebeple de, iç borçlanmalar
dan ziyade, dış borçlanmalar tartışmayı mucip olmaktadırlar. Nite
kim İngiliz maliyecilerinden Sir Thomas Gresham (1519 - 1579) dış borç· 
lanmalara taraftar gözükmemektedir. Eğer memlek dahilinde bol milr
tarda sermaye varsa ve devletin en elverişli şartlar altında memleket 
içinden borç alabilmesi kabil ise ve bilhassa alınan borçlar özel sektör
deki teşebbüslerin yatırım imkanlarını daralttırmıyorsa, o zaman dev 
letin yabancılardan borçlanması doğru değildir. Fakat memleket dahi
linde borç alınması kabil değilse, yani halk istihlak ettiği malların be
dellerini karşılayacak miktardan daha fazla bir gelire sahip bulunmu
yorsa veya halkın devlete borç olarak, vereceği sermayeyi kendi yatırım
larından çekmek suretiyle devlete verecekse veyahut da devlet hizmet 
!erinin görülmemesinden meydana gelecek zarar borçlanmadan doğa
cak zarardan daha büyük olacaksa ve bilhassa yabancı memleketlerden 
ithal edilecek zaruri malların bedellerini karşılayacak kadar memleket· 
te yeteri kadar altın ve döviz stoklan mevcut bulunmuyorsa, o zaman 
devletin dışardan sermaye ithaline yani dış memleketlerden ve yabancı 
piyasalardan borçlanmaya büyük bir ihtiyacı olacaktır. 

Hülasa iç borçlanmalarda başarı sağlıyabilmek için fertlerin borç 
verebilecek bir durumda olmaları ve aynı zamanda hükümetlerin icraa· 
tını, tutum ve davranışlarını beğenmeleri lazımdır. Eğer memlekette mil· 
li gelir seviyesi yeteri kadar yüksek bulunmaz veya milli gelirin büyük 
bir kısmı belli şahısların ellerinde toplanırsa, geniş bir halk kitlesinin 
istikraza yazılmaları veya istikraz tahvillerini satın almaları kolaylıkla 
gerçekleşemez. Aynca borçların zamanında ve istikraz mukavelename
sindeki şartlara göre ödenilebilmesi için, alınan kredilerin memlekette
ki tam istihdamın sağlanmasına ve tabiat servetlerinin değerlendirilme
sine tahsis olunması lazımdır. Ancak bu takdirde milli gelir seviyesi yük
selir ve dolayısiyle borcun iadesi de kolaylıkla mümkün olur. Eğer kre
piler yatırımlara değilde, cari giderlere tahsis edilirlerse, o zaman mil· 
li gelirde bir artış husule gelemiyeceğinden, gerek ana paranın ve gerek 
faizlerin ödenilmesi de, çok zorlaşır ve bu da halkın istikraza yazılması 
imkanlarını daraltır. Her ne kadar, iç borçlanmalar milli ekonomiler 
arasında bir servet transferine sebep olmazlarsa da, milli gelirin fertler 
arasındaki dağılışına tesir ederler. Cünkü devlet hem borç olarak almış 
olduğu paralan sarf ederken ve hem de borcun faizini, ikramiyesini ve 
primir..i alacaklılara öderken, milli gelirin dağılışına tesir etmiş olur. 
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İç borçlanmalarda bir teminat gösterilmediği halde, dış borçlanma
larda çok defa garanti verilir. Nitekim kredi açmak istiyen devletlerin 
~alan devletlerden bazı menfaat ve imtiyaz - «concession» taleplerin

de bulundukları ve bu meyanda kendi endüstri mamullerinin satın alın
masnıı veyahut da madencilik, endüstri, taşıma ve ulaştırma gibi çeşitli 
sektörlerde kendilerine bazı işletme imtiyazlarının verilmesini şart koş
tukları görülmektedir. 

Devletlerin dış istikrazlara baş vurmalarını gerektiren en önemlı 
. ebep, yukarıda da işaret ettiğimiz üzere, dışardan ithal edilecek olan 
·emtea ve hizmetleri karşılayabilecek miktarda bir altın ve döviz stoku
-ı::ımı memlekette mevcut bulunmamasıdır. Devletler ordularını modem 
bar-p vasıtalariyle donatabilmek için dışarıya borçlandıkları gibi, fabri
:ka1ar kurmak, barajlar ve hidroelektrik santrallarını vücuda getirmek, 
taşınıa ve ulaştırma vasıtalarını temin etmek gibi, doğrudan doğruya ya-
ancı piyasalardan ithal edilecek mallar için de dış krediye baş vururlar. 

~gün devletlerin gerek iç ve gerek dış krediye baş vurmadan masrafla
-rmı karşılamaları hemen hemen mümkün görülememektedir. Ancak dış 
~istikrazlarda dikkat edilecek nokta istikraz mukavelelerindeki şartların 
·memleketin umumi politikasına, iktisadi ve mali durumuna uygun ol
·ması, diğer bir deyimle yabancı kapitalin memleketin iktisadi kaynakla
nnı sömürmek üzere, memlekete girmemiş bulunmasıdır. Genellikle dı~ 
"borçlanmalar aşağıdaki sebeplerle ortaya çıkmaktadırlar. 

a) Milletlerarası normal sermaye hareketlerinin sonucunda, mem
eketlerin birbirlerine karşı borçlandıkları görülmektedir. Yabancı mem
eketlerle iş yapan bir kısım tüccarlar, sanayiciler ve diğer iş adamları 

memleketten yabancı memleketlere kapital, mal ve hizmet ihraç etti.k
eti gıoi, yine diğer bir kısım tüccarlar, sanayiciler ve diğer iş adamla

n da yabancı memleketlerden kendi memleketlerine emtea ,kapita ve 
hizmet ithal etmektedirler. Bugünkü dünya ekonomisi nizamı ·çerisin

e dAima sermaye ve emtea hareketleri mevcut bulunmaktadır. Serma-
yece zengin olan memleketlerden sermayece fakir olan memleketlere bir 

rmaye akımı vukua geldiği gibi, memleketler arasında devamı olarak, 
ithalat ve ihracat yapılmakta ve bu emtea hareketleri neticesinde de or
aya borçlu ve alacaklı memleketler çıkmaktadırlar. 

b) Devletler kendi dış ticaretlerini geliştirmek maksad"yle, ithala 
armak isteyen devletlere tek taraflı olarak, kredi açmaktadırlar. Bura
a, esas olan krediyi açmış olan devletten emtea satın alınmasıdır . Eaer 

:alınan malların fiyatları diğer piyasalardaki fiyatlara nazaran daha yük· 
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sek ve buna mukabil kaliteleri de, onlardan daha düşük olursa, o zaman 
borçlu meleket zarar görmüş olur. Krediyi açan devlet de bu suretle mal
larına yeni bir pazar ve yeni bir sürüm temin ettiğinden, kendisine bü
yük bir menfaat sağlar. 

c) Devletler başka memleketleri kendi siyasi nüfuzları altına al
mak için, onlara borç verirler. Nitekim harp zamanında zengin devlet
lerin, mali durumları zayıf olan devletleri kendi ittifakları içine almak 
veya bu devletleri tarafsız bir hale getirmek için, onlara mali yardım
larda bulundukları görülmektedir. Politik maksatlarla yapılan bu nevi 
istikrazlar hem alacaklı ve hem de borçlu devlet için bir takım mah
zurlar yaratmaktadır. Gerçekten borç olarak alınan paralar hem mik
tar itibarile çok yüksek olur ve hem de harp veya seferberlik dolayısiy
le ordunun ihtiyaçlariyle halkın zaruri ihtiyaçlarına sarf edilirler ise, 
bunların ileride iade edilmeleri de çok zorlaşır ve bu yüzden de borçlu 
devletler çok defa alacaklı devletin siyasi ve iktisadi yönden nüfuzu ve 
tesiii altında kalırlar. Nitekim emperyalist devletler bu gayelerine ulaş
mak için iktisaden güçsüz olan devletere borç para vermek suretiyle on· 
ları kendilerine tabi bir topluluk haline getirmeği düşünürler. Bu böyle 
olmakla beraber alacaklı devletlerin her zaman alacaklarını borçlu dev
letlerden zamanında ve noksansız olarak geri alamadıkları ve bu sebep
le c..e kendileriyle siyasi ve iktisadi yönlerden ihtilafa düşdükleri gö~ 
rülmektedir. Bu nevi ihtilaflar çok defa milletler arasındaki iyi müna
sebetlerin bozulmasına da yol açmaktadırlar. 

Genellikle dış borçlanmalarda başarı sağlayabilmek için istikraz se
netlerinin yabancı memleketlerdeki menkul kıymet borsalarında kok~ 
edilmiş olmaları gerektiği gibi, aynca yabancı memleketler halkının da 
bu tahvillere rağbet edebilmeleri için, kendi memleketlerindeki mali 
grupların ve bilhassa büyük kredi müesseselerinin, bu tahvillerin alınıp 
satılmaları hususunda aracılık etmeleri de lazımgelmektedir. Ancak dış 
istikrazlar doğrudan doğruya iki devlet arasında yapılan bir andlaşma· 
ya dayanıyorsa, o zaman bu şekildeki borçlanmalarda mali grupların 
aracılık etmelerine lüzum yoktur. Çünkü bunlar politik borçlanmalar 
mahiyetinde olduklarından, doğrudan doğruya alacaklı ve borçlu dev
letleri ilgilendinnektedirler. 

Yabancı memleketler halkının dış memleketlere kolaylıkla kredi aç
ması hususunda, iki noktanın büyük bir önemi vardır. Bunlardan birisi 
alınacak faizin yükseklik derecesi olup, diğeri de verilmiş olan borcun 
zamanında iadesi keyfiyetidir. Gerçekten alınan faiz, kendi men:Ieketin
deki cari faizden yüksek olur ve yıllık borcun zamanında ve noksansız. 
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olarak borçlu memleket tarafından transferi mümkün görülürse, o za
man yabancı memleketlerden sermaye almak imkanı çok kolaylaşmış 
olur. Ancak bunun için de borç olarak alınan paraların verimli şekilde 
kullanılmaları ve ödeme bilançosunun aktifinde görünen veya görünme
yen kalemlerin arttırılmaları şarttır. Eğer bu sağlanamazsa, o zamar 
alınmış olan istikrazlar ancak geçici mahiyette bir fer ahlık arat r ve 
ondan sonra yine ödeme tıkanıklıkları ve zorluklariyle karşı karşıya ka· 
lınılır. Devletin böyle bir duruma düşmemesini temin için yapılacak iş 
dış istikrazların uzun vadeli olmalarına, faiz nispetlerinin memleketin 
tabii servet kaynaklarını sömürecek şekilde yüksek bu unmamalarına, 
borçlanma suretiyle ithal edilen emteanın kalitece yüksek ve fiyatça dü
şük olmalarına, alınan sermayenin verimli işlerde kullanılmalanna dik-
kat etmek lazımdır. Gerçekten kısa vadeli dış borçlanmalarda borcun 
kısa bir zaman sonra geri verilmesi mecburiyeti devleti mali bakımdan 
zor bir duruma soktuğu gibi, faizin yüksek oluşu da, mill ~ servet kay. 
naklarından daha ziyade yabancıların faydalanmalarına yol açar. Çünkü 
istihsal unsurlarından kapitale fazla bir pay ayrılması, daima diğer is· 
tihsal unsurlarının (emek ve tabiat) aleyhine olmaktadır. Bu böyle o!
duğu gibi, dış borçlanmalardan sağlanan dövizlerin lüks eş a i haline 
tahsis edilmeleri doğru olmadığı gibi, lüzumsuz yere ve gezmeK maksa
dile dışarıya gidecek olan kimselere de verilmesi isabetli deği dir. Btın
lann ancak fabrikaların kurulmasında, maden ocaklarının işletilmesin
de, sulama tesisleriyle elektrik santrallarının vücuda getir:ımesinde, yol, 
liınan ve kanal inşaatının yapılmasında, taşıma . ve ulaştırma vasıtaları
nın elde edilmesinde, ağaçlandınlmalarda, erozyonla mücadele işlerin
de ve turizm endüstirisinde kullanılmaları lazımdır. Çünkü ancak bu su
retle ileriki yılların döviz bütçelerinde bir ferahlığın yaratılması müm
kün olabilir. Aksi halde alacaklı devletlerin, gerek kendi ve gerek teba
sının alacaklarını alabilmek için borçlu devletler üzerinde si asi ·e ik
tisadi yönden baskı yapmaları bahis konusu olabilir. Bu bakımdan de ~
letler dış istikrazlara baş vururlarken, çok dikkatli davranma ı ve öde
me bakımından kendilerini hiç bir zaman müşkül bir duruma sokma-

malıdırlar. 

2 - Borçların ihtiyari ve mecburi olarak bölünüşü. İstikraz ar 'h
tiyari ve mecburi olarak ayırt edilmektedirler. Fertler ve mali müessese
ler hiç bir zor karşısında kalmaksızın, kendi arzu ve iradeleriy e de ete 
borç verirlerse, bunlara ihtiyari istikrazlar denilir. Karşılık ı bir andlaş
maya dayanan böyle bir borçlanmada, fertlerin mahrumiyete atlanma
lan bahis konusu olmamaktadır. Kamu istikrazlannın normal olan e i 
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de budur. Ancak para ve sermaye piyasalarının elverişli olmamaları veya 

vatandaşların hükümetlerin kuruluş tarzlariyle icraatlarını beğenmeme
leri hallerinde, devletin ihtiyari şekilde bir istikraz yapması çok zordur. 

Çünkü böyle hallerde fertler ellerindeki tasarruflarını çok defa arsa Vt. 

bina gibi gayrimenkullere veya kıymetli eşya ile kıymetli madenlere ya· 

tınrlar. Bu itibarla devletler böyle hallerde mali ihtiyaçlarını vergiler 
veya iktisadi kamu teşebbüsü kazançlariyle karşılayamg,zlarsa, zorunlu 

olarak, mecburi istikraza baş vururlar. Mecburi istikrazlarda fertlerin 

ve kurumların borç verme hususundaki arzu ve iradelerine bakılmaz. 

Ancak devletler bazen çıkartmış oldukları istikraz senetlerine alıcı bu

lamamaları halinde, cebri istikraza gideceklerini de ilan edebilirler. 
Böyle bir durumda varlıklı kimseler istikraz senetlerini satın almadık

ları takdirde, kendilerinden zorla borç alınacağını düşünerek, istikraza 

iştjrak etmeyi tercih ederler. Bu şekildeki bir borçlanmada, cebir kul
lanılmamakla beraber, bunun tamamen serbest ve karşılıklı bir irade 
beyanına dayandığı da söylenemez. Bu böyle olduğu gibi devlet, kamu 

istikrazlarına iştirak etmeyi, vatani bir borç olarak kabul eder ve bunu 

yaptığı ilanlarla bütün vatandaşlara bildirirse, bu takdirde mali iktidara 
·sahip olup da, hazinenin sıkıntısını giderilebilecek olanlar kendilerini 

manevi bir baskı altında hissederler ve dolayısıyle devlete borç vermek

ten de kaçınamazlar. İşte bundan ötürü bu şekildeki borçlanmalar da, 

yan cebri istikrazlardan sayılırlar. 

Cebri istikrazlann asıl gayesi devletin mali ihtiyaçlarını gidermek 
-olmakla beraber, aynı zamanda halkı da tasarrufa zorlamaktır. Bu su

retle devletler, halkı belli bir ölçüde satın alma gücünden mahrum ede

rek, bunu kendilerine intikal ettirmektedirler. Nitekim 1939/45 Dün

ya Savaşında John Maynord Keynes de (1882-1946) İngiltere'deki işçi üc· 
retlerinden bir kısmının kesilip, harp finansmanında kullanılmasını ve 

harbi müteakip de, bunların işçilere tekrar iade edilmesini teklif etmiş 

bulunuyordu. Bu böyle olduğu gibi, 27 Mayıs İhtilalini mütaakip mem
leketin istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sağlamak için Merkez Banka

sının emisyon kaynaklarının zorlanması yerine, tarım, endüstri ve ulaş

tırma sektörlerinde yapılacak yatırımlara mahsus olmak üzere, bir fi

nansman fonunun teşkili düşünülmüş ve bu fonu beslemek maksadiyle 
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de 5.IX.1961 tarih ve 223 sayılı kanunla Tasarruf Bonoları çıkartılmlş
tı (1). 

Cebri ve yarı cebri istikrazlar yanında ayrıca mali ve sosyal mües
seselerin tasarruflarından bir kısmının devlet tahvilatına yatınl.ması 

mecburiyeti de, bahis konusu olabilir. Buradaki mecburiyetin asıl gaye
si mali ve sosyal müesseselere para yatırmış olanların hak ve menfaat
larının korunulması ise de, bunun yanında hazineyede bir menfaatın te . 
min edilmesi de düşünülmüş bulunulmaktadır. Nitekim Emekli Sandığı 
ile İşçi Sigortalarının vucuda getirdikleri fonlarla Banka mevduatından 
belli orandaki kısmının devlet tahvilatına yatırılması mecburiyeti hen 
mevduat sahiplerinin haklarının korunulmasına ve hem de hazineye bi1 

para temin edilmesine matuf bulunmaktadır. 

Mecburi istikrazlar devlet egemenliğine dayanılarak, fertlerden zor
la alındıkları için vergiyi andırırlar. Ancak vergiden farklı olan tarafıp 
faizle ana paranın alacaklıya iade olunmasıdır. Bu itibarla mecburi istik
razın yönü ikidir. Burada hepı ihtiyari istikrazlarda olduğu gibi, ala
caklıya faiz ve borç taksit bedelleri ödenilecek, hem de borç verenler 
vergide olduğu gibi, kendi harcamalarını zorla kısmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. Bu itibarla herkesin mecburi istikraza katılması şar ko
şulursa, onun yaratacağı tepki de, tabiatiyle büyük olacaktır. Gerçekten 
ellerinde lıkit sermayesi olmayanlar istikraza iştirak maksadiyle menkul 
ve gayrimenkullerini düşük fiyatlarla satacaklar, ellerinde likit serma
yesi olanlar da sermayelerini istedikleri gibi kullanamıyacak ard r. Bu 
itibarla gerek şahıs ve gerek milli ekonomi bakımından bir yük teşkil 
eden cebri istikrazlara, kesin bir zaruret bulunmadıkça, baş vurulma-

( ı) 1953 - 60 devresi içinde sosyal ve iktisadi hayatımızda büyük sakınca ar ya
ratmış olan enflasyonist tutuma, 27 Mayıs ihtilalini müteakip, son · erilmek istenil
miş ve bu maksatla da istikrarlı bir iktisadi durumun sağlanması için baz edbir
ler alınmıştı. Bu meyanda maaş, ücret ve tevkifata tabi istihkaklardan; Gelir e Ku
rumlar Vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri gelirlerden; gayrimenkullerin sa 
değerlerinden; Milli Piyango ve Bankaların nakit ikramiyelerile Spor Toto ikrami
yelerinden; veraset ve intikal vergisine mukabil alınacak teminattan o 3 u geçme
mek üzere, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Tasarruf Bonosu karş lığında borç 
alınması ve alınan bu borçların yatırımlarda kullanılması düşünülmüştü. Bu su
retle yatırımlara gerekli olan paralar için Merkez Bankasının emis on kaynaklan
na baş vurulması da önlenilmiş olacaktı. Ancak bu böyle olmakla beraber, Tasar
nıf Bonolarından elde edilen paraların yatırımlara değil, bütçenin cari ·e umumi 
giderlerine tahsis olunmaları yüzünden, Tasarruf Bonolarının çıkar ılmas ndaki te
mel görüş tatbikatta gerçekleştirelememiştir. 



·ması ve baş vurulduğu takdirde de bunun, ancak yaşama standardtlarl. 
na göre, tespit edilecek olan. gelir seviyesinin altında gelir temin eden
Jere teşmil edilmemesi lazımgelir. 

3 - Borçların faizli olup olmadıklarına göre bölünüşü. İstikraz
·ıar faizli olup, olmadıklarına göre, ayırt edilmektedirler. Evvelce dini 
immçların ve felsefi görüşlerin tesiri altında kalınılarak ve bilhassa borç
ların üretime değil, tüketime tahsis edildikleri düsünülerek borca kar-, , 
şı faiz istenilmesi makbul bir hareket sayılmazken, sonralan alınan bor
ca karşı faiz istenilmesi tabii adolunmuştu. Çünkü alınan krediler büyük 
ölçüde üretim maksadiyle kullanıldığından, borç alanlar bundan büyük 
bir menfaat ve kar sağlamakta idiler. Ancak devletlerin, bazen cebri is
tikrazlarla vatanseverlik istikrazlarında olduğu gibi, alacaklılara mad
di bir menfaat sağlamadıkları da, görülmüştür. Çünkü burada memle
ketin içinde bulunduğu tehlikeden kurtarılması için halkın devlete maE 
bir yardımda bulunması esastır. Ancak bu nevi istikrazlar istisnai ma
hiyette olup, asıl olan alacaklılara bir faizin verilmesidiı-. Verilecek faiz 
istikraz mukavelelerinde belirtildiği gibi, tahvil kuponlarında da göste
rilmiş bulunulmaktadır. Eğer istikraz tahvilleri primli veya ikrami
yeli tahvil halinde bulunuyorlarsa, alacaklıya verilecek olan faiz mik
tarı da adi tahvillere ödenilecek faiz miktarına nazaran daha düşük tu-
ulabilir. Cü..-rıkü buradaki faizin bir kısmı alacaklıya ikramiye veya prim 

olara 7 öden·ln iş bulun.ılacaktır. 

4 - Borçların açık ve gizli şekilde yapıldıklarına göre bölünüşü. 
İstikrazlar açık veya gizli şekilde yapıld klarına göre ayırdedilmektedir
ler. Açık kredilerde devlet veya diğer kamu müesseseleri mali ihtiyaçları
nı para reya sermaye piyasasından yapacakları borçlanmalarla temine 
çalışılar. B a a halkın tasarruf ettiği paralar, isti~raz mukavelename
lerinL11 şar ları dahilinde devletin, daha doğrusu hazinenin emrine ter.t: 
olunurlar. Böylece burada krediyi verenin kim olduğu, kredinin hangi 
şartlar altında alındığı açıkça bilinmektedir. Halbuki gizli ve kapalı is
tik!'az arda kredinin kimlerden ve ne suretle alındıkları halkça açıkça 
malfım bulunmamaktadır. Mesela Almanya'da National Sosyalistler 
İkinci D .. nya Savaşında bu şekilde borçlandıkları gibi, memleketimizd~ 
de 950 - 1960 devresi içinde, hükümetler devlet sermayesiyle teşekkül et 
miş bankalarla Emekli Sandığı ve İşçi Sigortalarında mevcut olan mev
duat veya fonlardan faydalanmak suretiyle, mali ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışmışlardır. Hükümetlerin kapalı yollardan borçlanmaları, daha zi
yade serbest para ve sermaye piyasalarında, normal şekilde kredi bula-

. mamalarından ileri gelmektedir. 
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5 - Borçların sabit değerlere dayandırılıp dayandınlınadığına gö
re bölünüşü. İstikrazlar sabit değerlere dayandırılıp, dayandırılma

dıklarına göre ayırt edilmektedirler. Aiınan borçların hangi para ile ge
ri verileceği meselesi çok önemlidir. Çünkü para değerinde müspet ve
ya menfi yönden bir değişme olduğu takdirde, alacaklı veya borçlunnı .. 
bundan zarar görmesi mümkündür. Bu sebeple borçların sabit bir de
ğere bağlanmasında hem alacaklı ve hem de borçlu için bir fayda var
dır. Gerçekten borçlu memleketin parası politik veya ekonomik sebep
lerle değerini kaybederse, alacaklılar bundan büyük zarar görürler. ·i
tekim 1914 - 1918, 1939 - 1945 yıllarındaki Dünya Savaşlarından sonra pa
rası düşmüş olan memleketlerin alacaklıları büyük kayıplara uğramış-
1ardır. İşte buna mani olmak için istikraz mukavelelerinde, borcan sa· 
bit bir değer üzerinden ödenilmesi şart koşulabilir. Genellikle iç borç
larda borcun memleket parası ile dış borçlarda ise, borcun alacak ı olan 
memleketin parası ile ödenilmesi tabiidir. Ancak alacak ıların zarar gör
memesini sağlamak maksadiyle, istikraz mukavelelerinde borcun, akdin 
yapılt=.ığı tarihteki kağıt para değerinin esas tutulması suretiyle, borcun 
-öd8nilmesi şart koşulabilir. Mesela borcun aktedildiği tarihte b:r gram 
altm 10 lira iken, borcun ödenildiği tarihte bir gram altın 20 ira~ açık

mış olursa, bu takdirde borçlunun da, alacaklıya a mış oldum borcu 
bir katı fazlasile ödemesi lazımgelir. Bu suretle alacaklı, para değerinin 
düşmüş olmasına rağmen, satın alma gücünden hiç bir şey ka··betmış 
olmaz. İstikraz mukavelelerine böyle bir kaydın konulmasına a ı 
dı şartı «Goldklause» denilir. Bazen de, altın kaydı esası yeri .. e, 
yo garantisinin verildiği de görülür. Burada kambiyo fiyatların a büyüK 
bir değişiklik göstermiyen yabancı bir para esas olarak ele alınır ve bor"' 
bunun üzerinden hesaplanarak ödeni~ir. Ancak de let altın ve döviz f'!.
yatıarını resmi şekilde tespit ederse, o zaman bu resmi kurlar mili pa
ranın değerindeki gerçek değişmeyi tam olarak gösteremezler. ""itekim 
memleketimizde eşya ve hizmet fiyatları büyük artış ar göste:-diği yani 
pa: a değerinde büyük düşüşler vukua geldiği halde, resmi kur fiyatları 
sabit kalmıs bulunmaktadırlar. Böyle bir durumda borçlu devle borç· 
1a,..ını resmi kur fiyatı üzerinden ödediği takdirde, alacaklılar daima za
rar görürler. Bu bakımdan alacaklı devletler kendi zararlarını öne e
bilmek için borçlu devletin, para değerinde bir devalüasyon yaparak, 
resmi kur fiyatlarını serbest kur fiyatlarına göre ayarlamasını is er er . 

Alacaklı ve borçlu münasebetlerini daha iyi düzen eyebi mek ve bil· 
·hassa paranın satın alma gücünün değişmesinden müte··el it alacaklı · e 
borçlunun zararlarını önleyebilmek için «altın kaydı» veya «kambi ·o 
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garantisi» usulleri yerine «fiyat endeksleriyle ayarlama» usulü de uygu
lanabilir. Bu usulde borcun verildiği tarihteki fiyatlarla borcun öde · 
diği tarihteki fiyatlar arasındaki fark gözönünde tutularak, buna göre· 
borcun ödenilmesi şartı ileri süriilebilir. Bu suretle gerek borçlu ve g 
rek alacaklı, kendi satın alma güçlerinden, hiç bir şey kaybetmezler. 

İstikrazların sabit değerlere bağlanması alacaklılar için daima bir 
garanti teşkil eder. Eğer istikraz mukavelenamelerinde altın kay 
kambiyo garantisi ve fiyat endeksleri ile ayarlama şartı mevcut değilse .. 
o zaman borç memleketin, o günkü rayiç parası ve rayiç değeri ile ödeni-· 
lir. Bu takdirde de, enflasyon devresinde alacaklılar, deflasyon devresin
de de borçlular zarar görürler. 

6 - Borçların nakdi veya ayni olarak yapıldıklarına göre bölünüşü:.. 
İstikrazlar ayni ve nakdi olarak ayırt edilmektedirler. Kamu müessese 
lerinin muhtaç oldukları mallar ve hizmetler borç olarak ayni şekilde 
alınırlarsa, bu nevi istikrazlara ayni istikrazlar denilir. Devletin ve ma
halli idarelerin muhtaç oldukları mal ve hizmetler ayni olarak temin edi 
lirlerse, onların para piyasasından nakit aramalarına lüzum kalmaz. An
cak iş bölümü nizamına dayanan bir toplum ekonomisinde, mal ve hiz
met mubadelesi daima para ile yapıldığından, ayni mahiyetteki kam 
kredisine de çok az rastlanılır. Bu itibarla zamanımızdaki istikrazlar ge 
nefükle nakdi mahiyette olan istikrazlardır. 

7 - Borçların kullanıldıkları maksatlara göre bölünüşü. Kam 
kredileri kullanıldıkları maksatlar itibariyle ayırt edilm8ktedirler. Eğe 
alınan borçlar kamu işletmelerinin kurulması, islahı ve genişletilmes 
maksadiyle kullanılırlarsa, bunlar kamu işletme kredilerini ifade eder 
ler. Bu nevi krediler sayesinde kamu teşebbüsleri ve işletmelerinin is
tihsal kapasitelerinin artırılması ve dolayısiyle kamu iktisadi teşebbüs 
kazançlarının çoğaltılması mümkün olabilir. Eğer alınan krediler işsiz
lere yardım etmek «Unterstutzungsgeld» veya iktisadi depresyon devre 
sindeki durgunluğu gidererek, iktisadi hayata canlılık verdirtmek mak
sadiyle .kullanılırlarsa, bunlar daha ziyade makro ekonomik krediler 
teşkil ederler. Nitekim memleketteki kültür seviyesini yükseltecek olan 
eğitim müesseselerinin kurulması ile halkın sağlığını emniyet altına ala
cak olan sağlık müesseselerinin vucuda getirilmesi için alınacak kredi
lerle enfrastriiktür tesislerin yapılması için sağlanacak krediler de b 
kategoriye girmektedirler. Bu itibarla işletme kredileri gayrisafi milh. 
hasılanın artmasını direkt yoldan etkiledikleri halde, diğerleri buna · 
derkt yoldan tesir ederler. 



8 - Borçların kullanıldıkları yön itibarile bölünüşü. İstikrazlar 
kullanıldıkları yön itibariyle ayırt edilmektediler( 1). İdari müessese ve 
teşekküllerin başında bulunan sorumlu kimselerin idari iş icabı olarak 
muvakkaten aldıkları krediler idari nitelikte olup, buna mukabil bütün 
bir devleti ilgilendiren ve daha ziyade mali operasyonlar sebebile alınan 
krediler de, mali kredileri teşkil etmektedirler. Devletin asıl ve gerçek 
borçlan mali krediler olup, bunlar ancak kanun yapıcı kuvvetin rıza 
ve kabulu ile meydana gelmekte ve umumi bütçeyi ilgilendirmektedirler. 

9 - Kamu kredilerinin prodüktif şekilde kullanıldıklarına göre 
böfünüşü. Yapılan istikrazlar prodüktif şekilde kullanılıp kullanılma
dıklanna göre ayırt edilmektedirler. Gayrisaf milli sosyal hasılayı di
rekt veya indirekt yoldan artıran istikrazlar prodüktif olup, bunun dı
şında kalanlar ise, prodüktif değildirler. Ancak prodüktif krediler de 
kendi içlerinde dar ve geniş anlamda prodüktif kredi olmak üzere ayırt 
edilirler. Buna göre orman işletmeleri, maden işletmeleri ve endüstri 
işletmeleri gibi, istihsal ünitelerinin kurulması veya genişietilmesi için 
alınmış olan borçlar sosyal hasılayı direkt yoldan arttırdıklarından, dar 
an.amdaki prodüktif kredilerden sayılırlar. Buna karşılık üretimin ta
bii, teknik ve sosyal şartlarını düzenleyen hususları gerçekleştirecel: 
olan istikrazlar da, sosyal hasılayı indirekt yoldan arttırdıkları için, ge
niş anlamdaki prodüktif krediyi teşkil ederler. Bunlar daha ziyade içten 
ve dıştan gelen tehlikeleri önliyecek olan teşkiiatın kurulmasında, halk 
sağlığını koruyacak müeseselerin vucuda getirilmesinde, umumi kültür
le mesleki bilgileri temin edecek olan teşekküllerin tesis edilmesinde, 
sellerin, çığların ve rüzgarların yapacağı tahribatı önliyecek tesisat v·1 
tahkimatın meydana getirilmesinde kullanılırlar. 

10 - Borçların teminatlı olup olmadıklarına göre bölünüşü. İstik
razlar teminata bağlanıp bağlanmadıklarına göre ayırt edilmektedirler. 
Devletler bazı kamu servetlerini terhin veya ipotek ettirtmek veya bazı 
gelir kaynaklarını alacaklıların emirlerine tahsis eylemek suretiyle, kre
di buldukları gibi, hiç bir karşılık göstermeksizin de, istikraz yapabilir
ler. Birincilere teminatlı, ikincilere de teminatsız kredi denilir. İç kredi
lerde devletin şerefi ve itibarı bir teminat olarak kabul edildiğinden, ay
nca maddi bir karşılığın gösterilmesine lüzum kalmaz. Fakat dış borç
lanmalarda durum böyle değildir. Burada borçlu devletin alacaklı de -

( 1) Blea Földes «Finanzwissenschaft» jena 1927, S. 611. 
W. Eckhardt, Fr. Reuter, S. Schmidt «Grundlagen, Lehre und Praxis der Finanz

wissenschaft.» Düsseldorf 1963, S. 93. 
F. 24 
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lete altın terhin etmesi veyahut da bazı servet ve gelir kaynaklan üze
rinde alacaklı devletin kontrol hakkını kabul etmesi bahis konusu olabi
lir. Nitekim Birinci Dünya Savaşından önce alacaklı devletler Osmanlı 

Devleti, Mısır ve Çin gibi borçlu devletlerin gelir kaynaklarını kontrolla

n aJtında tutuklan gibi, ayrıca mali idarelerini ve mali muamelelerini 
de murakaba altında bulunduruyorlardı ( 1). 

11 - Borçların muntazam borç olup olmadıklarına göre bölünüşü. 

İstikrazlar muntazam ve gayrimuntazam borçlar olmak üzere ayırt edil. 
mektedirler. Muntazam borçlar uzun vadeli borçlar olup, bunlara kon
solide borçlar, müseccel ve muhakkem (2 ) borçlar adı da verilmektedir. 
Bunların ne maksatla alındıkları ve ödemelerin hangi şartlar altında ya
pılacağı hususu istikraz mukavelenameleriyle istikrazın yapılmasına 

izin veren kanunlarda açık ve etraflı olarak belirtilmiş bulunulmaktaclır. 
Gayri muntazam borçlar kısa vadeli olup, bunlar ne belli bir kullanılış 
yeri için alınmışlar ve ne de muntazam bir ödeme planına tabi tutulmuş
lardır. Bunlar daha ziyade bütçedeki vergilerin toplanılma zamanının 
masrafların yapılma zamanına çok defa uymamasından ötürü yapılan 
borçlardır. Nitekim ziraat memleketlerinde vergilerin toplanılma zamanı 
daha ziyade hasat mevsiminden sonraya isabet ettiğinden, mali yılın ba· 
şındaki (Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki) masrafların borçlamlmad~"l 
yapılması mümkün olamamaktadır. İşte masraf dairelerinin hizmetleri
ni aksattırmamak için Maliye Bakanlığı devlet bank~lanndan kontokor
rent mahiyetinde olmak üzere avans temin ettiği gibi, çıkarttığı 3 - 12 
aylık hazine bonolarını bankalarda iskonto ettirtmek suretiyle de, ihti
yacı olan parayı derhal bulabilmektedir. Bu nevi borçlanmalar, aslınd.ı 
gelecek yıla sirayet edecek şekildeki gerçek bütçe açıklıklarından mey
dana gelen borçlanmalar olm~yıp, daha ziyade kasa açığından ileri ge
len borçlanmalardır. Bunların da normal geli.ı.lerle karşılanmaları ıazı:m
gelmektedir. Aksi halde bu nevi borçların esas borç, daha doğrusu kon-

(1) A. Amonn «Die Grundzüge der Finanzwissenschaft» Bern 1960, S. 188. 

( 2) Eskiden ayni teminata bağlanmış olan uzun vadeli borçlara «muhakkem 
borçlar»; devletin umumi borç defterlerine kayıt ve tescil edilmiş olan uzun vadeli 
borçlarına da «müseccel borçlar» adı verilirdi. Zamanımızda uzun vadeli borçlar 
daha ziyade konselide borçlardan sayılmaktadırlar. Bu hususta şu esere bakınız: 
Cezmi Ercin «Maliye İlmi ve Maliye Mevzuatrn Maliye Velkaleti Yayınlarından, An
kara 1935, S. 283. 
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solide borç haline sokulması icabeder ( 1). Bu itibarla bunlar gerçek an
lamdaki istikrazlardan sayılmayıp, gayri mınıtazam dalgalı rı borçlar 
mahiyetinde görülmektedirler. 

Her ne kadar mali yıla inhisar etmek üzere geçici mahiyetteki büt
çe açıklarını karşılamak maksadile, tıpkı özel sektör işletmelerinde gö
rüldüğü gibi, hazinede de bir ihtiyat fonunun «fonds de reserve» mey
dana getirilmesi düşünülebilirse de, bu yola gidilmemektedir. Çünkü bu 
maksatla teşkil edilecek bir fon büyük meblağların atıl kalmasını gerek· 
tireceğinden, bu husus milli ekonomi için sakıncalı görülmektedir. Ayn· 
ca devletin satın aldığı mal ve hizmetlere ait bedellerin ödenilmesi hu· 
SU5tuıun mali yılın sonuna taliki düşünülebilirse de, bunun da kendisi
ne göre bazı sakıncaları vardır. Gerçekten peşin satın alma yerine, ve· 
resiye muamelesinin yapılması hem devletin işini zorlaştırır ve hem de 
fazla bir bedelin ödenilmesini gerektirir. Çünkü satıcı çok defa böyle 
bir durumda, vadenin sonınıa kadar tahakkuk edecek olan faizi malın 
veya hizmetin fiyatına ekleyeceğinden, devlet de daha fazla bir masraf 
yapmış olur. Bu itibarla bütçe tekniğinin bir icabı olarak, kısa bir süre 
için meydana gelen bütçe açıklarının banka avansları veya kısa vadeli 
hazine bonolarıyla kapatılması ve alınan borçların mali yıl içinde ödenil
mesi en doğru bir hareket tarzıdır. Ancak hükümetlerin bazen vergiler
le veya muntazam borçlanmalarla finanse edemedikleri uzun vadeli iş
ler için de, kısa vadeli borçlanmalara baş vurdukları göıiilmektedir. Bu
nun sebebi, bir taraftan sermaye piyasasının elverişli şartlan haiz olma
ması ve diğer taraftan vergi kanunlarının hazırlanıp, çıkarılması husu· 
sunun da uzunca bir zamana ihtiyaç göstermiş bulunmasıdır. Böyle bh· 
durumda hükümetler uzun vadeli işlerini, para piyasasından sağlıyacak
ları, kısa vadeli borçlarla gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Hükümet
lerin bu tarzdaki hareketleri liberal ortodoks iktisatçılar tarafından şid
detle tenkit edilmekle beraber, zamanımızdaki bazı iktisatçılar dev etin 
sağlam bir para ve maliye politikasını uygulaması şa t'yle, uzun vadeE 
işlerin de kısa vadeli finansman kaynaklariyle karşılanmasının tehlike
li olmıyacağını söylemektedirler. Bunlara göre, tasarruf sahipleri hazi-

(I) w. Gerloff «Die öffentliche Finanzwirtschaft» Frankfurt am Aain 1948. II. 

Teil, S. 151. 

(2) Bütçe yılı içinde bütçe açıklarını kapatmak için alman hazine borçlan çok 
değişik miktarlarda olduğu gibi, - ayni zamanda ödenilen borç ar yerin.e de yeni 
leri ikame edilmektedirler. Bu nevi borçlar su yüzündeki dalgalar g·bi in:p çık ık
larından, bunlara dalgalı veya gayrı muntazam borç adı verilmiş bu unu'rnaktadır. 
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ne bonolarına rağbet gösterirler ve bu suretle serbest piyasada hazine 
bonolarının satılmaları kolaylıkla temin edilirse, o zaman kısa vade.d 
borçların devamlı olarak yenilenmesi mümkün olabilir. Bu takdirde te · 
davüle de, fazla bir para çıkmış olmıyacağından, para değerinde de bir 
dü~ üklük husule gelmez. Ancak bu görüşte bir hakikat payı bulun
makla beraber, eğer hük.ümetıer doğrudan doğruya Merkez Bankasının 
kaynaklarını zorlarlarsa, bu hareket iktisadi hayatta enflasyonist bir te
sir husule getirebilir. Böylece eşya ve hizmet fiyatlarında da durmadan 
bir artış meydana gelebilir. Fakat bu böyle olmakla beraber, kamu gelir
lerinin esas kaynağını teşkil eden vergi hasılatında ayni nispet ve ayni 
tempoda bir artış husule gelmezse, o zaman hük.ümetlerin zaruri olarak 
Merkez Bankasının kısa vadeli kredi kaynağına baş vurmaları düşünü · 

lebilir. Böyle bir durumda devleti aldığı krediyi iade etmek bakımından 
zor bir duruma sokmamak için yapılacak iş kısa vadeli borçların uzun 
vadeli borçlar haline getirilmesini temin etmektir. İşte yukarıda da be
lirttiğimiz üzere, her ne kadar dalgalı borçlar asıl istikrazlardan sayıl
mazlarsa da, asıl istikrazların meydana gelmesine bir sebep ve bir ve~ 
sile teşkil edebilirler. Bu itibarla bütçe tahminlerinde yapılan hatalar 
veya mali yıl içinde vukua gelen beklenmedik olaylar sebebile, masraf
ların arttırılması gerekirse, o zaman bu artan masrafları karşılamak 
üzere, evvela mevcut vergi nisbetlerinin artırılması veya yeni vergilerLll 
ihdası düşünülebilir. Eğer ekonomik, politik ve sosyal sebeplerle bu yo 
la gitmekte bir sakınca görülürse, o zaman kısa vadeli bir borcun değil, 
uzun vadeli bir borcun yapılması tercih olunmalıdır. 

VI. DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ. 

Devlet hangi maksat ve gaye ile borçlanacağını, borç terekkübünün 
nasıl olacağını ve borçların alacaklılar bakımından ne şekilde bir dağı
lış göstereceğini tespit ettikten sonra, borçların yönetimi şeklini ta
yin eder. Bu itibarla borçların yönetimi konusu içerisinde istikrazların 
hukuki şartları, istikrazların yapılış şekilleri, istikrazlann konversiyo
na tabi tutuluşu, istikrazlann konsolide edilişi ve borçların ödenilişi so
runları incelenir. 

1 - Borçların hukuki şartları. Muhasebei Umumiye Kanunumuz
da <eKanunu mahsusunda veya Muvazene Umumiye Kanununda mus
sarrah bir mezuniyete müstenit olmadıkça, kısa vadeli bile olsa hiç bi~ 
istikraz akdedilmiyeceği gibi, Hazine-i Maliye namına kefalet dahi olu-
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namaz» denilmekle ( 1), her çeşit istikrazın kanunla yapılacağı kabul edil
miştir. 

İstikrazlann bir kanuna dayanması gayet tabüdir. Çünkü toplwn, 
seçmiş olduğu millet vekilleri vasıtasiyle, hükümetlerin yapacağı sar· 
fiyatı ve bu sarfiyatı karşılayacak olan gelirleri ve bu arada istik.razları 
peşinen kabul edip, tasdik etmek hakkına sahip bulunmalıdır. İstikra
zın yapılması hususunda prensip kararının alınması kafi olmayıp, bu
nun nasıl uygulanacağı da açıklanmalıdır. Ancak istikrazların ne miktar
da yapılacağını ve bunların nasıl gerçekleştirilebileceğini en isabetli şe
kilde tayin edecek olan organ da, hiç şüphe yok ki, hük.ümettir. Buse
beple istikraz akdine ait mukavelename evvela Bakanlar Kurulunda 
müzakere edilmeli ve bundan sonrada bir kanun tasarısı halinde parla
mentoya sunulmalıdır. Parlamento bunu kanunlaştırdığı takdirde, hü
kümet de istikraz muamelelerini gerçekleştirmelidir. 

İstikraza ait hukuki şartların bir kısmı, mesela alınacak borcun 
miktarı, borç mukabilinde devletin katlanacağı fedakarlığın derecesi, 
tahvillerden elde edilecek gelirlerin vergiden muaf tu ulması, istikraz 
kanunlarını tadile sebep olacak şartların nelerden ibaret bulunduğu. gi
bi hususlar istikraza yetki veren kanunlarda açıkça gösterilmelidir. Bu
na mukabil istikrazın ne zaman yapılacağı, satış süresinin ne kadar de· 
vam edeceği, borç yükünün faiz, ikramiye ve prim arasında nasıl bölü
neceği, istikraz senetlerinin ne şekilde satılacağı gibi hususların tayini 
de, hükümetlerin yetkilerine terk edilmelidir. Bunun da böyle olması 
ta-oHdir, çünkü parlamentonun kabul ve tasdikini gerektiren hususlar 
borcun esasına taalluk ettikleri halde, hükümetıerin yetkisine bırakılan 
hususlar, daha ziyade istikrazlann şekline ait bulunmaktadırlar. 

2 - istikrazlann şekilleri. İstikrazlann şekilleri daha ziyade bor
cun vadesine göre değişmektedir. Aşağıda anlatacağımız üzere, kısa va
deli borçlanmalarla uzun vadeli borçlanmalar ayn ayrı şekillerde yapıl-

maktadırlar. 

a) Kısa vadeli istikraz şekilleri. Kısa vadeli istikrazlar daha zi
yade bütçenin uygulanması ile ilgili olup, bu da ya hazine bonolannın 
çıkartılması veya bankalardan avans alınması suretiyle temin edilmek
tedir. Bu sebeple kısa vadeli borçlanmalarda istikrazm gazetelerle, rad-

(1) Muhasebei Umumiye Kanunu, 26.5.1927, No: 1050, Madde 33. 
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yalarla, bültenlerle halka duyurulmasına ve reklam yapılmasına ihtiyaç 
görülmemektedir. 

aa) Hazine bonoları. Devlet bütçesi gelirleri ile giderleri arasın
da zaman itibarile bir dengesizlik vukua gelirse, o zaman hükümetler bu 
':lengesizliği gidermek maksadiyle, hazine bonolarını çıkartırlar. Hazine 
hnnoları kısa vadeli bir borç senedi olup, genellikle bankalar ve mal~ 
müen;eseler tarafından kabul edilirler. Ancak devlet dairelerince müta
~hhitler ve iş adamlarına yaptırılan iş karşılığında da, bazen para yerine 
oononun verildiği ve bu suretle, az bir miktarda olmakla beraber, bıı 
kısım bonoların halka intikal ettirilmiş olduğu da görülmektedir. 

Hazine bonoları umumiyetle vade itibarile ortalama olarak altı ay
lık olup, istisnai hallerde bir yılı aşmaktadırlar. Bankalarla mali mü
esseseler tarafından iskonto edilmek suretiyle, kabul edilen hazine bo
nolarının bedelleri vade sonunda hazinece alacaklılara ödenilir. Ancak 
bu böyle olmakla beraber, bonoların vaktinden önce Merkez Bankasına 
götürülüp iskonto ettirilmeleri, yani reeskont muamelesine tabi tutul
maları da, mümkün bulunmaktadır. 

Mali yıl içinde tasfiye edilmek üzere, çıkartılmış bulunan hazine bo 
nolarının miktarı sınırsız olmadığı gibi, bir kamına da dayandırılmakta
dır. Memleketimizde İkinci Dünya Savaşına kadar Maliye Bakanlığınııı 
hazine bonosu çıkartma yetkisi bütçe kanunları ile çok sıkı bir şekilde 
sınırlandırılmış bulunulmakta idi. Ancak devletin harp yılları içerisindE'
ki geUrleri ile giderleri arasında zaman itibarile vukua gelen açıklıklan 
fazlalaşmış olduğundan, hazine bonolarının çıkartılması hususundaki 
tahditler de hafifletilmiş ve esnek bir hale getirilmişti. Nitekim 1943 yı · 
lından itibaren bütçe kanunlarındaki «banka ve ortaklıkfann hazineye 
yatırmak isteyecekleri paralar karşılığında, hazine bonoları vermeye Ma
liye Bakanlığı yetkilidir» hükmü ile bankaların ve şirketlerin ellerinde 
mevcut olan fazla parayı devlete vererek, hazineden bono almaları va 
bu suretle faizinden faydalanmaları sağlanılmış bulunuluyordu. 

Hazine bonolarının faizleri genellikle vadeye ve piyasa şartlarına gö
re Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. Faizin satış esnasında bo
no fiatlanndan tenzil edilmek suretiyle, peşinen ödenilmesi de mümkün
dür. Her ne kadar hazine bonoları, bütçenin uygulama tekniği icabı ola
rak, yani bütçe yılı içerisinde gelirlerle giderler arasında geçici mahiyet
te husule gelen açıklığı kapatmak üzere, çıkartılırlarsa da, bazen ma-1. 
yıl içerisinde ödenilemiyecek borçlar için de çıkartıldıkları görülür. Hü · 



375 

kümetlerin bu tarzda hareket etmeleri samimiyetsizliklerinin bir ifAde
sidir. Böyle bir durumda yapılacak olan iş ya mevcut vergi oranlarını ar
tırmak veya yeni vergiler ihdas etmek suretiyle kısa vadeli borçları ma
li yıl içinde ortadan kaldırmaktır. Bu mümkün olamadığı takdirde de 
kısa. vadeli borçların konsolide borç haline getirilmeleri düşünülmeli
dir. 

bb) Avanslar. Geçici mahiyetteki bütçe açıklarını karşılamak üze
re, Maliye Bakanlığının bankalardan ve bilhassa Merkez Bankasından 
avans para aldığı da görülmektedir. Alınacak avansların miktarını sı

nırlayıcı hükümler bütçe kamınlarından ziyade, Merkez Bankası Kaııu· 
nunda mevcut olup, bunlar da zaman zaman bazı değişikliklere tabi tu· 
tulmuşlardır. Nitekim 3492 sayılı kanunda «hazineye açılabilecek kıs:-. 

vadeli avans miktarının Merkez Bankasının sermayesi ile ihtiyat akçe
leri toplamının % 50 sini geçemiyeceği» prensibi kabul edilmiş iken, son
radan bu hüküm 6544 sayılı kanunla açılacak avans miktarının genel 
bütçe masraf yekününün % 15 ini geçmiyeceği şeklinde değiştirilmiştir. 
Bu suretle Maliye Bakanlığının Merkez Bankasından almış olduğu avans 
miktarı da, süratle artmış bulunmaktadır. Gerçekten bu miktar 30 mil
yon lirayı geçmezken, yapılan değişikliklerden sonra, 1960 yılı sonunda 
1.092 milyon lirayı bulmuştur. Borçlanma bakımından tehlikeli bir du
rumun yaratılacağı düşünülerek, 1963 yılında çıkartılan 260 sayılı ka· 
nunla % 15 oranı % 5 e indirilmiş ve aynı zamanda alınan avanslann 
mali yıl sonunda kapatılması da uygun görülmüştür. Bu suretle bütçe 
açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından kapatılmasından doğan sa
kıncalar da, önlenilmek istenilmiştir ( 1 ). Avanslar için ödenilecek olan fa
iz nispeti çok düşük olup, gerek bu husus ve gerek vade Maliye Bakanlı
ğı ile Merkez Bankası arasında yapılacak müzakereler sonunda tayin 
olunmaktadır. 

b) Uzun vadeli istikraz şekilleri. Devletin asıl borçlarını uzun 
vadeli istikrazlar teşkil edip, bunlar kısa vadelilerin aksine olarak, ser
maye piyasasından yani tasarruf kaynaklarından temin olunmakta ve 
satış organizasyonuna lüzum göstermektedirler. Uzun vadeli istikrazlar 
ya piyasaya tahvil çıkartmak veya devletin bu maksatla hazırlamış ol
duğu borç defterine kaydolunmak suretiyle gerçekleştirilmektedirler. 
İstikraza ait bu iki şeklin de, kendisine göre fayda ve sakıncaları vardır. 
Devletin tanzim ettiği istikraz defterine kaydolunmak suretiyle, yapılan 

( ı) Memduh Yaşa «Devlet Borçlan» İstanbul 1965, S. 49 -51. 
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borçlanmalarda, devlet alacaklısını kesin olarak tanımaktadır. Halbu
ki tahvil çıkartmak suretiyle yapılan istikrazlarda ve bilhassa hamile ya
zılı borç senetlerinde, alacaklının önceden bilinmesine imkan yoktur. 
Çünkü bunlar tamamen anonim karakterdedirler. Deftere kaydolunmak 
suretiyle, yapılan istikrazlarda satış masrafı çok düşük olduğundan, dev
letin bundan sağladığı bir fayda vardır. Ayrıca bu usul alacaklılar için 
de faydalıdır. Çünkü kaybolma, yanma ve çalınma tehlikelerini önlemek 
üzere, tahvillerin kiralık kasalara konulmasına ve faizlerin tahsili için 
kuponların ilgili müesseselere teslim edilmesine lüzum yoktur. Ancak 
deftere kaydolunmak suretiyle, yapılan istikrazlann en büyük sakınca
sı, alacaklının alacağını sermaye piyasasında kolaylıkla devir edememe
sidir. istikraz tahvillerinin çıkartılması suretiyle yapılan borçlanmalar
da ise, tahviller ya nama veya hamile yazılı olarak çıkarılırlar. Yukarı
da da belirttiğimiz üzere, hamile yazılı olanların serbest piyasadaki 
alım ve satımları daha kolaydır. Çünkü bunlar ciro ile devredilebilme!t:
tedirler. Halbuki diğerlerinin devrinde devletçe kabul edilen bazı esas~ 
lann yerine getirilmiş olması lazımdır. Gerek nama ve gerek hamile ya
zılı olan borç senetlerinin değerleri ihracı yapan devletin para birimi 
(Dolar, Mark, Frank, Liret, Lira) ile ifade olunup 20; 50; 100; 500 ve 1000 
gibi yuvarlak rakkamlarla gösterilirler. Ancak kupürlerin değerlerine 

ait olan bu miktarlar tesbit olunurken, sermaye piyasasının durumun
dan başka alıcıların arzulan ve mali kudretleri de, gözönünde bulundu
rulur. Eğer istikraz tahvillerinin memur, işçi ve esnaf gibi orta gelirli 
kimseler tarafından satın alınması isteniliyorsa, o zaman tahvil kupür
lerinin değerlerini düşük, aksi halde ise yüksek tutmak lazımgelir. 

İstikraz tahvilleri üzerinde yazılı değerler daima tahvilin nominal 
değerini ifade ederler. Halbuki tahvilin başabaş (au pair), başabaştan 
aşağı ( au dessous du pair) ve başa baştan yukarı ( au dessus du pair) de
ğer üzerinden satılmaları da mümkündür. Nitekim birinci halde 100 li
ralık. bir tahvil 100 lira üzerinden satılırken, ikinci halde 95, 90, 85, üçün
cü halde ise 105, 110 ve 115 lira üzerinden satılırlar. Tahvil için ödenilen 
bu miktarlar tahvilin o andaki reel değerini teşkil ederler. Bu suretle ala
caklıya sağlanan efektif faiz de, ya nominal faize eşit, ya nominal faizden 
yüksek veya nominal faizden düşük olur. Tahvillerin üzerlerinde yazııı 
olan değerden aşağı veya yukarı satılmaları keyfiyeti bu tahvillere kar
şı serbest piyasada gösterilen ilgiye, daha doğrusu tahvilin piyasadaki 
tal.ebine göre değişmektedir. 

3 - istikraz tahvillerinin satılmasında uygulanan usuller. İstik
raz tahvilleri satışa sunulurlarken, düşünülen en önemli nokta, bunların 
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mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde ve fazla bir masraf yapılma
dan satılabilmelerini temin etmektir. Devletler buna göre aşağıdaki çe
şitU satış usullerini uygulamaktadırlar. 

a) istikraz tahvillerinin doğrudan doğruya halka satılması. 
Eğer devletin çıkarttığı istikraz tahvillerine karşı halkın büyük bir rağ
bet göstereceği önceden tahmin edilirse, o zaman bunların doğrudan 
doğruya tasarruf sahiplerine satılması uygun görülür. Böyle bir durum
da istikrazın nasıl ve hangi şartlar altında yapılacağı, yani borcun ne 
miktarda olacağı, satış süresinin ne kadar devam edeceği, istikraza iş
tirak edenlere ne gibi menfaatların sağlanacağı radyo, televizyon, gazete, 
-deı gi ve bültenlerle halka duyurulur ve böylece hem tasarruf ve hem de 
servet ve sermaye sahiplerinin istikraza katılmaları temin edilmiş olu
nur. Bu usulün en büyük faydası tasarruf sahiplerine istikraza katılma 
imkanının verilmesi ve ayni zamanda devlete de fazla bir masraf yükti 
yüklenmem esidir. 

Devlet çıkartmış olduğu istikraz tahvillerini P.T.T. teşkilatı, banka
lar . büyük mağazalar ve ticarethaneler vasıtasiyle sattırtabilir. Bu arada 
da y~ sadece bu müeseselerin gişelerinden veyahutta aynı zamanda per
sonelinden de istifade edilebilir. Birinci durumda çok az bir ücret veril
diği halde, diğerinde memurların hizmetleri için de bir bedel ödenilir. 
İstikraz tahvillerinin gerek miktarı ve gerek satış süresi önceden tayi!.• 
olunduğu için buna uyulmak ıazımgelir. Genellikle satış süresi iki veya 
üç hafta gibi kısa bir müddettir. Eğer bu müddet içinde tahvillerin ta
mamen satılması kabil olmazsa, bu takdirde ya müddetin uzatılması ve
ya satılamıyan tahvillerin bankalara bırakılarak, sonradan satışa devanı 
ettirtilmesi düşünülebilir. Ancak müddetin uzatılması, devlet tahvilatına 
ka ı:-şı bir rağbetin mevcut olmadığı intibamı uyandıracağı için bu yola 
gidilmesi pek uygun görülmemektedir. Eğer sermaye piyasası tahvill8-
rin hemen satılmasına imkan verdirtecek bir durumda değilse, o zaman 
istikraz tahvillerinin müteaddit tertipler halinde satışa çıkarılması ye
rinde olur. Eğer istikraza büyük bir rağbet gösterilir ve bunun sonucun
da da istikraza istirak oranı yüksek bulunursa, o zaman taliplere eşi , 
ffiJamele yapabil~ek için her isteklinin talebinden belli bir oranda kı
sıntının yapılması doğru görülür. Ancak böyle bir durumda hak.ki ta
sar ruf sahiplerinin menfaatlerini korumak için istikraz tahvillerini, 
spekülasyon «speculation» gayesile satın alacak olan sermayedarlara ·a 
hiç satılmaz veyahutta bunların isteklerinden büyük ölçüde kısınt lar 
yapılır. 
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b) istikraz tahvillerinin mali müesseselerinin aracılığı ile satıl·· 

m.ası. Halkın tasarruf gücünün düşük bulunduğu veya tasarruf sahip
lerinin istikraz tahvillerine karşı ilgisiz kaldığı hallerde, devletin istik

raz tahvillerini serbest piyasada satması mümkün olamaz. Bu takdirde 
mali müesseselerin ve bilhassa bankaların aracılığına ihtiyaç duyulur. 
Devlet bankalarla yapacağı anlaşma ile istikraz tahvillerinin satış işleri
ni onlara bırakır. Onlar da yapmış oldukları hizmet karşılığında ya dev
letten belli bir komisyon alırlar veyahutta tahvilatın alış ve satış bede!. 

leri arasındaki farktan faydalanarak, kendilerine bir kazanç temin eder
ler. 

c) istikraz tahvillerinin doğrudan doğruya borsalarda satılma· 

sı. Eğer devletin derhal borç paraya ihtiyacı olmaz ve aynı zamanda 
sermaye piyasası da, çok iyi organize edilmiş bulunursa, o zaman dev

letin çıkartmış olduğu borç senetleri tıpkı özel sektöre ait aksiyon ve 

obligasyonlar gibi menkul kıymet borsalarında satışa arzedilirler. An

cak bu usulün uygulanabilmesi için, istikraz tahvillerinin uzunca bir dev
re içinde satılmasında, hazine durumu bakımından, ortada bir sakınca
nın mevcut olmaması da 18.zımdır. 

Memleketimizde daha ziyade istikraz tahvillerinin doğrudan doğ

ruya halka satılması usulü uygulanmakta ve fakat bu meyanda banka
ların aracılığından da büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Bu suretle hem 

devlete lüzumlu olan para kısa zamanda temin edilebilmekte ve hem d0 

parasını devlet tahvilatına yatırmak isteyenlere geniş bir imkan yaratıl

maktadır. 

Satışa çıkarılan tahvillerden elde edilecek hasılat belli bir maksat 
için kullanılacaksa, o zaman istikraz tahvilleri bu maksada göre adlan

dırılmaktadır. Nitekim 1934 Sivas-Erzurum demir yolu istikrazı ( 1
) 

( ı) «Hasılatı Sivas - Erzurum hattını inşaya tahsis edilmek ve senelik faiz ve 
ikramiye yekünu % 7 olmak ve itibari kıymeti her sene on milyon lirayı geçme
mek ve yirmişer senede itfa edilmek şartile azami otuz milyon liralık hamiline mu
harrer tahvil ihracı suretile dahili istikraz akdine Maliye Vekili mezundur» Sivas
Eızurum hattına mahsus dahili istikraz kanunu 20.5.1935, No: 2463, Madde ı. 
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1942 yılında Milli Savunma istikrazı (1), 1946, 1964 ve 1969 yılında Kal· 
kınına İstikrazı (2) bu nitelikte yapılmış olan borçlanmalardır. 

VII. İSTİKRAZ TAHVİLLERİ SAHİPLERİNE TANINA HAK 
VE MENFAATLER. 

Devletin istikraz yoluyle para bulmasını kolaylaştırmak için, istilt
raz tahvilleri sahiplerinin haklarının korunulması ve kendilerine bazı 
menfaatlerin sağlanılması lazımgelmektedir. 

1 - istikraz tahvili sahiplerinin haklarının korunulması. Her ne
kadar kamu kredisi mahiyeti bakımından, özel krediden farklı ise de, 
yapılan ihtiyari istikrazlar yine özel krediyi andırmaktadırlar. Çünkü 
burada da yine karşılıklı bir arzu ve bir irade beyanı mevcut bu
lunmaktadır. Bu sebeple devletin, istikraz tahvillerinden doğan, ala.
caklılara ait hakları, kendi egemenlik haklarına da anarak, tek taraflı 
olarak, ihlal etmemesi gerekmektedir. Hukuki bir vecibe yaratmak ba
kımından devletin borçlanması ile özel kişinin borçlanması arasında bk 
fark yoktur. Borç borçtur. Devletin yapmış olduğu borcun kamu huku
kuna dayanmış olması, borcun borç olma niteliğini değiştirmez. Ger
çekten istikraz alacaklı ile borçlunun arzu ve iradesine göre yapılmış bi:
sözleşmeye istinat ettiğinden, bu sözleşmede yapılacak her hangi bi: 
hukuki değişikliğin yine karşılıklı bir anlaşmaya dayanması lazımgelir. 
Ancak bu böyle olmakla beraber, devletin istikraz mukavelenamesi hü
kümlerini ve şartlarını politik, ekonomik ve mali sebeplerden ötürü ken-

(l) «Hasılatı Milli Müdafaa Vekaletinin fevkalade masraflanna karşılık utul
mak üzere 150 milyon liraya kadar dahili istikraz akdine Maliye Vekili mezundur> 
Milli Müdafaa İstikrazı hakkında kanun 19.VI.1942, No: 4275, Madde ı. 

e) «Hasılatı ekonomi kalkınması giderlerine karşılık tutulmak üzere 15 rnil
yc '1 liraya kadar uzun vadeli iç ıstikraz akdine MaliyP Bakanı ye kilidir.,> Kalkın
ma İstikrazı hakkında kanun 13.VI.1946, No: 4938 Madde 1. 

«Hasılı 1964 bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında ku ıanılmak 
üzere 200.000.000 liraya kadar 1964 kalkınma istikrazı adiyle uzun vadeli iç istik..""az 
akcine Maliye Bakanı yetkilidir» 1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun, 29.12.1964 
No: 22, Madde 1. 

«Hasılı 1969 bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında kul anılmak 
üzere 600.000.000 liraya kadar 1969 kalkınma istikrazı adiyle uzun vadeli iç ·stikre.z 
akdine Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 1969 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun,,. 
29.1.1970, No. 1216, madde 1 
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di kendisine ve tek taraflı olarak değiştirmesi zaruri olabilir. Fakat bu
nu hukuki sebeplere dayandırmak ve btınun hukuki izahlarını yapmak 
kolay değildir. 

İstikraz mukavelenamesile belirtilen alacaklı haklarının tek taraflı 
-olarak, devlet tarafından ihlal edilmesi keyfiyeti faizlerin zamanında 
ödenilmemesi, borcun red edilmesi «repudiation», vadesi gelmiş olan 
bir borcun daha uzun bir vade ile ertelenmesi «consolidation», alınmış 
olan borçlara ait faiz oranının tahvil «conversion» yolu ile azaltılmas: 
şekillerinde olabilir. Eğer bunlar cebri olarak değil de, memleketin için
de bulunduğu mali, ekonomik ve sosyal zorluklar alacaklılara anlatılıp, 
-Onların rızaları alındıktan sonra yapılırlarsa, o zaman bu nevi hareket
lerin hukuki bir anlamı olabilir. 

İstikraz tahvilleri sahiplerine ait hakların korunulması bakımından 
borç senetlerinin de, kanuni teminat altına alınmasına lüzum vardır. 
Nitekim Türk Ceza Kanununda madeni paralarla kağıt paraların taklit 
edilmemesini sağlıyan cezai hükümler aynen devlet tahvilatı için de mu
teber sayılmış bulunulmaktadır. 

2 - istikraz senetlerine tanınan menfaatler. İstikraz tahvillerine 
tanınmış olan menfaatler, aşağıda belirtildiği üzere, türlü şekillerle or
taya çıkmış bulunmaktadırlar. 

a) istikraz senetlerine faiz ödenilmesi. Devlete borç vermiş olan· 
lara belli bir faizin ödenilmesi gerekmektedir. Çünkü tasarruf sahiple
ri ellerindeki parayı devlete borç olarak vermekle, belli bir süre için 
satın alma gücünü devlete devretmiş ve böylece bir fedakarlığa katlan~ 
mış bulunmaktadırlar. Devletin istikraz tahvilleri sahiplerine vermiş ol
duğu faiz miktarı serbest piyasada teşekkül eden faiz oranı ile çok yakın
dan ilgili bulunmaktadır. Serbest piyasadaki faiz oranı bir taraftan ka
pitalin arz ve talebine tabi olduğu gibi, diğer taraftan da hem borcun va
desine ve hem de borcun mahiyetine göre değişmektedir. Gerçekten ser· 
maye talebi sermaye arzını aşarsa, faiz oram yükselir, aksi halde ise dü
şer. Bu böyle olduğu gibi, emniyetin az ve rizikonun fazla olduğu hallerde 
de faiz oram yüksek, aksi halde ise düşük olur. Kısa vadeli borçlanma
larda ödenilen faiz miktarı düşük olduğu halde, uzun vadelilerde yük
sektir. Ancak emisyon bankalarının kaynaklarından ve bazı mali mües
seselerin, kanuni mecburiyet altında meydana getirdikleri, tasarruf fon
larından temin olunan borçlarla vatanseverlik istikrazlarına karşı ya hi~ 
bir faiz verilmez veyahutta çok düşük bir faiz ödenilir. Çünkü emisyon 
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bankaları devlete avans vermek veyahutta hazine bonolarını satın al
mak suretiyle hiç bir fedakarlığa katlanmazlar. Bu böyle olduğu gibi, ba
zı mali müeseselerin, kanuni bir mecburiyet altında meydana getirdik
leri, tasarruf fonlarındaki paralarını başka suretle değerlendiremedik
leri için, bu paraların devlete verilmiş olması onlara herhangi bir yük 
yüklemiş olmaz. Vatanseverlik istikrazlarına gelince, bunlar da bir men
faat karşılığı olmaksızın devlete verilmiş olan borçlar olduğundan, kar
şılığında bir faizin alınması bahis konusu olamaz. Fakat bunların dışın
d~ kalan istikraz tahvillerinin cazip bir hale getirilmesini temin için, 
btınlara ödenilecek olan faiz miktarının serbest piyasadaki rayiç faiz 
miktarından daha fazla olması icabeder. Fakat bu tarzdaki hareket 
de7 devletin genel borç yükünü kabarttırır. İşte bu sebeple devletler 
mümkün olduğu kadar faiz oranım düşürtmeye ve bunun için de gerek
li olan tedbirleri almaya çalışırlar. Devletin yapacağı istikrazlara ai 
faizin düşük olabilmesi için sermaye piyasasındaki kapital arzının yük

sek bulunması lazımdır. Bu sebeple devletin vesika usulünü uygulaya
rak, fertlerin istihlak harcamalarım kısması ve dolayısiyle f erd · tasar
rufları artırarak kapital arzını çoğalttırması düşünülebileceği gibi, ayni 
zamanda iktisadi teşebbüslerin elde ettikleri karlardan belli bir mikta
rının cebri tasarrufla sermayeye ayrılması ve hatta bunların otofinans
mmda dahi kulamlmaması ön görülebilir. Toplum tasarruflarının bu 
şekildeki artışı, serbest piyasadaki kapital arzını çoğalttıracağından, 

rayiç faizin düşmesini de temin eder. 

b) istikraz tahvillerine prim ve ikramiye verilmesi. Devletin is
tikraz tahvillerine prim veya ikramiye vermesi tasarruf erbabına sağla
nılan menfaatlardan biridir. Devlet istikraz sahiplerine tahvilin faizini 
her yıl ödedikten sonra, ayrıca ya bir prim veya bir ikramiye de verebilir. 
Bu suretle istikraz tahvillerinin nominal faizi yükseltilmedıği halde, reel 
faizi arttırılmış olur. Çünkü devlet tahvil sahiplerine, ödeyeceği faizin 
bir kısmını ikramiye veya prim şeklinde tediye etmiş olur. Ancak pri.mı· 
tahvillerle ikramiyeli tahviller arasında önemli bir fark vardır. Birinci
sinde tahvil sahiplerine tahvil başına borcun itfası sırasında bel i bir 
Prim ödenilirken, diğerinde her yıl tertiplenen piyangoda, tahvillerden 
hangisine kur'a isabet etmişse, ona ikramiye verilir. Bu itibarla primli 
tahvillerde, bütün tahvil sahipleri primden faydalanırlarken, ikramiyeli 
tahvillerde sadece kendilerine kur'a isabet eden tahvil sahipleri bundan , 
istifade ederler. Genellikle ikramiyelerin primlere nazaran daha yüksek 
oluşu ve ikramiyelerin bir talih oyunu halinde dağıtılışı dalına tasarruf 
Sahiplerinin ikramiyeli tahvillere daha fazla bir rağbet göstermelerini 
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sağlar. Nitekim memleketimizde de, primli tahvil şeklinden ziyade ikra · 
.miyeli tahvil şekline gidilmesi bu sebepten ötürüdür. 2094 sayılı İkra·· 
miyeli Dahili İstikraz Kanunu ile 2463 sayılı Sivas - Erzurum Hattına 
Mahsus Dahili İstikraz Kanunu, 5275 sayılı Milli Müdafaa İstikrazı Hak

.kındaki Kanun, 4938 sayılı Kalkımna Hakkındaki İstikraz Kanunu ikra
miyeli istikraz kanunlarına birer örnek teşkil etmektedirler. 

c) İstikraz tahvillerinin teminat olarak kullanılması. İstikraz 

tahvillerinin genel ve katma bütçe ile idare olunan daire ve kurumlar· 
la il özel idareler ve belediyelerce yapılacak olan artırma, eksiltme ve 

sözleşmelerde teminat olarak kullanılması, istikraz tahvilleri sahipleri
ne ve bilhassa devletle iş yapan mütaahhitlere büyük menfaatlar sağlar 

Çünkü mütaahhitler istikraz senetlerine sahip olmadıkları takdirde, 
Üzerlerine aldıkları iş için ya doğrudan doğruya teminat akçesi yatıra· 

caklar veyahutda bankalardan aldıkları banka mektuplarım teminat 
olarak göstereceklerdir. Her iki halde de, mütaahhitlerin bu ko-

nuda bir zararı olacaktır. Çünkü birinci halde paranın değerlendirilme
sinden mahrum kalınacak, ikinci halde de, bankaya faiz ödenilecektir. 

Halbuki istikraz tahvillerinin teminat olarak kullanılması halinde, mti
taa.hhit hem teminatını yatırmış ve hem de parasının normal faizini al-

mış olacaktır. Memleketimizde çıkartılan bazı istikraz kanunlarile tah
vil sahiplerine, bu şekilde bir menfaatın sağlandığı da görülmektedir(!). 

ç) istikraz tahvillerinin vergiden muaf tutulması. İstikraz tahvil· 
!erinin vergiden istisna edilmesi tasa~ruf sahiplerine, reel gelirlerinin 

·arttırılması hususunda bir menfaat sağlamaktadır. Çünkü tasarruf sa
hipleri, ellerindeki paralan mevduat şeklinde bankaya yatırmaları veya 
bunlarla kapital · ortaklıklarının aksiyon veya obligasyonlarını satın al~ 
maları halinde, bunlardan elde edecekleri gelirler için belli bir miktar
da vergi ödemeleri lazımgelecektir. Bu itibarla istikraz senetlerinin ver-

(I) İkramiyeli Dahili İstikraz Kanunu 12.1.1933, No: 2094, Madde 7. 

Sivas- Erzurum Hattına Mahsus Dahili İstikraz Kanunu 29.5.1934, No: 2463, 
Madde 7. K3lkınma İstikrazı Hakkındaki Kanun 13.6.1946, No: 4938, Madde 6. 

· 60 Miliyon Liralık İç İstikraz Akdi Hakkında Kanun 25.1.1952, No: 5864, Madde 
6. Hürriyet İstikrazı Hakkında Geçici Kanun 6.7.1960, No: 11, Madde 6 

1964 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 29.12.1964, No 522, Madde 6. 

1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 29.1.1970, No: 1216, Madde 6. 
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·giye tabi tutulmaması, paralarını daha karlı bir yere plase etmek iste
yenler için, daha cazip olacak ve dolayısiyle devlet de, bu suretle kendi
sine lüzumlu olan borç parayı kolaylıkla bulabilecektir. Ancak istikraz 
tahvmerinin vergi dışı bırakılması, gelir dağılışı üzerinde, az gelirli kim
selerin aleyhine bir sonuç da yaratmış olacaktır. Çünkü genelikle dev
lete borç verenler borç verebilme kudretine sahip olan kimselerdir. Btın
ların satın aldıkları tahvillerden elde ettikleri faiz, ikramiye ve prim 
gibi mali menfaatlara karşılık bir vergi ödememeleri ve buna mukabil 
mali durumları zaif olup da, devlet tahvillerini satın alamayanların tah
vil sahıplerine ödenilecek olan faiz, prim ve ikramiyeleri karşılayacak 
olan vergilere iştirak etmeleri ne sosyal adalet ve ne de vergi adaleti 
bakımından doğru sayılamaz. Gelir ve serveti az olanlardan vergi alıp, 
tah"'Ü sahiplerine mali menfaatlar sağlanması gelirlerin ahenkli bir şe
kilde dağılışı prensibile bağdaştırılamaz diyenler ve bu itibarla devlet 
tahvillerine vergi muafiyetinin tanınmasına karşı olanlar vardır. 

Memleketimizdeki istikraz kanunlarının çoğunda, devlet tahvilatının 
ve-ı:-giden istisna edildiklerine dair, bir hüküm vardır. Nitekim 6.VII.1960 
arihinde çıkartılmış olan Hürriyet İstikrazı Hakkındaki Kamında «tah

villerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve b nların kuponlar .i. 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilan ve istikraza ilişkin diğer işlem
ler istıkrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden mu
aftır.» hükmü yer aldığı gibi, evvelce veya daha sonra çıkartılmış olan 
istikraz kanunlarında da buna benzer bir hükümü görmek mümkün
dür (1). 

VIII - istikrazlann Ödenilmesi ve Borç Yükünün Hafifietilmesi. 
Zamanımızda ekonomik, politik ve sosyal zaruretler karşısında bütün 
devletlerin ve bu meyanda A.B.D. ile İngiltere, Almanya ve Fransa gibi 
iktü;aden gelişmiş olan memleketlerin borçlanma durumtında oldukla
rı ve bu borçların durmadan devamlı olarak arttıkları da görülmektedir. 
Ancak bu böyle olmakla beraber, alınan borçların üst üste yığılıp, dev
let bütçelerini ödeme bakımından zor bir duruma sok.mamaları ve bil
hassa toplum hizmetlerinin göriilmesini zorlaştırmamaları için devlet 
borçlannın belli esaslar dahilinde ödenilerek, borç yükünün hafifletil
mesi de lazımgelmektedir. 

Bir memleketin milli geliri ile milli servetindeki reel artışlar, bütçe 
gelir fazlalıklanndaki çoğalışlar, para değerindeki düşüşler devletin 

( 
1

) Bu hususta İkrasmiyeli Dahili İstikraz kanunuyle Sivas· Erzurum Hattına 
Mahsus Dahili İstikraz Kanununun 6 ıncı ve 1964, 1969 Kalkınma İstikraz Hakk.ın
(iakı Kanunların 5 inci maddelerine bakınız. 
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borç yükünü nisbi olarak azalttıkları gibi, yapılan tahkim, tahvil ve tedi- · 
ye muameleleri de, devletin borç yükünü tamamen hafiflettirmektedir
ler. Biz burada doğrudan doğruya devlet maliyesini ve hazine muamelele
rini ilgilendiren tahkim, tahvil ve borçların ödenilmesi 'konuları üzerin

de kısaca duracak ve bunların anlamlariyle niteliklerini belirtmeye ça
lıcacağız. 

1) Tahkim muamelesi (consolidation). Faiz, vade, ödeme şekli 
gibi hususlar bakımından, ayrı şart ve nitelikteki istikrazlann aynı şart 
ve niteliğe tabi bir istikraz haline getirilmesi geniş anlamdaki konsoli-
dasyonu ifade ettiği halde, dar anlamdaki konsolidasyon dalgalı borçlar
la vadesi gelmiş bulunan orta veya uzunca vadeli borçların daha uzun 
bir vadeye bağlanması demektir (1). Yapılan bu ameliyede borcun mik-

tau sabit kalmakla beraber, ödeme süresinin uzatılmış olması devleti 
ödeme bakımından zor bir durumdan kurtarmakta ve ekonomik hayata 
geçici de olsa bir ferahlık getirmektedir. Gerçekten hazine sıkışık bir 
durumda olur ve dalgalı borçlarla vadesi sona ermiş diğer borçların 
ödPnilmeleri kabil olmaz ve yenilenmelerine de imkan görülmezse, o za. 
man zaruri olarak emisyona baş vurulur. Bu da bilindiği üzere, paranın 
satın alma gücünün düşmesine ve dolayısiyle ekonomik dengenin bo
zulmasına yol açar. Bu itibarla devletler, eskiden olduğu gibi bugün de> 
dalgalı borçlarla vadesi gelmiş olan borçların vadelerini uzatıp, bunları 
uzun süreli bir plana bağlamak suretiyle, borçların yıllık taksit bedel
lerinin azaltılmasını isterler. 

Konsolidasyon esas itibariyle iki şekilde olup, bunlardan biri ihtiya
ri, diğeri de cebri karakterdedirler. İhtiyari tahkim usulünde alacaklılar 
devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeli borçlara tahvil etmek husu
sunda tamamen serbesttirler. Buna göre alacaklı isterse, elindeki devle
te ait kısa vadeli borç senedini uzun vadeliyle değiştirir, isterse eski se
nedini alıkoyarak, vade sonunda bedelini devletten talep edebilir. Devlet 
de 1"'-sa vadeli senetleri değiştirirken, ya yeni çıkartmış olduğu uzun va
deli senetleri serbest piyasada satarak, hasııatından kısa vadelileri itfa 
eder veyahutta kısa vadeli senetleri alacaklılardan para mukabilinde ka
bul ederek, yenilerini kendilerine verir. Birinci şekilde eski alacaklılar 

(1) Paul Seipolt «Finanz- und Steuerwesen» Teil I. «Die öffentliche Finanz
wirtschaft» München 1949, S. 97. 
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davet eder veyahut da onlara tahvillerin nominal değerlerini ödeyeceğini 
bildirir. Alacaklılar bu husustaki kararlarında tamamen serbesttirler. 
Ancak serbest piyasadaki rayiç faizin düşük olması sebebile, tahvil sahip
leri alacakları parayı daha iyi değerlendi.remiyecekleri için ellerindeki 
tahvilleri düşük faizli tahville değiştirmeyi tercih ederler. Ancak devlet 
belli bir süre içinde konversiyon yapmamayı önceden taahhüt etmiş bu
lunuyorsa, o zaman buna uyulması 13.zımdır. Nitekim memleketimizde 
de, çıkartılmış bulunan bazı istikraz kanunlarında bunun misallerini 
görmek mümkündür (1). 

S) Borcun tasfiye muamelesi. Borç yükünün hafifletilmesi husu· 
sunda tahkim ve tahvil muamelelerinin belli bir ölçüde etkisi varsa da, 
bunlar alınmış olan borçlan tamamen ortadan kaldırmamakta.dırlar. 

Her iki şekilde de borcun miktarı sabit kalmak.ta1 ancak biricinsindc 
borcun vadesi uzatılmış olduğu için, yıllık taksit ödeme yükü de hafif
letilmiş bulunulmaktadır. İkincisinde ise, sadece ödenilen faiz miktarı 
azalmaktadır. Bu itibarla borç yükünün ortadan kalkması -borcun red
di veya para değerinin düşüıiilmesi halleri hariç- ancak ödeme ile müm
kün bulunmaktadır. 

Belli bir vadeye bağlanmış olan borçlar ya vadenin sonunda toptan 
veyahutta tanzim edilecek bir ödeme planına göre yıllık taksitler dahi
linde tedricen ödenilirler. Toplu şekildeki ödemelerde faiz bütün vade 
süresince her yıl verildiği halde, ana para ancak vade sonunda toptan 
ödenilir. Bu itibarla toptan ödemelerde her yıl ödenilen faiz miktarı bir
birlerine eşit olduğu halde, tedrici ödemelerdeki faiz mıktan, ana para
nın ödenilmesi oranında daima her yıl bir azalma gösterir. Toptan öde
me devlet hazinesini, ödeme bakımından çok defa güç bir duruma sok
tuğundan, istikraz kanununda belirtilmiş olan borç miktarı toptan de
ğil, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tertipler dahilinde olmak üzere, 
ayn ayrı zamanlarda ve parça parça ödenilir ve böylece her tertibe da· 
bil istikraz tahvillerinin itfası da, birbirlerinden farklı zamanlarda ya
pılır. 

( 1) «Bu tahviller ihraç tarihlerinden itbaren on yıl geçmedikçe, erken öde
meye veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten sonra keyfiyet, hükümetçe üç 
e.y önce ilan edilmek suretiyle, herhangi bir vadesinde tedavülde kalmış olan tah· 
villerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme veya konversiyon yapıla
biJir» Hürriyet İstikrazı Hakkında Geçici Kanun 6.VII.1960, No: 11, Madde 4. Ayni 
hüküm 1964 ve 1969 yıllan Kalkınma İstikrarı Kanunlarının 4 üncü maddesinde de 
mevcut bulunmaktadır. 
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Genellikle tedrici ödemelerde bir itfa planının yapılması ve tediyele
rin de, bu plana göre uygulanması lazımgelir. Tedrici ödemeler iki şe
kilde cereyan edip, bunlardan biri senelik taksit halindeki amortisman , 
diğeri de kur'a esasına dayanan seri halindeki amortismandır. Birinci 
şekilde alacaklıya hem her yılın faiz ve hemde vadeye göre ana paradan 
tahakkuk ettirilecek olan yıllık taksit bedeli ödenilir. Mesela 20 yıllık bir 
vade iizerinden yapılmış olan bir istikrazın hem her yıla isabet eden fa
izi ve hem de ana paradan 1 /20 si ödenilir ve bu suretle 20 inci yılın so
nunda devlet de borcundan kurtulmuş olur. Bu, amortismanın en basit 
bir şeklidir. Diğerine gelince, burada her yıl tertiplenecek olan bir kur'
ada hangi istikraz tahvili serisine isabet vaki olursa, onlar toptan itfa edi
lir ve diğerlerine de, sadece faiz ödenilir. Diğer bir deyimle 20 yıllık bir 
vade üzerinden yapılmış olan bir istikrazda her yıl kur'a çekilir ve kur'a 
isabet eden tahvillerin bedelleri tamamen tediye olunur ve böylece borc 
yine 20 inci yılın sonunda tamamen ödenilmiş olur. Yıllık taksit sistemı 
ile kur'a sistemi arasında devlet bakımından bir fark olmadığı halde, ala
caklılar bakımından büyük bir fark vardır. Çünkü biricinsinde istik
raz tahvilleri sahipleri alacaklarını bütün bir vade boyunca parça par
ça aldıkları halde, ikincisinde ancak kur'a isabet edenler alacaklarım 
toptan almakta ve borcun vadesi sona ermeden alacaklı olmak duıı.r 
mundan çıkmaktadırlar. Her iki şekildeki tedrici ödemede devletin öde
yeceği yıllık faiz miktarı, dalına ödenilen ana para oranında bir azal
ma göstermekte ve bu suretle devletin faiz bakımında.'l olan borç yü
kti de tedrici olarak hafiflemektedir. 

Devletin belli bir vade ile almış olduğu borçlan, vade sonunda top
tan veya vade süresince, her yıl bir itfa planına göre ödemesi mecburt 
bir ödeme şekli olduğu halde, devletin borç senetlerini uygun şartlarla 
piyasadan satın almak suretiyle, borcunu ödemesi de ihtiyari bir öde
me şeklidir. Eğer hükümetler, hazinenin tediye durumu ile is ik·raz 
ta.hrmerinin menkul kıymet borsalarındaki satış durumnnu başabaş
tan aşağı bir fiyatla satılmalarını) elverişli bulurslarsa, ihtiyari ödeme 
şekline baş vururlar. Nite,ldm devlet bütçelerinde gelir fazlalıklarının 
mevcut olduğu yıllarda, hükümetlerin serbest piyasadan henüz vadesi 
gelmemiş bulunan borç senetlerini başabaştan daha aşağı b · r fi atla 
satın aldıkları ve böylece tahvillerin nominal değeriıe reel değeri ara
sındaki farktan istifade etmek suretiyle devletin borçlarını öded·kler! 
görülmektedir. 

Istikraz tahvillerinin tasfiyesi bakımından yapılacak olan ödeme
lerde, gerekli görünen paranın ne suretle temin edileceğinin de, bü rük 



388 

bir önemi vardır. Borçların tasfiyesi türlü şekil ve tarzlarda olmakla 
beraber, bunlardan en önemlisi devlet bütçesine veya buna bağlı qlmak 
üzere, hazırlanan ayrı bir hesaba borcun yıllık faizi ile birlikte ana pa
raya ait yıllık taksit bedellerinin tutarı miktarında bir ödenek konul
m9.sı ve borçların bu ödenekten tasfiye edilmesi şeklidir. Diğerine ge
lince, bu da amortisman fonunun veya bir amortisman sandığının mey
dana getirilmesi ve borçların, yapılacak bir itfa planına göre, buradan 
ödenilmesidir. Eğer borçlar sadece belli zamanlarda ve belli miktar
larda ödenilecekse, bütçeye ancak o miktara eşit bir ödeneğin konul
ması lazımgelmektedir. Eğer daimi borçlarla henüz vadesi gelmemiş 
borçların da, serbest piyasadan tahvil satın almak suretile, erken itfa
sı ~oluna gidilmesi düşünülüyorsa, o zaman borç ödeme hesabına da
ha fazla bir ödeneğin konulması gerekmektedir. Bu suretle ödenekten 
bir kısmının cebri, diğer bir kısmının da, ihtiyari ödemelerde kullanıl
ması mümkün bulunmaktadır. 

Meydana getirilecek amortisman fonu veya sandığından yapılacak 
ol'"rn borç ödemeleri, bir bütçe dışı ödeme şeklinde görünürse de, bu 
fonun veya sandığın teşekkül edebilmesi için yine devlet bütçesi gelir
lerinden veya devletin başka gelirlerinden bunlara bir tahsisin yapıl
ması gerekmektedir. Bu itibarla borçlar yine netice bakımından devlet 
gelirlerinden ödenilecektir. Ancak teşkil edilecek böyle bir fonun veya 
sandığın muhtar hale getirilmesi ve borç için ayrılmış olan ödeneklerin 
başka maksatlarla kullanılamaması devlete borç verenler için bir em
nivet temin etmiş olacaktır. 

Borçların itfası için en önemli kaynak hiç şüphe yokki, vergiler
dir. Çünkü borcun borçla ödenilmesi gerçek bir ödeme şekli olmayıp, 
görünüşte bir ödeme şeklidir. Ancak borcun ödenilmesine yarayan ver
gilerin mükellefin vergi yükünü devamlı olarak, artırmaması için alın
mış olan borçların produktif maksatlarla kullanılması şarttır. Çünkü 
bu takdirde, milli gelirle milli servette bir artış husule gelecek ve böy
lece mükellefin vergi yükünü ağırlaştırmadan, devlet borçlarının amor
tize edilmesi kolaylaşacaktır. Aksi halde gelecek kuşaklar, hem kendi 
vergi yüklerini ve hem de evvelki kuşakların kendilerine devir ettikleri 
yükleri üzerlerine almış olacaklardır. Bu ise onları ödeme bakımın

dan zor bir duruma sokabilir. Bu itibarla borcun ödenilmesinin kolay
laştııılması üzerinde öteden beri durulmuş bulunulmaktadır. Nitekim 
XVIII inci yüzyılda Dr. Price tarafından ileri sürülen itfa fikri bu tarih
lerrle büyük bir önem kazanmış bulunmaktadır. Dr. Price göre, teşkil 
edilecek amortisman fonu devamlı olarak bütçeden yapılacak tahsis· 
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!erle beslenecek ve bunlar borcun imhasında değil de, tahviL.erin geti
receği faizden faydalanılmak üzere, devlet tahvillerinin alınmasında 

kullanılacak olursa, ödemede bir kolaylık husule gelecektir. Burada 
satın alınan tahvillerin faizleri bileşik faiz hesabı üzerinden hesaplana
cağı için fonun miktarı durmadan artacak ve borçların ödenilmesi de çok 
kolaylaşacaktır. Diğer bir deyimle istikraz tahvilleri sahiplerine basit 
faiz hesabı üzerinden ödeme yapılırken, amortisman fonunun elindeki 
tahvHler için bileşik faiz hesabına göre faiz verilir. Dr. Price göre, İsa' 
nın doğumunda bir yere yatırılacak olan cüzi miktardaki bir paranın 
faizi bileşik faiz hesabı üzerinden yürütülmüş olsaydı, bunun düşünüle
miyecek kadar büyük bir yeküne baliğ olduğu görülürdü. Dr. Pric'in 
bu düşüncesi ilk önce bir çok memleketlerde çok çekici bulunmuş v<~ 
bu maksatla da amortisman fonları meydana getirilmişti ( 1). Fakat 
sonradan bunların aldatıcı olduğu da ortaya çıkmıştır. Çünkü tahvillerin 
ödenilmemesi yüzünden tahvil sahiplerine verilmesi gerekli olan faiz 
miktarı devletin bileşik faizden sağlıyacağı kan yutmaktadır. Bu böy
le olduğu gibi, ayrıca devletin fona para tahsis etmesile doğrudan doğ
ruya borcu itfa etmek üzere, tahvilleri satın alması arasında da bir fark 
görülmemektedir. işte bu sebeplere dayanılarak, Dr. Pric'in itfa husu
sundaki düşüncesi XIX uncu yüz yılın sonlarında değerini kaybetmiş 
ve borçların ödenilmesi için yine devlet bütçesindeki ödeneklerden 
faydalanılma yolu tercih edilmiştir. 

IX - MEMLEKETİMİZİN KAMU SEKTÖRÜ E İT BORÇLARI. 

Memleketimizde hazine işlemleriyle ilgili bulunan kısa vadeli borç 
larla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından temin olunan kısa va
deli banka kredilerinin dışında kalan kamu sektörüne ait gerçek anlam
daki borçları memleket içinden veya dışından alındıklanna göre ince
lemek lazımdır. Çünkü birinciler milli para ile ödenildikleri halde, ikin
ciler dövizle tediye olunurlar. 

1 - Memleketimizn kamu sektörüne ait iç borçlan. Türkiye Cum
huriyetinin İkinci Dünya Savaşından önce yapmış olduğu uzun vadeli 
borçlanmalardan hemen hepsi memleketin ekonomik önden kalkın
masını hedef tutmuşlardı. Nitekim gerek 28.V.1934 tarih ve 2463 sayın 
Sivas -Erzurum hattına mahsus olan Dahili İstikraz Kanuniy e yapılan 

<1
) B. Földes «Finanzwissenschaft» Berlin 1927, Zweite Auflage, S. 647. 
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borçlanma ve gerek Ergani Bakır madenlerinin işletilmesi maksadiyle 
yapılan borçlanma bunun tipik birer örneğidirler. Halbuki 1939 - 1945 
yılları içinde yapılmış olan istikrazlar savaş dolayısiyle artan milli sa
vunma giderlerini karşılamak gayesini güdüyorlardı. Çünkü milli savun
ma giderlerinin artması bütçede açık husule getirmişti. 19.VI.1942 tarih 
ve 427 5 sayılı Milli Müdafaa İstikrazı da buna bir misal teşkil etmekte
dir. Bunu takip eden yıllardaki borçlanmalara gelince, bunlar da ya 
mevcut bütçe açıklarını kapatmak veyahut da daha önceki mali yıllar
da vukua gelen geçici şekildeki bütçe açıklarını karşılamak üzere, alın
mış olan kısa süreli devlet borçlarını konselide bir borç haline getir
mek için yapılmış bulunuyorlardı. Ancak memleketin kalkınmasını ve 
iktisadi hayatın düzene sokulmasını amaç bilen 27 Mayıs ihtilalinden 
sonraki devrede planlı ve programlı hareket etmek esası ön görüldü
ğünden, bu devrede yapılan borçlanmalarla doğrudan doğruya yatırım
ların finanse edilmesi düşünülüyordu. Gerek 29.XII.1964 tarih ve 522 
sayılı Kalkınma İstikrazı Hakkındaki Kanun ve gerek 29.I.1970 tarih 
ve 1216 sayılı Kalkınma İstikrazı Hakkındaki Kanun bu niteliktedirler. 

Memleketimizdeki kamu sektörüne ait borçlar esas itibariyle iki 

kısma ayrılmakta olup, birinci kısımda devlet bütçesinden ödenilecek 

olan borçlar, ikinci kısımda ise diğer kamu sektörlerine ait bulunan 
borçlar yer almaktadırlar. 30.IX.1968 tarihi itibariyle devlet bütçesinden 

ödenilecek olan borç yekünü esas borç miktariyle faiz tutarından te

rekküp etmektedir ( 1). Devlet bütçesinden ödenilecek esas borç mikta
rı (2) 15.386.500.000 lira olup, faiz tutan da (3) 6.038.500.000 liradır. Bu
nun esas borç olarak 15.372.700.000 lirasiyle 6.035.600.000 lira faiz tuta
n genel bütçeye ve geri kalan 13.800.000 lira esas borçla 2.900.000 lira 

faiz tutan da katma bütçeye ait bulunmaktadır. 

Genel bütçeye dahil esas borçlar ve bunların faiz tutarları iç istik

raz tahvillerinden (borç miktarı 2.034.400.000 ve faiz tutan 1.113.700.000 

( ı) 1969 Mali Yıl Bütçe Gerekçesi, S. 260. 

(2) Esas borç miktan altında, evvelce çıkarılmış istikraz tahvilleriyle diğer 
şekillerdeki borçlanmalardan henüz ödenilmemiş olan borç tutannı göstennekt&
dit'. 

(3) Faiz tutan borçların itfa.sına kadar ödenmesi gereken faizin miktarını gös-
termektedir. 
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lira), iç konsolidasyon tahvillerinden (1
) (borç miktarı 7.114.200.000 ve 

faiz tutarı 2.512.400.000), tahkim edilen belediye borçlarından(2) (borç 
miktarı 1.476.700.000 ve faiz tutan 390.700.000 lira), tasarruf bonola
rından (borç miktarı 4.614.000.000 ve faiz tutan 2.013.400.000 lira) di
ğer istikrazlardan (3) (borç miktarı 133.400.000 ve faiz tutan 5.400.000 
lira) ileri gelmiş bulunmaktadırlar. Katma bütçelere taallUk eden borç .. 
lar ise, tamamen Devlet Su İşleri Kuruluş Kanununun verdiği yetkiye 
dayanılmak suretiyle çıkartılmış olan tahvillerden meydana gelen bir 
borç olup, bunun da ana borç miktarı 13.800.000 ve faiz tutan 2.900.000 
liradan ibarettir. 

Diğer kamu sektörü istikrazlan 5.113.900.000 lira ana borçla 3.405. 
100.000 lira faiz tutarından ibaret bulunmaktadırlar. Ancak bu istikraz
lar i a Devlet Yatırım Bankasını (borç miktarı 4.612.300.000 ve faiz tu· 
tarı 3.149.800.000 lira), İktisadi Devlet Teşekküllerini( 4 ) (borç miktan 
538.400.000 ve faiz tutan 255.300.000 lira) ve belediyeleri (borç miktan 
73 200.000 lira) alakadar etmektedir. ·Bütün bu miktarların toplanuna 
göre genel bütçe ile katma bütçelerden ve diğer kamu sektörleri bütçe
lerinden olan ana borç yekünü 20.610.400.000 lira olup, faiz tutan yekü
nü de 9.443.600.000 liradan ibaret bulunmaktadır. Buna göre devlet büt
çesinden ödenilecek olan ana borç oranı % 74,6 ve buna karşılık diğer 
kamu sektörü istik.razları oranı da % 25,4 den ibarettir. 

2 - Memleketimizin kamu sektörüne ait dış borçlan. İstiklal Sa· 
vaşmdan sonraki yıllarda memleketin idaresini eline almış olan Cum
huriyet hükümetleri hem Osmanlı Devletinden devir alınan borçların 
<Osmanıı Düyunu Umumiyesinin) ödenilmesini ve hem de yabanc ser
maye şirketlerinin (yabancı sermaye ile kurulmuş olan demiryollan t;e. 

( 
1

) İç konsolidasyon tahvilleri Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 6.XII.1960 tarihinde çıkartılan 154 sayılı 
kanunıa meydana gelmiş olan tahviller olup, bunlar Hazine tarafından Devlet Ya· 
tırım Bankası (Amortisman ve Kredi Sandığı), Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu (İşçi Sigortaları Kurumu) ve Merkez Bankasına verilmişlerdir. 

(
2

) Tahkim edilen belediye borçları 16.7.1965 tarih ve 691 sayılı kanuna dayanı
~arak Hazinece konsolide edilen belediyeler ve belediyelere bağlı olan müessese ve 
ışletmelerin borçlarıdır. 

(
3

) Bunlar daha önce dış borçlar niteliğinde iken, halen Devle Yatırım Banka
SJnda toplanmış olan Türk borcu tahvilleriyle kambiyo zararlarını karşılamak üzere 
85 sayılı kanun gereğince T. C. Merkez Bankasına verilen tahvıllerin tutandır. 

(
4

) Bwılar T. c. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bank.ası ve Türkiye Halk 
Banlta.sı tahvillerinin toplamını ifade etmektedir. 
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sis ve işletmelerinin, maden ocaklarının, rıhtım, liman, elektrik, su, hava 
gazı, tramvay, tünel, telefon ve sair tesis ve işletmelerinin) tasfiye edil
mesini ve bu suretle bunların millileştirilmesini esas tutuyorlardı. Bu 
itibarla İkinci Dünya Savaşına kadar olan devre içinde mümkün olduğu 
kadar dış borçlanmalardan kaçınılıyor ve ancak pek zaruri hallerde, me
sela ihracattan sağlanan döviz gelirleri yabancı tesislerin satın alınması· 
na -veya yabancı şirketlerin tasfiye edilmesine yetmediği takdirde, dış 
istikrazlara baş vuruluyordu. Fakat İkinci Dünya Savaşının patlak ver
mesi üzerine durum tamamen değişmişti. Her ne kadar memleketimiz 
1939/1945 savaşına katılmamışsa da, her an bu savaşa girme tehlikesile 
karşı karşıya bulunuyordu. İşte bu sebeble ordu masrafları yükselmiş 
ve devletin borçlanma ihtiyacı da çoğalmıştı. Nitekim «1945 sonunda 
memleketin uzun vadeli dış borçlar yekünü 356 milyon lirayı bulmuş 
tur ki, bu meblağ 1939 yılına nazaran % 266 nispetinde bir artışı ifade 
etmekte idi.» (1). İkinci Dünya Savaşının sona erdiği 1945 yılını takip 
eden yıllar içinde memleketin kalkınmasını sağlamak üzere bir taraftan 
A ED. den ve diğer taraftan uluslararası teşekküllerden kredi temin 
olunmuş ve böylece kamu sektöriine ait dış borçlar da 1960 yılına ka
dar durmadan kabarmışlardı. 

27 Mayıs ihtilalini takip eden planlı kalkınma devresinde de devle
tin dış krediye olan ihtiyacı azalmamış, bunun tamamen tersine olarak 
çoğalmıştı. Çünkü bir taraftan evvelki yıllarda alınmış olan borçların 
yıllık taksit bedelleriyle bunların faizlerini ödeyebilmek ve diğer taraf
tan da beş yıllık kalkınma planlarında öngöriilen % 7 kalkınma hızını 
düşüriip aksatmamak ve bu maksatla da gerekli olan yatırımları yapa
bilmek için devletin dış finansman kaynaklarına baş vurması lazımgeli
yordu. Nitekim 1960 yılından sonra da devlet hem Amerikan kredilerin
den ve hem de Avrupa Para Andlaşması, Avrupa İktisadi İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı, Milletlerarası Para Fonu, Dünya Bankası gibi çeşitli 
organizasyonların açmış oldukları kredilerden faydalanmak imkanım 
arıyordu. 

Memleketimizin, dış kaynaklara baş vurmak suretiyle, yaptığı borç
lanmalardan bir kısmım dövizle ödenilecek borçlar teşkil ettiği halde, 
bir kısmını da Türk parasiyle ödenilecek borçlar teşkil etmektedir. 

a) Dövizle ödenilecek olan dış borçlar. 30.IX.1968 tarihindeki du
ruma göre dövizle ödenilecek olan borçlar şu şekilde tespit edilmişler-

(I) Memduh Yaşa «Devlet Borçlan» İstanbul 1965, S. 77. 
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-dlı' ( ı). Türkiye'nin dövizle ödenilecek olan borçlan esas itibariyle de 
· et bütçesini, bütçe dışı kamu sektörünü ve özel sektörii ilgilendirmek
tedirler. Bunların dışında bir de konsolide ticari borçlar yani ariyer 
«arrieres» ( 2) borçlar vardır. 

Dövizle ödenilecek esas borç miktarı toplamı 1.998.400.000 dolar 
olnp, faiz tutan da 681.000.000 dolardır. Ancak bu yeki.in içinde en bü· 

· yük kısmı devlet bütçesini ve bu meyanda genel bütçe, katma bütçe ve 
karşılığı tahsil edilecek borçlan ilgilendirmektedir. Gerçekten genel 
bütçeye ait esas borç toplamı 1.097.000.000 ve faiz tutan da 400.200.000 
dolardır. Buna mukabil katma bütçenin esas borç ~ekünü 207.700.000 ve 
fafa tutanda 83.900.000 dolardan ibarettir. Karşılığı tahsil edilecek borç
larda esas borç toplamı 383.900.000 ve faiz tutan da 135.200.000 dolardır. 
Bütçe dışı kamu sektörünün esas borç toplamı 161.900.000 ve faiz tuta
rı da 34.200.000 dolardan ibarettir. Özel sektöre ait esas borç toplamıyle 
fai2: tutarına gelince, bunlardan birincisi 63.500.000, diğeri de 22.800.000 
dolardır. Tespit edilen bu miktarlara göre en yüksek borç tutan devlet 
bütçesine ait olup, bunun borç toplamı içindeki ram % 85 kadardır. 
Buna karşılık bütçe dışı kamu sektörii borçlan borç toplamının % 8 
ini. özel sektör borçları borç toplamının % 3 ünü ve transferi gecik· 
miş ariyer ticari borçlar daha doğrusu konsolide ticari borçlar borç 
toplamının % 4 ünü teşkil etmektedirler. 

Dövizle ödenilecek dış borçlarımızın alacaklılar yönünden sınıflan
dınlmasına gelince, bu da şu şekilde görünmektedir. Milletlerarası Ku
rumlar alacağı toplamı 428.500.000 dolar olup, faiz tutan da ıı 1.000.000 
dolardır. İkinci kategoriyi teşkil eden yabancı hükümetıer alacağı top-
amı 1.435.600.000, faiz tutarı da 545.100.000 dolardır. Alacaklı devletle

rin en başında 793.100.000 dolarla A.B.D. gelmekte ve onu da sırası la 
Almanya (284,7 milyon dolar), İngiltere 003,6 milyon dolar) ve diğer
leri (toplam olarak 254,2 milyon dolar) takip etmektedirler. üçüncü ka-
egoriyi teşkil eden yabancı firmaların alacağı 49.900.000 dolar olup, faiz 
utan da 20.100.000 dolardan ibarettir. 

(I) 1969 Mali Yıl Bütçe Gerekçesi, S. 246. 
(2) Demokrat Partinin 1950 seçimlerinden sonra iktidara gelmesi üzerine it

halatçılar liberasyon listeleri dahilinde yabancı memleketlere siparişler apıyorlar 
ve bedellerini de Türk parası olarak Merkez Bankasına yatınyorlardı. İlk zamanda 
döviz rezervleri sayesinde transferler yapılabiliyorken, kısa bir süre sonra e bil
hassa 1953 yılında döviz stoklarının tükenmesi sonucunda transfer tıkanıklari le 
karşı karşıya kalındı ve nihayet 1958 istikrar programından sonra, devlet transfer 
edilemiyen tüccer borçlarının ödenilmesi işini üzerine aldı. 
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Bu tespitlere göre dövizle ödenilecek dış borçlarımızın % 72 si ya · 
hancı devletlere olan borçlardır. % 21 i ise milletlerarası kurumlara ait 
olup, bunlardan da en fazla borçlu olduğumuz kurum Avrupa Para An· 
laşması Teşekkülü (borç miktarı 115 milyon dolar) dır. Bunu müteakip 
sııasıyla Avrupa Yatırım Bankası (108 milyon dolar), Milletlerarası Kal
kınma Bankası (80,7 milyon dolar), Milletlerarası Para Fonu (75,5 mil
yon dolar), Dünya Bankası ( 32 milyon dolar), Avrupa Ödemeler Birliği 
02,7 milyon dolar), Avrupa İskan Fonu (3,6 milyon dolar), Milletler
arası Finans Ku. (0,9 milyon dolar) gelmektedir(!). 

b) Türk parasiyle ödenilecek dış borçlar. A.B.D. nin Türkiye'ye 
yolladığı gıda maddeleri fazlası Türk parası karşılığında satın alınmak
ta Ye bedeli de, Amerikan Devleti hesabına, milli bankaya yatırılmakta
dır. Bu suretle A.B.D. Türk parasından meydana gelmiş olan 'bir senna
y6ye sahip bulunmakta ve bunu çeşitli maksatlarla kullanmaktadır. 
Gerçekten bu pararlardan bir kısmiyle Amerikan Kamu İdaresinin veya 
özel kuruluşlarımn personel ve vasıta ihtiyaçları karşılanırlarken, diğer 
bir kısmiyle de yatırım yapan Amerikan şirketlerinin krediye olan ihti
yaçları giderilmektedir. Fakat bütün bunların dışında yine bu kay
naktan faydalanılmak suretiyle Türk Devletine bağış yapıldığı gibi, ayni 
zamanda hem devlete ve hemde Devlet bütçesi dışında kalan diğer ka
mu müesseselerine ve bu meyanda İktisadi Devlet Teşekküllerine borç 
para verilmektedir. Nitekim devletin muhtelif yıllarda bu kaynaktan 
faydalanmak surtiyle yapmış olduğu borcun tutan 30.IX.1968 tarihinde 
3.602.400.000 Türk lirasına yükselmiş bulunmaktadır (2). Bu toplam bor
cun 1.973.900.000 lirası yani % 55 devlet bütçesine ait olup, bunun da 
faiz tutan 819.500.000 liradır. Geri kalan kısımdan 534.800.000 lirası ya
ni % 15 i devlet bütçesi dışı kamu sektörünün (Devlet yatırım Banka
sı ile İktisadi Devlet teşekküllerinin) borcu olup, bunun da faiz tutan 
265.700.000 liradır. Mütebaki kısım yani 1.093.700.000 lira özel sektörün 
(Sınai Kalkınma Bankası, Ereğli Demir-Çelik Fabrikası ve diğerlerinin) 
borcu olup, bunun da faiz tutan 743.100.000 liradır. Buna göre özel sek
törün toplam borç içerisindeki borç oramnın % 30 olduğu anlaşılmakta
dır. Ancak verilen rakamlara göre burada en büyük borç miktarının ya
ni 1.065.100.000 lirasının da Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının üzerinde 
olduğu görülmektedir. 

(t) 1969 Mali Yıl Bütçe Gerekçesi, S. 247. 

(2) 1969 Mali Yıl Bütçe Gerekçesi, S. 256. 



V. Bölüm 

BÜTÇE 

1 - GENEL BİR BAKIŞ. 

Bilindiği üzere insanların sahip olduk.lan tabii servetlerle tabii kay
naklar, ihtiyaçlarına nazaran, çok azdırlar. Bu itibarla ihtiyaçların gide
rilememesinden ötürü herhangi bir huzursuzluğa düşmemek için hem 
ihtiyaçları, önemlilik dereceleri bakımından, sıralamak ve hem de elde 
mevcut vasıtaları, bu ihtiyaçlara en yüksek fayda sağlıyacak şekilde, tah
sis etmek lazımdır. Nitekim her rasyonel hareket eden şahıs ve müesse
se de, daima ihtiyaçları arasında bir seçim yapma ta ve ihtiyaçlariyle 
ihtiyaçlarını giderecek olan servetler arasında bir denge kurmağa çalış
maktadır. Bütün bunları bir plan içerisinde düzenleyip, tertiplemek ve 
ona göre de masraflarla gelirler arasında bir bağlantı kurmak bir nevi 
bütçe yapmak demektir. Bütçeler ne kadar iyi tanzim edilir ve ne ka
dar iyi uygulamrlarsa, ihtiyaçların da o kadar noksansız bir şekilde gi
derilmesi mümkün olabilir. İşte bu sebeble maliye ilmi, toplum ihtiyaç
larının düzenli olarak karşılanmalarını sağlamak ve topluma ait servet
lerin ve gelirlerin israf edilmemelerini temin etmek için, kamu müesse
seleri bütçelerinin en iyi bir şekilde tanzim edilip, uygulanmalarına bü
yük bir önem vermektedir. Gerçekten kamu ekonomisini ilgilendiren hu· 
sus sadece gelir kaynaklarının bulunması ve elde edilen gelirlerin sarf 
edilmesi değildir. Kamu ekonomisi için asıl önemli olan nokta kamu 
müeseselerine gelir temin edecek olan kaynakların çok iyi bir şekilde 
seçilmiş olması ve bu gelirlerin yerli yerinde kullanılması ve herhangi 
bir israfa mahal verdirilmemesidir. Bu da ancak kaınu müesseselerinin 
yapacakları muntazam ve maksada uygun bütçelerle temin edilebilir. 
Bu bakımdan maliye ilmi kamu müeseselerine ait bütçelerın hangi esas
lara ve prensiplere göre hazırlanacaklarını, bunların ne şekilde uygula
nacaklarını ve nihayet bütçelerin hangi yönlerden ve ne suretle kontro
la ta.bi tutulacaklanm araştırmakta ve bu hususta bazı önemli ka ·dele
ri ve usulleri ortaya koymaktadır. Bu bakımdan biz de, bu son bölümde 
bütçe üzerinde duracak ve bu meyanda bütçe kelimesinin nereden geldi-
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ği..,ı, bütçenin nasıl tarü olunduğunu, bütçenin tarihi gelişimini ve dola
yısiyle vatandaşlara tanınmış olan bütçe hakkının nasıl doğup geliştiği
ni, bütçenin hukuki, politik, ekonomik ve mali yönlerinin neleri ifade 
ettiğini, büt.çenin tabi olduğu kuralları kısaca gözden geçirecek ve ayrıca 
bütçenin hazırlanması, kabul ve tasdiki, bütçenin uygulanması ve kont
rolu safhalarını ana hatları itibariyle anlatacak ve genel bütçenin dı
şında kalan katma, muhtar bütçelerle olağanüstü bütçeye de değinece
ğiz. 

II - BÜTÇE KELİMESİNİN ASLI VE ZAMANIMIZDAKİ AN 
LAMI. 

Bütçe kelimesinin oldukça ilgi çekici ve değişik bir geçmişi vardır. 
Bu kelimenin eski Fransızcadaki deri çanta anlamına gelen «bouge» ve
ya « bougette» kelimelerinden geldiği ve N ormanlar tarafından İngiliz
ceye «budge» veya «budget» şeklinde sokulduğu ileri sürülmektedir. Bu 
kelimenin etimolojik bakımdan latincedeki «bulga» sözcüğü ile de bir 

· münasebeti vardır ( 1). Gerçekten İngiltere'de parlamento devresinin 
sonlarına doğru, Hazine Nazın elinde kırmızı renkteki çanta ile Avam 
Kamarasına gelir ve çantayı açıp, içinden çıkarttığı vesikalarla cetvelle
re dayanarak memleketin içinde bulunduğu mali durumu Avam Kama
rası üyelerine ayrıntılı olarak açıklar ve bilgi verirdi. İşte yapılan buse
remoniyal harekete de bütçenin açılması «0pening of the budget» deni
lirdi. 

Bütçe kelimesi ilk önce İngiltere'de kullanılmış olmakla beraber, 
sonraları diğer batı ülkelerinde de bu kelimenin kullanıldığı görülmüş
tür. Nitekim Fransızlar bütçe kelimesini İngilizlerden alarak, bunu bir 
mali terim haline de getirmişlerdir. Bununla beraber Almanya, Fransa 
ve Türkiye'de bütçe kelimesinin yerine, başka terimlerin kullanıldıkla
rı da bilinmektedir. Almanya'da bütçe yerine «Voranschlag», «Haushalt
splan>.> ve «Etat» gibi, kelimelerin kullanılmakta olduğu görülmekte
dir(2). Fransa' da mutlakiyet devrinde «etat du roi», «etat du prevoyan
ce» tabirleri kullanıldığı gibi, 1789 ihtilalinden sonra da «etat general», 
«etat des depenses» gibi bazı kavramlara da yer verilmişti. Memleket~
mize gelince, bizde bütçe kelimesi ancak tanzimattan sonra kullanılma
ya başlanılmıştı. Gerçekten bütçe kelimesi ilk önce 1273 (1857) de çıkar-

( 1) Ludwig Elster «Wörterbuch der Volkswirtschaft» Jena 1931, Erster Band, 
520 -521. 

Alfred Amonn «Grundsatze der Finanzwissenschaft» Bern 1947, Erste Teil, s. 82. 
( 2) W. Röpke «Finanzwissenschaft» Bertin 1929, S. 39. 
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tılan Bütçe Nizamnamesinde yer almış olup, bundan önce «Muvazene 
Defteri» tabiri kullanılmakta idi. Bütçe kelimesinin kanun metnine gir
mesi ise, ancak 1293 (1876) tarihli Kanuni Esasi ile mümkün olabilmiş
ti. Ayrıca memleketimizde bütçe anlamına gelmek üzere, «Muvazenei 
Umumiye» tabirinin de kullanıldığı göıiilmektedir. Gerek 1924 tarihli 
Teşkilatı Esasiye Kanununda ve gerek 1961 tarihli Anayasamızda kesin 
olarak yer alan bütçe kelimesinden hem Muvazenei Umumiye Kanunu 
yani bütçe kanununun kendisi ve hem de buna bağlı olan gelir ve gider 
cetvelleri anlaşılmaktadır. 

Bu günkü anlama göre bütçe, devletin gelir ve giderlerini tahmini 
olarak gösteren ve gelirlerin toplanılması ile ödeneklerin harcanılması 
hususunda hükümete yetki veren, bir mali kanun olarak kabul edilmek· 
tedir. Gerçekten 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunumuzda «bütçe, devlet devair ve müessesatının senevi varidat ve 
rnasanf muhamenatını gösteren ve bunların tatbik ve icrasına mezunı. 
Yet veren bir kanun» ( 1) dur diye tarif edilmiş bulunulmaktadır. Ancak 
Yapılan bu tarifde hatalı olan nokta «devlet devair ve müessesatının ge
lirlerınden» bahis edilmis bulunulmasıdır. Çünkü bugünkü modern ma
liye sisteminde ve devlet, bütçesinde uygulanan ademi tahsis prensibine 
göre devlet daire ve müesseselerinin kendilerine mahsus gelirleri yok
tur. Bütün gelirler hazinede, daha doğrusu Maliye Bakanlığında topla
nılmaktadır. Bu itibarla «bütçe devair ve müessesatının senevi varidat 
ve masarif muhammenatını gösteren» ifadesini kaldırıp, onun yerin'3 
devletin yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ifadesini koymak da
ha doğru olurdu. Nitekim Muhasebei Umumi;1e Kanununun değiştiril
mesi maksadiyle hazırlanmış olan yeni Genel Muhasebe Kanunu Tasa
rısında bu şekilde bir değişikliğin yapılmış olduğu da görülmektedir 2). 

"' . 

111 - BÜTÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BÜTÇE HAKK IN 
TANINMASI. 

Bugün modern devletlerde uygulanan mali nizam ve sistemlerle ma
li mevzuat ve mali organizasyon uzun bir tarihi gelişimin sonucu olarak, 
meydana gelmiş bulunmaktadır. Gerçekten eski devirlerde bugünkü an
lamda hürriyet nizamına ve demokratik esasa göre kurulmuş olan dev-

<1
) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 6. 

<2
) Bedii Necmettin Feyzioğlu «Nazari, Tatbiki, Mukayeseli Bütçe» İstanbul 

1965, s. 14. 
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!etler henüz mevcut olmadığı için idare edenlerin idare edilenlere dev
let maliyesi hakkında bir hesap vermeğe mecburiyetleri yoktu. Tabii bu 
böyle olunca, bütçenin bugünkü anlamda hazırlanıp, umumi efkara su
nulması da, bahis konusu olamazdı. Bu bakımdan bütçedeki gelişme, 
kronolojik bir gelişme olmaktan ziyade, devletlerin idari, iktisadi ve si
yasi alanlarda yapmış oldukları islahatın tabii bir sonucu olarak mey
dana gelmiş bulunuyordu. Nitekim ayniyat ekonomisinin uygulandığı 
devir ile orta çağın feodal nizamında ve mutlakiyet devirlerinde bugün· 
kü anlamda bir bütçeye rastlamak da mümkün değildi. Fakat buna kar
şılık ilk ve orta çağın bazı devletlerinde bütçeye önem verilmiş olduğu 
da bilinmektedir. Nitekim milattan 200 yıl önce «Milet» de kamu gelir
leri ve giderlerinin tahmini olarak tespit olunduğu, eski Yunanlılara ait 
şehir devletleriyle Roma'nın son devrinde ve bilhassa Augustos zamanın
da ve Arapların İslamiyeti kabulünden sonra meydana getirdikleri Ha
lüeler devrinde de bütçeye önem verildiği bilinmektedir(1). Ancak bu 

böyle olmakla beraber, bugünkü bütçenin ilmi esaslarını bu bütçelerde 
görmek mümkün değildir. Çünkü genellikle bu devirlerde, devletlerin 
gelirleriyle giderlerine ait tutulan hesap hülasalarında ve hazırlanan cet
vellerde, daha ziyade idare edenlerin işlerine yarayan hususlara büyük 
ölçüde yer verilmekte idi. Bununla beraber, gerek bu ve gerek daha son-
raki devirlerde tanzim edilmiş bulunan bütçelerin tarihi yönden birer 
önemi vardır. Mesela İngiltere krallarından I inci Wilhelm ( 1066 - 1087) 
in 1086 yılında hazırlattığı «Domesday Book» un büyük bir tarihi değeri 
mevcuttur. Bu böyle olduğu gibi, Fransa'da IX uncu Louis (1227 - 1270) 
ile Almanya' da VII inci Heinrich ( 1220-1235) zamanında kamu gelirleriy
le kamu giderleri listeler halinde tespit olunmakta idiler. Ancak devlete 
ait bütün gelir ve giderlerin toplu olarak bir arada gösterilmesi daha 
sonraki zamanlarda yani Fransa'da IV üncü Philipp (1285- 1314), İngil
tere'de II inci Richard (1377 - 1399) zamanında tecrübe edilmişti. Gerçek 
anlamdaki bütçe teklülerine gelince, bunların daha ziyade Burgend da 
I inci Maximilian ile IV üncü Karı zamanında ortaya konulduğu görül-

müştür. Bilhassa Fransa'da IV üncü Heinrich in tanınmış maliye bakan
larından Compt Sully ( 1560 - 1641) devlet dairelerine ait gelir ve gider 
listelerini bir bütçe projesi halinde hazırlayıp, 1601 yılında krala sun
muş ve yapılacak harcamaların asla bu listelerdeki gider miktarlarını 
aşmamasını savunmuştu. Ancak devlet gelir ve giderlerine ait listelerin 
hazırlanması ve bir bütçe projesinin meydana getirilmesi hususu her 

(1) Walter Lotz «Finanzwissenschaft» Tübingen 1931, S. 103 ve müteakibi. 
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zaman ayni ciddiyetle de ele alınmış değildi. Gerçekten XIX uncu yüz 
yıla kadar batı memleketlerinde oldukça iptidai bir şekilde tutulan ve 
araya fasılalar sokulmak suretiyle, uyeulanan gelir ve gider listeleri an
cak XIX uncu yüz yıl içinde daha düzgün bir şek.le konulmak suretiyle, 
umumi efkara sunulabilmişti. Devlet bütçelerinin bugünkü şeklini alma
ları hususunda, hiç şüphe yok ki, hem mutlakiyet sisteminden açık bir 
idare tarzı olan demokratik rejime geçilmiş olmasının ve hem de kamu 
geliı leri içinde vergilerin ön planda yer almış bulunmasının büyük bir 
rolü olmuştur. Bilindiği üzere, orta çağ ile yeni çağın başlangıç devresin
de devlet giderlerinin büyük bir kısmı domenlerden ve regallerden elde 
edilen hasılatla karşılanmış bulunuyordu. Ancak harp gibi, olağanüstü 
hallerdeki harcamalarla saray düğünlerindeki masraflar için paraya ih
tiyaç duyulduğu zamanlarda, zaruri olarak vergiye baş vuruluyordu. Bu 
itibarla, böyle bir durumda, milletin bütçe hakkından söz edilmesi müm
kün değildi. Gerçekten gerek verginin olağanüstü bir gelir kaynağı ol
ması ve gerek devlet idaresinin mutlakiyete veya korporasyon nizamına 
dayanması yüzünden vatandaşların devletin gelir ve giderlerini kabul ve 
tasdiki hususunda bir haklan yoktu. Fakat İngiltere'de 1618 yılındaki 
Petition of Right ile vergilerin alınması parlamenterlin kararına terk edil
dikten sonra, devlet devlete ait gelirlerin kabulü hususunda, vatandaşla
ra bir hak tanımıştı. Bu hak 1689 da Bill of Right ile daha da genişletile
rek, -saray masraflarına taallük eden harcamalar hariç olmak üzere-, 
devletin diğer bütün giderlerine de teşmil edilmişti. Çünkü bu giderlerin 
Yapılabilmesi parlemanlann karariyle mümkün olabiliyordu. Böylece 
bütçe hakkının ilk temel esası İngiltere'de XVII inci yüz yılda ortaya 
konulmuş ve XVIII inci yüz yılda da, daha fazla genişletilebilmişti. Fran
saya gelince, burada da devlete ait bütün giderlerin her yıl millet mü
messilleri tarafından kabul edilmesi ancak 1789 İhtilalinden sonra ger
çekleşebilmiş ve bu hususta da İngiltere'deki hareket ve akımların bi.ı· 
Yük bir etkisi olmuştu. Almanya'da bütçe, şekil ve muhteva bakımından 
zamanla gelişmiş ve bütçe hakkının kabul ve tanınması üzerinde hem 
1789 ve hem de 1848 reform hareketlerinin büyük bir tesiri olmuştur. 
Hülasa batı memleketlerinde bütçe hakkının kabulü ve modern devle 
bütçelerinin düzenlenmesi işi bugünden yarına değil, uzun bir tarihi se
Yir içerisin eve mücadeleler sonucunda gerçekleşebilmiştir. 

Türkiye'de bütçe hakkının kabulü ve modern anlamdaki bütçelerin 
düzenlenmesi batıya nazaran oldukça geç mümkün olabilmiştir. Çünkü 
Türkiye'de halkın idareye hakim olması ve dolayısiyle bütçe hakkının 
millete tanınması ancak ikinci meşrutiyet devresinin başlamasiyle ger-
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çekleşebilmiştir. Bu böyle olmakla beraber, diğer memleketlerin mu 
lakiyet devirlerinde göriildüğü gibi, Osmanlı Devletinde de kamu gelir 
ve giderlerinin düzenlenmesini ve bilhassa sarayda yapılan israfların 

önüne geçilebilmesini temin için bir takım cetvellerin meydana getiril
diği ve bazı mali islahat projelerinin ortaya konulduğu da bilinmektedir 
Gerçekten Osmanlı Devleti teşkilatında «Büyük Ruzname» veya «Mizan 
Kalemi» adı altında bir daire mevcuttu. Bunun esas görevi hem devlete 
ait olan gelir ve gider kayıtlarını tutmak ve hemde bunlardan fiili du
rumu gösteren, .hesap hülasalarını çıkartmaktı. Ancak defterlere kay
dolunan gelir ve giderlerden çıkartılan bu cetveller ve listeler hiç bir 
zaman bütçe karakterini taşımamakta idiler. Ta · ttan önceki dev
rede devlete ait gelir ve giderlerin yıllık muvazene inin yapılabilmesi 
için hazırlanmış olan mali Iahiyalara gelince, bunlardan bilhassa birin
ci Ahmet zamanında yani 1609 yılında «Ayni Ali Efendinin Masraf Cet
veli Lahiyasrn ile dördüncü Mehmet zamanında yani 1654 yılındaki «Tar
huncu Ahmet Paşa Llhiyasrn ve 1660 yılındaki «Eyyübi Efendinin Lahi
yasrn Türkiye'nin maliye tarihi bakımından değer taşıyan vesikalardan
dır ( 1). Ancak bütün bunlar memleketin tamamına ait gelir ve giderlen 
değil, iç hazine hariç olmak üzere, merkeze ait gelir ve giderleri ihtiva et
mekte idiler. Bu itibarla gerek devletin umumi ve tahmini gelir ve gider
lerini kapsayan cetveller ve gerek bu hususta hazırlanmış olan lfilıiya
lar bugünkü anlamda bir bütçe karakterini taşımıyorlardı. 

Tanzimat hareketi ile beraber, idari ve askeri alanlarda olduğu gibi_,. 
mali alanda da reform hareketlerine girişilmiş ve bu meyanda herkesin, 
mali kudreti ile orantılı olarak, bir vergi ödemesi prensibi kabul edil
mişti. Aynca «Arpalık» ve «Aidat» usulleri kaldırılarak, bunların yerine 
maaş usulünün konulması kararlaştırıldığı gibi, ayni zamanda kara ve 
deniz kuvvetlerine sarf edilecek paralarla diğer ödeneklerin bu maksat
la çıkartılmış olan kanunlara göre kullanılması esas tutulmuştu. Her n~ 
kadar 1255 (1839) tarihinde Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmış 
bulunan «Gülhane Hattı Hümayunun» da bütçe tabirine yer verilmemiş 
ise de, devl~t giderleri bütçesinin yapılması zorunluğuna değinilmişti. 
Ancak Gülhane Hattında belirtilen bu esasın uygulanabilmesi için gerek
li göriilen mevzuat ortada mevcut değildi. Bu itibarla, aradan uzunca 
bir zaman geçtikten sonra, ancak 19 Zilhicce 1271 tarihli «Hazinei Celile 
Muvazene Defterinin Sureti Tanzimine Dair Nizamname» çıkartılmış ve 
bu tüzükte Muvazene Defterinin ne şekilde hazırlanıp, tasdik edileceği-

( 1) Ziya Karamürsel «Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler» Ankara 1940 
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ne dair hükümlere yer verilmişti ( 1). Devlet gelirleriyle devlet giderle
rine ait hesapları kapsayacak olan «Muvazene Defteri» Maliye ezare
ti tarafından hazırlandıktan sonra Babı Aliye sunulacak ve Babı Aliye 
suı ... ulmuş olan gelir ve gider listelerinin ilk müzakeresi Meclisi Ahka
mı Adliye üyelerinden bir kaçının katıldığı Meclisi Tanzimatta icra edile
cekti. İkinci müzakeresi ise bütün nazırların katıldığı Genel Mecliste c-:
reyan edecek ve kabul edilen son şekil Padişahın kabul ve tasdikine su
nulacaktı. Ancak 1271 tarihli Tüzük hükümlerini daha iyi bir hale sok
mak için de 1290 yılında «Devleti Aliyenin Bütçe Nizamnamesi» çıkar· 
tılmış ve bu suretle Osmanlı Devleti bütçesinin nasıl hazırlanıp tasdik 
edileceğine ve ne şekilde uygulanacağına dair yeni hükümler meydana 
getirilmişti. Buna göre, idarece hazırlanacak olan bütçe yukarıda da 
işaret ettiğimiz üzere, Meclisi Tanzimat tarafından değil, teşkil edile
cek olan bir Bütçe Komisyonu tarafından incelenecekti. 

Bütçe komisyonunda, devletin yetkili memurları ile birlikte, devlet 
teşkilatının dışında olmakla beraber, mali işlere vukufu olan kimseler 
de görev alabileceklerdi. Gerçekten bu komisyonun 1290 ( 1874) yılında 
hazırladığı bütçe protokoluna bakıldığı zaman, yabancı bankalar mü
messilleri ile yabancı mali müesseselere mensup olan kimselerin de, bu 
komisyonda çalışmış oldukları görülür (2

). Bu itibarla gerek 1271 ve 
gerek 1290 tarihli mevzuat hükümlerine göre hazırlanıp, uygulanmış 

olan Osmanlı Devleti bütçelerinin milli iradeye ve dolayısiyle bütçe hak
kına dayandığı hiç bir zaman iddia edilemez. 

Memleketimizde bütçe hakkının batıya nazaran geç tanınıp, kabu 
edilmesinin en önemli sebebi ortada böyle bir hakkı kabul etmiş olan 
bir temel kanunun mevcut olmamasıdır. Gerçekten memleketimizde ge
rek vergi ve gerek bütçe hakkının tanınması ancak ilk defa 1293 (1876) 
Kanunu Esasisi ile mümkün olabilmiştir. Çünkü, batı memleketlerinde 
olduğu gibi, kanuna dayanılmadan, hiç bir kimseden vergi alınamıyaca
ğı VP devlet gelirleriyle devlet giderlerinin bütçe kanunu ile uygulanaca
ğı hususları 1293 tarihli Anayasada yazılı idi. Bahis konusu olan Anaya· 
sanın hükümlerine göre, bütçe devletin gelir ve giderlerinin takribi mik
tarlarını gösteren bir kanun olarak kabul edilmekte idi. Yine bu kanuna 
göı P bütçe kanunu metninin umumi mecliste maddeler ve buna mukabil 
gelir ve gider tahminlerine ait cetvellerin bölümler halinde kabul ve 

( 1) Nihat Sayar «Amme Maliyesi» İstanbul 1966, Cilt II, S. 44. 46. 

( 2) Hazım Atıf Kuyucak «Bütçe» İstanbul 1952, S. 25. 

F. 26 
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tasdik edilmesi, bütçe kanununun bir yıla münhasır olması ve vergile
rin tahsiline bütçe kanunu ile izin verilmesi gerekiyordu ( 1). Ancak bü 
yük gayretlerin ve milli duyguların mahsulü olarak meydana getirilmiş 
bulunan 1293 Kanuni Esasisi İkinci Abdülhamid'in kurduğu mutlakiyet 
idaresi ile bağdaşamadığından, uzun bir devre tatbik edilememişti. Ger
çekten İkinci Abdülhamid'in saltanat sürdüğü 1876 - 1908 devresi içeri
sinde milletin bütçe hakkına yer verilmiş değildi. Yalnız bu devirde dik
tatoryal rejimlerdeki gibi «Sal Muhasebeleri» adı altında devletin yıllık 
geliı ve giderlerine ait bir takım hesapların tutulduğu da görülmekte 
idi. Bütün bunlar, gerek masrafların yapılması ve gerek gelirlerin topla
nılması hususunda devlet adamlarım kayıt altına alan hesaplar olmadı
ğından, bütçenin siyasi ve hukuki mesnetleri ile de bir bağlantısı yoktu. 
Fakat 31Mart1324 olayından sonra, İkinci Abdülhamid tahttan indirilip, 
İkinci meşrutiyet ilan olununca, 1293 Kanuni Esasisi de yeniden meri
yete konuldu. Nitekim Mebusan ve Ayan Meclisleri toplanarak, 1325 
(1909) yılı bütçesini müzakere ederek, tasdik ettiler. Ayrıca bütçenin 
hazırlanması ve uygulanması ile sıkı sıkıya ilgili bulunan bir Muhasebei 
Umumiye Kanunu da 1327 yılında yürürlüğe konuldu. Ancak ikinci meş
rutiyet devrinde de, devletin bir taraftan arka arkaya Trablusgarb (1911), 
Balkan Savaşı (1912) ve Birinci Dünya Savaşına (1914 - 1918) girmiş ol
ması ve diğer taraftan da memleket dahilindeki s·yasi partilerin birbir
leriyie devamlı ve yıkıcı şekilde mücadele etmeleri, yurtta ne dengeli bir 
bütçenin hazırlanıp, uygulanmas na ve nede istikrarlı bir mali nizamın 
yürütülmesine ımkan verdirttirmişti. Bu bakımdan gerek ciddi şekilde
ki mali is a a ın yapılabilmesi ve gerek bu meyanda muntazam ve is
tikrarlı bir maliye rejiminin uygulanabilmesi, ancak Atatürk devrinde 
mümkün olabilmişti. Gerçekten bu devrede sadece bütçe kaidelerine uy· 
gun bir bütçenin meydana getirilmesi ile yetinilm :niş, ayni zamanda 
devlet gelir ve gider esaplai ının düzgün bir şekilde tutulması üzerinde 
de, önemle durulmuştu Nitek·m 1924 tarihli Esas Teşkilat Kanununda 
da bir taraftan verginin, devletin yapmış olduğu masraflara karşılık ol
mak üzere, fertlerden tahsil olunan bir değer olduğu ifade edilmiş 

( 1) «Devlet bütçesi devletin gelir ve giderlerini takribi olarak gösteren bir ka
nundur» Kanunu Esası, 7. Zilhicce 1293 (1877 , Madde 96. 

«Bütçe yani Umurn.1 Muvazene Kanunu Millet Meclisinde madde madde tetkik 
ve kabul olunur. Gelirler ve giderlerin tahmini olarak tespit edilen miktarlannı 
detaylı olarak kapsıyan ve Umumi Muvazene Kanununa bağlı bulunan cetvellerin 
müzakeresi ve kabulü ise, bölüm bölüm yapılır» Aynı Kanun Madde 98. 

« \.1:uvazene Kanununun geçerliği ancak bir yıldır. Onun dışında Muvazene Ka
nunu...11 hükümleri uygulanamaz» Ayni Kanun, Madde 102. 
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ve diğer taraftan bu değerin gelişigüzel değil, ancak bir kanunla alına
bilPceği prensibi kabul olunmuştu. Bu suretle eskiden olduğu gibi ger
çek veya tüzel kişilerden her hangi bir resim veya ondalığın alınması
nrn da mümkün olamayacağı hususu da ortaya konulmuştu. 

1924 tarihli Esas Teşkilat Kanunu sadece gelirler hakkında değil, 
kamu giderleri hakkında da hükümler koymuş ve bunların bütçe dışı 
haıcanamayacağını tespit etmiştir. Böylece hem kamu gelirlerinin ve 
hem de kamu giderlerinin milli iradeyi temsil eden bir organ tarafın
dan kabul edilmesi şart koşulmuştu. Gerçekten devlet bütçesinin kabul 
ve tasdiki hususunun Büyük Millet Meclisine ait bulunacağı, devlet mal
larının bütçe dışı harcanamayacağı, bütçe kanunu geçerliğinin bir yıl 
ohcağı, kesin hesapla ilgili bulunan muamelelerin Büyük Millet Meclisi
nin kontrolundan geçeceği bir Anayasa prensibi olarak kabul edilmiş 
olmakla, millete ait bütçe hakkı da Anayasa teminatı altına alınmış bu 
lunuyordu ( 1). Ayrıca bu devre içerisinde devletin gelir e gider
lerine ait hesapların düzgün tutulmasını sağlamak bakımından, 1911 yı
lın·lanberi yürürlükte bulunan Muhasebei Umumiye Kan mu Muvakka
tının bazı hükümleri 1926 yılında çıkartılan 715 sayılı kanunla değişik
liğe tabi tutulmuş ve bu meyanda eksersiz usulü terk olunarak, bunun 
yerine daha modern bir tarz olan jestiyon (zamanı idare hesabı) usuli.ı 
kabul edilmiş ve böylece, her mali yılın sonunda bütçe hesapları · apa
tılarak, kesin hesap sonuçlarının vaktinde Büyük Millet Meclisinin ko t
roluna sunulması temin edilebilmişti. 

27 Mayıs İhtilalini müteakip Kurucu Meclis tarafından haz rlandık
tan sonra, milletçe kabul edilmiş olan 9.VII.1961 tarih ve 334 sayılı '11.ir
kiye Cumhuriyeti Anayasasında «Devletin ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçe :·le va
pılır» prensibi kabul edildiği gibi, ayrıca g nel ve katma bütçelerin na
sıl yapılacağı ve uygulanacağı hususlarının karı n arla gösterile eği, büt
çe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiç bir .ükmün konula
rn yacağı, kesin hesap kanunu tasarılarının, kanunda daha kısa bir sil-
e _ bu edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlıyarak 

en geç bir yıl sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet ... ecli-

(1) «Devlet malları bütçe dışı harcanamaz». 1924 tarihli Teşki atı Esasiye Ka
nunu, Madde 96 ( 4965 sayılı kanunla değiştirilmiş şekli). 

«Bütçenin geçerliliği bir yıldır.» Aynı Kanun Madde 97. 
«Kesin hesap kanunu, ait olduğu yıl bütçesirJn hesap dönemi içinde elde edi

len gelirle yine o yılki ödemelerin gerçekleşmiş tu arını gösterir kanundur. Bunun 
ekli ve bölümleri bütçe kanuniyle tam karşılıklı olacaktır.» Aynı Kanun, Madde 97. 
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sine sunulacağı esasları da Anayasa hükümleri içinde yer almış bulun 
mqktadır (1). 

IV - DEVLET BÜTÇESİNİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİ VE ÖZELLİK· 
LİKLERİ. 

Devlet bütçesinin hukuki, siyasi, iktisadi ve mali yönlerden taşıdı
ğı önem çok büyüktür. Bu sebeple bütçeyi gerçek anlamı ile kavraya
bilmek için, onun bu yönlerini bilmeye lüzum vardır. 

1 - Devlet Bütçesinin Hukuki Yönü. Bütçede kamu gelir ve gider
lerini tahmini olarak gösteren cetvellerden başka, bir de kanun metnt 
vardır. Gerek cetveller ve gerek metin parlamentoda müzakere edilerek 
kabul ve tasdik olunurlar. Bu bakımdan devlet bütçesi özel bütçeye na
zaıan farklı bir karakter gösterir. Özel kişilere ait bütçelerin hazırları
ması tamBmen kendi arzu ve yetkileri dahilindedirler. Şahıs isterse, hiç 
bir bütçe yapmadan da işlerini yürütür ve yaşamasını devam ettirir. İs
ter5e, hazırlamış olduğu bütçeyi kendi arzusuna göre değiştirir ve hat· 
ta tamamen ortadan da kaldırabilir. Çünkü bunlardan doğacak olan so
rumluluk sadece kendisine ait olup, başkalannı ilgilendirmez. Halbuki 
kamu müeseseleri bütçelerindeki durum hiç do böyle değildir. Bütçenin 
hazırlanması ve uygulanması ile kabul ve tasuıki ayrı organların yetki
leı i dahilinde olduğu gibi, bütçeyi uygulayan organ da bütçeyi kabul ve 
tasdik eden organın arzusu dışında hareket edemez. Çünkü bütçe bir 
karundur. Eğer bu böyle olmazsa, kamu müesseselerinin işlerini isteni
len iktısadi ve mali nizam içinde yürütmeleri kabil olamaz ve bundan da 
bütün bir toplum zarar görür. Bu sebeble de-<1iete ve diğer mülhak ida
reli müesseselere ait bütçelerde gelirlerin nerelerden temin olunacağı
nın, harcamaların nerelere ve hangi maksatlarla yapılacağının ayrıntı! t 
olurak parlamento tarafından kabul ve tasdik edilmesi ve bütçeyi uygu
layanların da, bu esaslara uyması lazımgelir. Aksi halde, millete tanın
mış olan bütçe hakkı tam anlamında yerine getirilmiş olmaz. İşte bü 
husus bütçenin hukuki yönünü teşkil eder. Ancak aşağıda izah edeceği
mi'? üzere. bütçenin hukuki yönü itibariyle, tam bir kanun niteliğinde 
olup olmadığı hususu teorik yönden tartışmaya yol açmış ve dolayısiyle 
düşüncelerde de istenilen birlik temin edilememiştir. Bazılarına göre., 
bütçe tam anlamda bir kanun niteliğini taşıcJ1ğı halde, bazılarına göre 
de bütçe maddi yönden değil, sadece formel yönden bir kanundur. Diğer 
bir görüşe nazaran da, bütçe kısmen kanun ve kısmen de idari bir tasar 
ruf tan ibarettir. 

(1) T. C. Anayasası, Madde 126 ve 128. 
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a) Bütçeyi gerçek anlamı ile bir kanun sayanlar parlamentodan 
çıkan her kararı bir kamın olarak kabul eden~erdir. Çünkü bunlar, işin 
aslından ziyade, muamelenin formel tarafını, daha doğrusu bütçenin ka
bulünde uygulanan prosedürü esas tutmaktadırlar. Gerçekten müzake
re bakımından, bazı farklılıklar hariç olmak üzere, bütçe tasarıları da, 
dip·er kanun tasarıları gibi ayni formaliteye tabi tutularak kanunlaşırlar 

b) ıBütçeyi maddeten değil de, şeklen kanun olarak kabul edenler, 
bir yasama tasarrufunun maddeten kanun olabilmesi için onun umumi, 
müccerret ve objektif olması, emredici veya men edici bir hükmü taşı
ması şarttır derler. Bir teşrii tasarruf bu kriterleri taşımadıkça, onun 
kanun olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Mesela vatani hizmetle
rinden ötürü bir kimseye maaş bağlanmasına dair Büyük Millet Meclisin
den çıkarılan bir kanun maddi yönden değil, ancak şekil bakımından 
bir kanundur. Bu böyle olduğu gibi, mali taahhüdü gerektiren bir söz
leşmenin parlamentoca bir kanun halinde ortaya konulması da, bunun 
maddeten değil, şeklen bir kanun olduğunu gösterir. Parlamentonun bu
radaki tasarrufu şart tasarruflardandır. Şart tasarruflar <<act conditi
on» daha ziyade belli bir kişiyi belli bir hukuki duruma sokmak veya 
belli bir kişi veya hey•ete kanuni bir yetki tammak maksadiyle yapılan 
tasarruflardır. Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkında verdiği kararlar 
da bu mahiyettedirler. Çünkü parlamento bütçeyi kabul ve tasdik et 
mekle, icra organına sadece gelirlerin toplanılması ve harcamaların ya
pıJ'nası yetkisini vermiş bulunmaktadır (1). Gelirlerin toplanılmasını ve 
haı camaların yapılmasını gerektiren kanunlar ise, ayn kanunlardır. 

Bütçe bunların sadece yıllık olarak uygulanmasını sağlamaktadır. ite
kim gelir vergisi, kurumlar vergisi, gider vergUeri, arazi ve bina vergist 
gibi bir çok vergilerin kendilerine mahsus kannnları olduğu gibi, harca
maların yapılması için de teşkilat kanunları, personel kanunları, yolluit 
kanunları ve hizmetler kanunları gibi çok çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. 
Bütçede her yıl tekrarlanan hükümler, bu gibi kanunlarla ilgili bu un
maktadırlar. Bu itibarla bütçedeki hükümler daha ziyade bunların ta -
biki ve tasarrufu şartını gerçekleştirmektedirler. 

c) Bütçeyi kısmen kanun ve kısmen de idari bir tasarruf olarak 
kabul edenler, giderler bütçesini idari bir muamele ve tasarruf şeklinde 
mütalaa ettikleri halde, gelirler bütçesini kısmen kanun ve kısmen de ida
ri mahiyette görmektedirler. Eğer bütçe doğrudan doğruya vergilerin 
tahsiline ait hükümete bir yetki veriyor, yani her yıl çıkarılan bütçe ile 
vergi kanunları ayakta tutuluyorsa, diğer bir deyişle verg"lerin her ma-

( 1) Sıddık Sami Onar «İdare Hukuku» İstanbul, 1944 - 45. Cilt I. 
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li yıl içinde bütçeye konulan bir cetvelle tarh ve tahsili esas tutuluyorsa,. 
bu takdirde gelirler bütçesi de aslen ve maddeten bir kanun olarak ka
bul edilebilir. Çünkü bütçe kanunu olmadığı müddetçe, vergi kanunları
nın geçerliliği olmıyacaktır. Nitekim 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka· 
nunumuz 30 uncu maddesine «Muvazenei Umumiye Kanunu her sene 
vergi ve resimlerin tahsiline mezuniyet verir» hükmünü koymakla, bütçe
yi veı gi ve resimlere ait kanunların uygulanmasına imkan verdirten, bir 
kanun halinde görmektedir. Eğer Muvazenei Umumiye Kanununda ver
gilerin tahsilini gerektiren bir hüküm yoksa, o zaman bütçeyi bir ida
ri tasarruf olarak görmek yerinde olur. Ancak bütçeyi aslen kanun ola
rak kabul etmeyenler, Muvazenei Umumiye Kanununda böyle bir hük
mün bulunmasını dahi, gelir bütçesinin aslen kanun sayılabilmesi için ye
terH görmezler. «Çünkü gelirlerin de, giderlerde olduğu gibi, kendileri
ne mahsus kanunları vardır. Bu kanunlar olmadıkça, hiç bir vergi ve 
resim tarh ve tahsil olunamazlar. Bütçe sadece bunların toplanılmasına 
izin verir» demektedirler. 

Hülasa bütçenin maddeten mi, yoksa şeklen mi kanun olduğu hak
kındaki görüşler daha ziyade teorik olup, tatbikatta devlet bütçeleri birer 
ka...rıun olarak kabul edilmektedirler. Nitekim gerek Anayasa ve gerek di
ğer kanunlarda bütçeden söz edilirken, dalına kanun tabiri kullanılmak
tadır. Ayrıca bütçe sadece gelir ve gider cetvellerinden ibaret olmayıp, 
bütçenin birde metni vardır. Eğer bu metin iç~risinde bir verginin alın
masına veya kaldırılmasına müteallik bir hüküm mevcutsa, artık bunun 
kanuniliğinden şüphe etmeğe de mahal yoktur. Mesela Milli Savunma 
Bakanlığının ihtiyacı için yabancı memleketlerden getirtilecek olan akar· 
yakıt ve madeni yağlardan gümrük resmi ve zamları alınmıyacağı hu
susunda bütçede bir hüküm varsa, bu hüküm tamamen kanuni bir ka
rakter taşır ( 1). Ayrıca bütçe metninde, devlete ait gelir ve giderlerin 
Büyük Millet Meclisi tarafındann kabul edilen şekil dahilinde uygulan
m~sını temin eden amir hükümler varsa, bunlar da emredici mahiyet
te olduklarından, bütçeye kanunilik niteliğini verdirtirler. Kaldıki, bü
tün bunlardan başka, bir de bütçe ile ilgili bulunan bütün işlemlerin 
(idari muamelelerle idari tasarruflar ve kararların) bütçe hükümlerine 
ve bütçe tertiplerine uygun olarak yapılması lazımdır. Aksi halde bun
lar usulsüz ve nizamsız yapılmış sayılırlar. Bn itibarla burada emredici 
bir hükmün mevcut olduğu da görülmektedir. İşte bütün bunlar gözö
nün.de tutulduğu takdirde, bütçeyi kısa ömürlü bir kanun olarak kabul 
etmek yerinde olur. 

( 1) Hazım Atıf Kuyucak «Bütçe» İstanbul, 1952, S. 12. 
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2 - Devlet Bütçesinin Politik Yönü. Devletin ve diğer kamu mües
se.:;~lerinin ne gibi hizmetleri üzerlerine alacaklarını ve bu hizmetler için 
ne miktarda bir harcamanın yapılması gerekeceğini tayin etmek tama
men bütçenin politik yönünü teşkil eder. Bilindiği üzere demokratik ida
reler çok partili rejime dayanmakta ve bu partilerden her birinin takip 
ettiği politik yön ve program da başka başka bulunmaktadır. Bu itibar
la parlamentoların kabul ve tasdik ettikleri bu.tçeler de genelikle ikti
darda bulunan partiye veya koalisyon hükümeti halindeki partilere ait 
hizmet programlarının mali yönlerini akseWrirler. Gerçekten devlet 
teşkilatının genişletilmesi veya daraltılması, yeni görevlerin ihdas edil
mesi veya mevcut görevlerin azaltılması gibi hususlar bütçe tasarıların
da mali hükümler halinde yer alırlar ve ayni z~manda bunlar parlamen
todaki bütçe görüşmelerinde iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara 
sebep olurlar. Bu bakımdan bütçe müzakereleri daima politiK bir hava 
içerisinde cereyan eder. İktidar bu müzakereler esnasında alkış andı
ğı gibi, çok ağır hücumlara ve tenkitlere de maruz tutulabilir. Gerçek
ten hükümetin Büyük Millet Meclisine getirdiği bütçe tasarısı ilk önc'3 
meclisin Karma Bütçe Komisyonunda enine bnyuna tartışılır. Bu arada 
kamu hizmetlerinin nasıl ve hangi politik esaslar ve hedeflere göre yü
rütüleceği, bu münasebetle ne gibi masrafların yapılacağı, kamu görev
leri sınırlarının daraltılıp daraltılamıyacağı, kurulması istenilen idari, 
adli, siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal teşkilatın maksada uygun bulunup 
bulunmıyacağı, kuruluş tarzlarının iyi düşünülüp düşünülemediği, bu 
teşkilatın üzerlerine alacağı yükün ağırlık derecesinin ne olacağı, ye i 
vergilerin ihdas edilip edilmiyeceği, vergi oranlarında bir yükseltmenin 
Yapılıp yapılmıyacağı, istikraza baş vurulup vurulmıyacağı hususları bü
tün ayrıntıları ile incelenip tartışmaya tabi tutulurlar. 

Karma Bütçe Komisyonunda olduğu gibi, Cumhuriyet Senatosu ila 
Millet Meclisinin Umumi toplantılarında da bütçe tasarısı hakkında paı . 
ti gruplarının, senatörlerin ve millet vekillerinin görüşlerini açıkladık
lan ve bu açıkJamaların zaman zaman çok elektrikli bir atmosfer içinde 
cereyan ettiği, yapıcı olduğu kadar kıncı konuşmaların da yapı dığı gö
ıiilür. Nihayet bütün bu konuşmalardan sonra Hükümet de yaptığı e 
Yapmak istediği hizmetler hakkında geniş ve ayrıntılı şekilde Senatoya. 
ve Millet Meclisine izahat verir ve sorulan sorulan cevaplandırır. Bu su
retle parlamenter idarelerde parlamentolar, bütçe görüşmeleri esnasın
da bir taraftan hükümetin icraatını kontrol ederlerken, diğer araf ar. 
da kamu hizmetlerinde takip edilecek olan politik yönü ona göstermif 
olurlar. 
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3 - Devlet Bütçesinin Ekonomik ve Mali Yönü. Bütçe devletin 
mali bir programı niteliğinde olmakla, millet ekonomisi üzerinde de çe
şitli yönlerden etki yapmaktadır. Bu bakımdan devlet bütçeleri hazırla~ 

nırlarken, hem bir taraftan hazinenin ve hem de diğer taraftan milli eko
nominin durumunu gözönünde tutmak lazımgelir. Nasıl fertler bütçelen 
ni tertiplerlerken gelecekteki geçim şartlarını ve imkan1arını daraltırt
mıyacak şekilde hareket ederlerse, devleti idare edenler de ayni tarzda 
hareket etmek zonındadırlar. Burada önemli olan fark şudur: özel şahıs
ların bütçelerinde gelirler daima ön planda geldikleri halde, kamu mü
esseseleri ve dolayısiyle devlet bütçesinde girlerler gelirlerden önce ge
lirler. Ancak bütçenin hazırlanması esnasında giderlere göre gelir bul
mak hususunda zorlukla karşılanılırsa, o zaman çok önemli olan gider
lerin lehine olmak üzere, daha az önemli olan harcamalardan vazgeçile
rek, bütçede denklik vucüda getirilir. Eğer buna rağmen, yine bir denge 
sağlanamazsa, o zaman ya vergi oranlarının arttırılması veya yeni vergi· 
ler konulması veyahutta istikrazlarla emisyona baş vurulması düşünüle· 
bilir. Ancak bu alternatiflerden birisine karar verilirken, bunlardan her 
birisinin şahıs ekonomisi ile millet ekonomisine yapacağı etkiyi çok iyi 
hesaplamak lazımgelir. Hiç şüphe yokki, bu hususta bir karara varılır
ker.., sosyal hasılayı azaltacak bir tedbire baş vurmaktan kaçınılmalıdır. 
Çünkü sosyal hasılayı ve milli geliri azaltacak olan bir tedbir kamu ge
lirlerinin devamlı değil, geçici olarak artmasına hizmet edebilir. Bu iti
barla kişilerden alınacak her para üntesinin 1-:::ullanılması, o şekilde ol
malıdır ki, onun topluma sağlıyacağı fayda en asgari ölçülerle, kişinin 
o para ünitesi ile sosyal hasılaya sağlıyacağı faydadan daha aşağı olma
sın. Eğer bütçenin hazırlanmasında bu noktaya önem verilirse, gelecek
teki bütçelerin açık vermesi de önlenilmiş olur. 

Hülasa bütçenin hazırlanmasında ve uygulanmasında daima iktisa
dilik prensibine büyük bir önem verilmesi şarttır. Bunun için yapılan 
harcamalarla bu harcamaların sağladığı faydalar arasındaki münasebet 
dikkate afınmalı ve bu maksatla da ya masrafların indirilmesi veyahut 
da gelirlerin çoğaltılması düşünülmelidir. Harcamaların azaltılmasına 
karar verilirken, bilhassa mübrem ihtiyaçlarla mübrem olmıyan ihtiyaç
lar ayırdedilmeli ve mevcut gelirler de buna göre dağıtılmalıdır. Ancak 
daha önce de çeşitli vesilelerle belirtmiş olduğumuz üzere, harcamala
rı da, büyük ölçüde kısmaya pek imkan yoktur. Çünkü bugünün devlet 
anlayışı ile dünün devlet anlayışı arasında rok büyük farklar husule 
gelmiş bulunmaktadır. Eskiden devlet sadece iç asayişi korumak ve dış
tan gelecek saldırıları önlemekle görevli iken, bugünün devleti toplu-
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mun refahını düşünmek ve sosyal hasılayı arttırmak zorundadır. Ger
çekten bugünkü demokratik nizama dayanan bir devlet müessesesi top
lum için gaye olmaktan çıkmış ve bir vasıta haline gelmiş bulunmakta
dır. Hal böyle olunca, kamu teşekküllerine ve müesseselerine yapılma
sı gereken bir çok hizmetler düşmektedir. NHekim geçen yüz yılın ba
şındanberi devlet bütçelerindeki gelir yekününün milli gelir yekünün
den daha hızlı bir tempo ile arttığı, diğer bir deyimle kamu ekonomisi 
giderleri için milli gelirden her yıl daha fazla bir payın alındığı da gö 
rülmektedir. Ancak ayrılan bu payın gelişi güzel değil, iktisadilik pren
sibine uygun olarak kullanılması, daha doğru~m kamu ihtiyaçlarının çok 
iyi seçilmiş bulunması ve mevcut gelirlerin bu ihtiyaçlara en yükse~{ 
faydayı sağlıyacak şekilde tahsis edilmiş bulunması şarttır. Bu da ancak 
bütçenin bütçe kurallarına uyularak, f ormel ve materyel bakımından, 
çok iyi bir şekilde hazırlanıp, tertiplenmiş olmasiyle temin edilebilir. 
Bütçe, bu esaslar ve prensipler dahilinde parlamentoca kabul ve tasdik 
edildikten sonra, gene bu esaslar ve prensipler dahilinde hükümetçe uy
gu.anır. 

V - DEVLET BÜTÇESİNİN TABİ OLDUGU KURALLAR. 

Bütçe devlet işlerinin görülmesi hususunda tanzim edilmiş mali bir 
Prcgram ve mali bir plan olduğuna göre, kamu hizmetlerinin zamanın
da ve noksansız olarak yapılabilmesini temin için bu plan ve programın 
çok iyi tertiplenip, hazırlanmış olması lazımdır. Eğer bütçenin hazırlan
ması hususunda mevcut bilimsel kurallara uyulmazsa, bütçenin ürtisa
di, mali, hukuki ve politik nitelikteki fonksiyonları ve gayeleri gerçek
leştirilemez. Bu akımdan maliye ilmi, devlet bütçesinin hangi esasla:l 
ve kurallara göre hazırlanmasının lazımgeleceği hususu üzerinde önem
le durmakta ve bu maksatla da bazı prensibler ve kuralları ortaya koy
ınuş bulunmaktadır. Biz bütçenin hazırlanması, kabul ve tasdik edL
ınesi, uygulanması ve kontrol edilmesi hususlarını doğrudan doğru a 
ilgilendiren bu kurallardan aşağıda ana hatları itibariyle bahsedeceğiz . 

1 - Bütçenin Zaman Bakımından Sınırlandınlması Kuralı. Büt
çenin uygulanmaya başlandığı tarih ile sona erdiği tarih açıkça be i o . 
malıdır. Bu belli olmazsa, devlet gelir ve giderlerinin tahmini doğru ola
rak yapılamaz. Çünkü yapılacak tahminler daima sınırlandırılmış bir 
zamana ait bulunmaktadırlar. Mesela altı aylık, bir yıl ık, beş yıllık süre 
içinde şu kadar gelir temin edilecek ve şu kadar da, masraf yapı acak
tır diye bir tahminde bulnulması Iazımgelmektedir. Bu bütçeyi bila.n. 
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çodan ayırt eden en esaslı bir noktadır. Bilanço geçmişe ait olduğundan . 
alacaklı ve borçlu hesaplarını burada kesin olarak görmek mümkündür_ 
H~lbuki bütçe geleceğe ait olduğu gibi, gelir ve gider miktarları da büt
çede tahmini olarak gösterilmektedirler. Aynca bütçe icra organına çe
şitli harcamalar yapmak ve çeşitli gelirleri toplamak yetkisini verdiği 
için bütçenin belli bir zamanla sınırlandırılmış olmasına ihtiyaç vardır. 

Eğer bütçe belli bir süre ile sınırlandınlmazsa, icra organımn kendisine 
verilen yetkiyi zamanında kullanıp kullanmadığı kontrol edilemez. Hü
ıasa konuyu hangi yönden ele alırsak alalım, bütçenin muhakkak suret
te belli bir zamanla sınırlandırılmasına lüzum vardır. Ancak bütçe sü
resinin ne çok uzun ve ne de çok kısa olmaması lazımdır. Zaman kısa 
olduğu takdirde, yapılacak bir çok iktisadi ve idari nitelikteki hizmetle
rin ödenek bakımından bölünüp parçalanması icabeder. Bu da hizmet
lerde aranılan bütünlüğü bozar. Çünkü yapılacak işlerin zaman bakımın
darı kısımlara bölünüp, parça parça değil, bir bütün halinde ele alınma
sı ve buna göre de, bütçeye lüzumlu olan ödeneğin konulması gerekir. 
Ayrıca bütçe devresi çok kısa olursa, bütçeyi hazırlayan ve bütçeyi ka
bul ve tasdik eden organlar da lüzumsuz yere işgal edilmiş olunurlar_ 
Gerçekten bütçenin hükümet tarafından hazırlanması ve bütçenin par
lamento tarafından görüşülüp, tasdik edilmesi -oelli bir zamanı gerekti
rir. Eğer mali devre çok kısa olursa, bu işlerin de, sık sık tekrarlanma
sına lüzınn hasıl olur. 

Mali devre uzun olduğu takdirde de, bütçedeki gelir ve giderlere ai 
tahminlerin isabetli bir şekilde yapılması çok zorlaşır. Çünkü millet eko
nomisinin dinamik bir halde bulunması ve bilhassa konjunktürel hare
ketlerle mevsimlik hareketlerin fiyat değişmelerine sebep olması gelir 
ve gider tahminlerinin ~un bir devre için yapılmasına imkan verdirt
tirmez. İşte bu sebeple kabul edilen bütçe devresi genellikle bir yıldan 
ibaret bulunmaktadır. Muhasebei Umumiye Kanunumuzda hükmü bir 
seneden fazlaya şamil olacak maddelerin bütçe kanununa dercedilenu
yeceği tespit edilmiş bulunulmaktadır ( 1). Gerçekten insanlar bir çok fa
aliyetlerini de dört ayn mevsimi içinde kapsayan yıllık zaman ünitesine 
göre ayarlamaktadırlar. Nitekim hukuki muamelelerde, taahhüt işlerin
de, ticari hesaplarda, bilançolarda kabul edilen zaman ünitesi de dfilma 
bir yıldır. Bu böyle olduğu gibi, zirai mahsullerin, doğumların, milli ge
lirin yıllık olarak hesaplanması da, bütçe devresinin bir yıldan ibare 
bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bütçe devresinin bir yıl olarak kab 

(!) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 30, Sonuncu Fıkra. 
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edilmesini hemen hemen bütün devletler uygun bulmuşlarsa da, başlan
gıcı hususunda farklı şekilde hareket etmişlerdir. Bilhassa tartışmayı 
gerektiren nokta, bütçe yılının takvim yılına intibak ettirilip ettirilme
me..!ıidir. Bütçe yılının takvim yılına uygun olmasını savunanlar, bütün 
ist.atistiklerin takvim yılı üzerinden tutulduğunu, özel sektördeki ticari 
muamelelerin ve hesapların takvim yılına göre yapıldıklarını ve bu ba
kımdan bütçe yılının da, takvim yılına uygun bulunmasının lazımgeldi
ğini söylemektedirler. özel sektördeki hesapların takvim yılı esası üze
rinden tutulması mutat olduğu gibi, ev idareleri bütçeleri ile ticari bi
lançolar da takvim yılı ile başlayıp, takvim yılı ile sona ermektedirler. 
Fakat kamu teşekküllerinin ve bilhassa devlet bütçelerinin başlangıç ta
rihini takvim yılı başlangıcına uydurmak her zaman kabil değildir. Bilin
diği üzere bütçelerin hükümetçe hazırlanması için üç veya dört aylık bL· 
zamana ihtiyaç vardır. Bu böyle olduğu gibi, bütçe tasarısının parla
meı:tonun bütçe komisyonu ile genel hey'etinde görüşülüp, tasdik edi
lebilmesi için de bu kadar bir zamana lüzum duyulmaktadır. Mali yıl 
başı Ocak olarak kabul edildiği takdirde, hükümetin bütçe hazırlığına 
Haziran ayında, parlamentonun da bütçe görüşmelerine Ekim ayında 
başlaması gerelanektedir. Halbuki yaz ayları gerek hükümet ve gerek 
Parlamento faaliyetleri bakımından ölü aylardır. Genellikle bu aylarda 
memurlar yıllık izinlerini kullandıkları gibi, Bakanlar da memleket için
deki gezilerine çıkmaktadırlar. Ayni şekilde millet vekilleri de, kendi se
çim bölgelerine giderek, seçmenlerinin ihtiyaçlarını mahallinde tespit 
etmektedirler. işte bu sebeplerden ötürü bütçe yılı için takvim yılını 
es-::ts tutmak pek uygun görülememektedir. 

1926 yılına kadar memleketimizde mali yılın başlangıçı Mart ola
rak kabul edilmis idi. Esasen o devrede nuni takvimin uygu anması se
bebiyle takvim y;lı başı da Mart ayına isabet ediyor ve bu sebeple bütçe 
Yılı ile takvim yılı birbirlerine uyuyordu. Halbuki 14.I.1926 tarih ve 715 
sayılı kanunla mali yılın başı Mart'tan Hazirana çevrildi 1) ve bunu taki
ben çıkartılan 26.V.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nu da Haziran ayının memleketimizde mali yıl başı olmasını uygun bul
du (2

). Çünkü bu suretle bütçe gelirlerinin daha isabetli bir şekilde tes-

(l) «Bütçe için senei maliye Haziran iptidasından ertesi sene Mayıs gayesine 
kadar imtidat etmek üzere oniki aydan ibarettir.» 14.II.1327 tarihli Usulü Muhase
bei Umumiye Kanunu Muvakkatına Müzeyyel Kanun 14.1.1926, No: 715, Madde ı. 

(
2

) «Senei Maliye, Haziran iptidasından başlıyarak, ertesi sene Mayıs sonuna 
kadar devam etmek üzere oniki aylık müddetten ibarettir». Muhasebei Umum.iye 
Kanunu 26.V.1927, No: 1050, Madde 5. 
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pit edilebileceği düşünülüyordu. Bilindiği üzere, Türkiye millet ekono
misinin temelini tarım ekonomisi teşkil etmektedir. Bu itibarla tarımdan 
elde edilecek gelir miktarlarının bütçe tahminlerinden önce bilinmiş ol
ması, bu tahminlerin daha isabetli bir şekilde yapılabilmesine imkan 
verdirtir. Genellikle Mayıs ayı sonuna kadar ilkbahar yağışlarının so
na ermesi dolayısiyle, zirai rekolte durumunun ne olacağı aşağı yukarı 
meydana çıkmış ve bu suretle de devlet gelirlerinin tahmini kolaylaşmış 
olur. Fakat bu böyle olmakla beraber, Türkiye'de geniş ölçüde imar ha· 
reketlerine girişilmiş olması da, mali yıl başının Haziran ayına alınma
sını sakıncalı kılıyordu. Çünkü bütçe Haziran başında uygulanınc:ı, in
şaat mevsimi olan yaz aylarından tamamen faydalanılmak kabil olam!
yordu. işte bu mahzur gözönünde tutulmak suretiyle, 1944 yılında çı
kartılan bir kanunla (1) 1945 yılı bütçesi Haziran ayından Aralık sonu
na kadar 7 aylık bir bütçe olarak uygulandı ve bunu takip eden 1946 yılı 
bütçesi ise, ilk defa Ocak ayından Aralığın sonuna kadar devam ettiril
di. Fakat daha öncede belirttiğimiz üzere, Ocak ayının mali yıl başı olu
şu bem bütçe hazırlığına ve müzakeresine ait işleri zorlaştırıyor ve hem 
de zirai rekolte için yapılan tahminlerin isabet derecesini çok zayıflattı
rıyordu. Mali yıl başı 1946 yılında Ocak ayına alınınca, 1947 ve 1948 yı
lınciaki meclisin sıkı çalışmaları sonucunda Devlet bütçesinin zamanın
da çıkarılması gerçekleşmişse de, 1949 yılında bu mümkün olamamıştır. 
Nitekim bu sebeple 29.12.1948 tarih ve 5287 sayılı kanunla Ocak ayı için, 
28.I.1949 tarih ve 5306 sayılı kanunla da Şubat ayı için geçici bütçe çıka
rılmasına lüzum hasıl olmuştu. İşte bu sebeplerden ötürü 1949 yılında 
çıkartılan bir kanunla mali yıl başının yeniden Mart ayına alınması ka
rarlaştırılmıştı (2). Bugün memleketimizde bütçe yılı Mart'ın birinden 
başlıyarak, Şubat'ın nihayetinde sona ermektedir. Buna mukabil diğer 
bazı memleketlerde mesela Fransa, Rusya, Hollanda ve Belçika gibi 
m3mleketlerde Ocak; İngiltere, Almanya ve Danimarka gibi memleket
lerde ise Temmuz ayının mali yıl başı olarak kabul edildikleri görül
mektedir. 

(
1

) «Bütçe yılı, Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının sonuncu güntine 
kadar olan oniki aylık süredir» Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 üncü Mad
dek rinin değiştirilmesi hakkında kanun, 17.I.1944, No: 4698, Madde 1. 

(
2

) «Bütçe yılı Mart ayının birinci gününden Şubat ayının sonuncu gününe 
kadar olan oniki aylık süredir.» Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 üncü mad
delerinin değiştirilmesi ve bazı gelir kanunlarında değişiklik yapılmasına dair Ka
nun 2.VI.1949, No: 5419, Madde 1. 
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2 - Devlet Bütçesinin Denkliği Kuralı. Bütçenin denkliği kuralı

na göre bütçede yer alan gelir ve gider miktarlarının birbirlerine eşit 
olmaları lazımgelmektedir. Diğer bir deyişle bütçede aranılan denklik 
yıllık gelirler yekünü ile yıllık giderler yekünü arasındakı denkliğe ait 
bulunmaktadır. ,Bu itibarla mali yıl içinde vukua gelen açıklık bir bütçe 
açığı olmaktan ziyade, bir kasa açığı niteliğindedir. Bu açık, bütçe yılı 

içivde kapatıldığı takdirde, asla önemli değildir. Nitekim maaşların, üc
retlerin ödenilebilmesi, taahhüt işleri için gerekli bulunan tediyelerin 
yapılabilmesi için maliyede yeteri kadar para bulunmazsa, Merkez Ban-
kasından alınacak kısa vadeli avanslarla bunların kapatılması temin edi
lebilir. Bu bakımdan asıl önemli olan mali yıl sonunda giderlerle gelir
ler yekünleri arasında bir eşitliğin mevcut olmasıdır. Böyle bir eşitlik 
mevcutsa, bütçe denk durumda demektir. Bu itibarla bütçelerde açık 
vermemek ne kadar lüzumlu ise, bütçe gelirlerinin fazla olması için de 
pek büyük bir gayret sarfedilmemektedir. Çünkü kamu ekonomisinin 
asıl gayesi kar değil, kamu hizmetlerinin iktisadilik prensibi dahilinde 

eksiksiz olarak görülmesidir. Bu itibarla devletin, kamu hizmetlerinin 
yapılmasını sağlıyacak kadar bir gelire sahip bulunması yeterli görül
mektedir. Ancak bütçedeki dengeyi kurarken, toplum ayatı içın önem-

li olan hizmetlerden ve dolayısiyle bu maksatla konulmuş olan ödenek
lerden vazgeçmek mümkün değildir. Çünkü toplumun ayakta kalabil
mesi ve gelişebilmesi için önemli olan kamu hizmetlerine, belli ölçüde 
bir piriyoritenin verilmesi lazımgelmektedir. Hiç şüphe yokKi, bu nevi 
hfametlerin nevilerini tayin etmek de pek kolay değildir. Bu hususta po
litik düşüncelerin, sosyal mülahazaların, fertlerin tutum ve davran şia
rının büyük ölçüde bir etkisi görülmektedir. Bütün bunlara rağmen, 
denkliğin sağlanması bakımından toplum ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçla
rı giderecek olan vasıta ve hizmetlerin, ehemmiyet dereceleri itibariyle, 
sıralanıp tertiplenmesi de şarttır. Aksi halde bütçedeki denkliği sağla
mak kolay olmaz. Bütçe açığı bilhassa iktisaden az gelişmiş veya hiç 
gelişmemiş memleketlerde çok önemlidir. Çünkü iktisaden gelişmiş 

memleketlerdeki gelir seviyesi yüksek olduğundan, buralarda bütçele
rin açık bulunduğu yıllarda alınan borçları kısa bir süre sonra ödemek 
kabildir. Bu suretle bir yıl içinde sağlanamıyan bütçe denkliğinin bi... 
ekonomik devre, daha doğrusu bir konjunktür devresi içinde gerçekleş
tirilmesi mümkün olabilir. Nitekim 1929 yılında patlak veren dünya eko
nomi buhranından sonra, bütçe denkliği hususunda «devri bütçe» tezi 
de. ortaya atılmış bulunulmaktadır. Devri bütçe teorisine göre, devlet 
gelirleri ile devlet giderleri arasındaki denge mali yıl içinde değH, kon-

I 
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junktür devresi içinde temin edilmelidir. Evvelki bahislerimizde de sık 
sık işaret ettiğimiz üzere, bugünün devleti toplumun iktisadi ve sosyal 
yaşayışı ile çok yakından ilgilendiği için konjunktür dalgalanmalarını ön
lemek veya hiç değilse hafifletmek ve dolayısiyle depresyon devresinde 
ekonomik hayata canlılık verdirttirmek için bir taraftan yatırımlan ço
ğaltmak ve diğer taraftan kişisel satın alma gücünü genişletecek şekilde, 
vergi oranlarını azaltmak zorundadır. Gerçekten devlet depresyon dev
resinde bir taraftan borçlanmak suretiyle yeni yeni tesisler vücuda geti
receği ve mevcut tesisleri genişlettireceği gibi, diğer taraftan da fert
lerden aldığı vergileri azaltarak, onların satın alma isteklerini ve talep
lerini kamçılayacak ve böylece iktisadi hayata bir canlılık ve bir hare
ket verdirtecektir. Buna karşılık devlet, konjunktürün yüksek bulundu
ğu zamanlarda da yatırım harcamalarım kısmak suretiyle, giderlerini 
azaltacak ve fakat buna mukabil, bu yıllardaki kişisel giderlerin çoğal· 
ması sebebiyle, fazla bir vergi alma imkanına sahip bulunacaktır. İşte bu 
suretle depresyon devresinde yapılan borçların, konjunktürun yüksek 
olduğu devredeki, gelir fazlasiyle karşılanması kabil olacaktır. Bu itibar
la devri bütçe teorisine göre önemli olan mali yıl içindeki bütçe denkli
ği değil, konjunktür devresi içindeki bütçe denkliğidir( 1). Ancak devri 
bütçede denkliği temin ederken de, yine depresyon yıllarında yapılacak 
olan har amaları çok i}'i hesaplamak ve bunların ekonomik kalkınmaya 
hizmet edecek şekilde kullanılmasına dikkat etmek lazımdır. Aksi tak
dirde kalkınma hızının yavaşlaması, depresyon devresinde alınan borç
ların ödenilmesini imkansız hale getirtir. Gerçekten Devlet depresyon 
devresindeki harcamalarını bir iktisadi plan dahilinde yapıp, kalkınma 
hızını artıramazsa, devlet borçlarını ödeme bakımından zor bir duru
ma düşer. Bunun için bilhassa iktisaden geri kalmış veya hiç gelişme
miş mem ls ke ·erde bir taraftan milli gelir seviyesinin iktisaden geliş
miş memleketlerdeki tempo ile yükselememesi ve diğer taraftan bu mem
leketlerde nüfusun hızlı bir şekilde artması ve tüketim ihtiyaçlarının 
durmadan çoğalması yüzünden, değil bir mali yıl içinde, bir konjunktür 
devresi içinde bile bütçe denkliğinin temini kolay olamamaktadır. Bu iti
barla bu gibi ülkelerde yıllık bütçelerin açık vermemesi için hükümet
lerin ve parl mentoların mümkün olduğu kadar fazla bir gayret sarf 
etmeleri lazımgelmektedir. Diğer bir deyimle hükümetıer hazırladıkları 
bütçelerde çok açık ve samimi davranıp, bütçe denkliğini lüzumsuz yere 
bozacak hareketlerden kaçınmalıdırlar. Bunun için de kamu ihtiyaçları 
nı, bütçede önemlilik derecelerine göre bir sıraya ve bir tertibe koymalı 

( ı ) A. Tautscher «Die öffentliche Wirtschaft» Berlin 1953, S. 121 - 122. 
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dırlar. Parlamentolar da, kendilerine sunulan bütçe tasarılarını aynı ras
yonel göıiiş altında incelemeli ve politik mülahazalarla politik kaygu. 
ara kapılıp, bütçe denkliğini ihlal edecek olan yeni ödeneklerin konul-

. masından veya mevcut ödeneklerin arttırılmasından mümkün olduğt. 
kadar çekinmelidirler. Memleketin gerçek ihtiyacı için bütçeye parla
mento tarafından yeni bir ödeneğin konulması veya esasen mevcut bir 
ödeneğin arttırılması bahis konusu olduğu takdirde de, bunun milli eko
nomiye zarar verip vermiyeceği düşünülmeli ve yapılacak ilave harca
maların açık finansman yoluyle değil, en elverişli ve en emin kaynaklar
-O.an sağlanılacak olan gelirlerle karşılanmaları temin edilmelidir. 

3 ~ Devlet Bütçesinin Aleniliği ve Açıklığı Kuralı. Milli egemenli
·ğin cari olduğu memleketlerde bütçe hakkı Anayasa teminatı altına alın
mış bulunmaktadır. Bu itibarla bütçe kanununun ve bu kanuna bağlı 
bultınan gelir ve gider cetvelleriyle hazine hesaplarının ve kesin hesap 
ka~ununun, tıpkı diğer kanunlarda olduğu gibi, umumi efkara sunulma
:sı lazımdır. Bu yapılmadığı takdirde, bütçenin aleniliği kuralına ve doia
.Yisiyle bütçe hakkına riayet edilmiş olunulmaz. Bilindiği üzere, demok-

atik parlamenter rejimlerde Millet Meclisi müzak releri açık şekilde 
.-cereyan ettiğinden, bütçe göıiişmeleri de, açık olarak yapılırlar. Bu da, 
parlamenter rejimin tabii bir sonucu olup, bütçenin halk tarafından 
kontrol altında bulunmasına, gazeteler, dergiler ve her çeşit yayın organı 
va&ıtasiyle tenkit edilmesine imkan verdirtir. Bu itibarla bütçenin alenili
.ği kuralı sadece formel bir anlam taşımayıp, bütçe hakkının ruh ve esa-

ma da taallük etmektedir. Gerçekten bütçe hakkının tabii bir ıca. ... a
rak, herkesin bütçenin içindekileri kolaylıkla öğrenebilmesi ve onu ken
di siyasi, iktisadi ve mali görüşü açısından kritik edebilmesi azımd.ır. 
:Bunun için de bütçenin çok açık olması şarttır. Eğer bütçelerde isteni
len açıklık olmazsa, bütçenin tenkit edilmesi imkanı olamıyacağı gibi, 

jr takım lüzumsuz yazışmalara ve dolayısiyle hak sahipler· in hakla
rını zamanında alamamalarına sebebiyet verdirilir. Bu bakımdan gerek 

ütçe gerekçesinin açık bir şekilde yazılmış olması ve gerek gelir e gi

<ler cetvellerindeki bölümlerin, kesimlerin ve maddelerin herhangi bi
tereddüde mahal bıraktırtmıyacak şekilde tertiplenmiş bulunmaıan la
zımdır. 

Bütçenin aleni ve açık oluşu kamu kredisinin kolaylıkla temini ba
mından da lüzumludur. Kredi bilindiği üzere, bir itima" ve ·tibar mü

-essesesidir. Bu bakımdan krediyi verecek olan kimsenin daima borç u. 
un ali vaziyetini öğrenmeye, alacağ ı zamanında alıp alamıyacağıru 



416 

peşinen bilmeğe ihtiyacı vardır. Bu temin olunduğu takdirde, devlete 
kredi verecek olanlar da buna göre hareket ederler. 

Bütçenin açıklığı ve aleniliği kuralı her yerde ve her zaman kolay
lıkla gerçekleşmiş değildir. Nitekim totaliter idarelerde devleti idare 
edenler idare edilenlere karşı bir hesap verme sorumluluğunu kendile
rinde duymazlar. Bu itibarla onlar, uyguladıkları politikanın mali yönü
nü aksettiren bütçe hakkında, halka bir bilgi vermeği lüzumsuz sayarlar. 
Ancak bu böyle olunca da, gerek vatandaşlar ve gerek yabancılar devleti 
idare edenlere karşı kredi yönünden gerekli olan itimadı göstermezler. 
Demokratik idarelerde de, bütçnin aleniliğinden ve açıklığından hoşlan
mıyan hükümetler bulunabilir. Bunlar bütçenin ilanına mani olamadık
ları için bütçenin tanziminde samimi olarak hareket etmezler ve bu sa
miyetsizliklerini de, çok defa bütçeye açıklık verdirtmemek suretiyle ka
patmak isterler. 

Hülasa bütçenin aleniliği ve açıklığı kuralı sanıldığı gibi, kolaylıkla 
gerçekleşmiş değildir. Fransa'da ilk defa 1781 yılında bütçenin aleniliği 
prensibi üzerinde durulmuş olduğu gibi, diğer devletlerde de bilhassa 
kredinin kolaylıkla sağlanabilmesi için aleniliğe ve açıklığa önem veril
mi~tir( 1). Bugün hemen bütün demokratik parlamenter devletlerde büt
çenin aleniliği ve açıklığı uygulanması gereken bir kural olarak kabul 
edilmiştir. Nitekim memleketimizin Anayasası ile Muhasebei Umumiyt.: 
Kanununda buna dair hükümler mevcuttur (2). Buna göre devlet büt
çesi ile katma bütçeler her yıl resmi gazete ile ilan olunduğu gibi, ayrıca 
Maliye Bakanlığı da bu maksatla yayınladığı eserleri ve broşürleri ilgili 
şahıs ve müesseselere göndermektedir. Bütçenin gerçek çehresini orta
ya koyan kesin hesap kanunu da ayni şekilde yayınlanmaktadır. 

4 - Bütçenin Umumiliği Kuralı. Bütçenin umumiliği kuralı büt
çenin gelir ve giderlerinin bir bütün halinde bütçede gösterilmesi de
mektir. Bu suretle devletin yapmış olduğu bütün harcamalarla elde et~ 
tiği bütün gelirler hiç bir indirime tabi tutulmaksızın, bütçede tam ola
rak gösterilirler. Bütçenin umumilik kuralına riayet edildiği takdirde, 
bütçe safi esas üzerinden değil, gayrisafi esas üzerinden tanzim edilmiş 
ohınur. Bilindiği üzere devlet, gelirlerini elde etmek için, bazı masraf
lar yapmak zorundadır. Nitekim vergilerin toplanması için kurulmuş 
bulunan teşkilattaki memurlarla müstahdemlere maaş ve ücret verildi-

( ı) w. Weddigen «Allgemeine Finanzwissenschaft» 1949, S. 27 · 28. 
(2) T.C. Anayasası, Madde 93 ve Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 35. 
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ği gibi, ayrıca bu teşkilatın aydınlatma, ısıtma, kırtasiye ve saire gibi 
bir takım çeşitli masrafları da vardır. İşte bütün bunlar vergi hasılatın
dan indirilir, geri kalan kısım da bütçeye geçirilirse, o zaman bu safi esas 
üzerinden yapılmış olan bir hesap şeklini alır ve bütçenin umumilik ku
ralına da aykırı düşer. Bu böyle olduğu gibi, devletin yapmış olduğu ba
zı harcamalar sonunda bazı gelirlerin elde edilmesi de mümkündür. Me
sela mahkeme harçları, pasaport harçları, üniversite harçları birer ge
lir olduğu gibi, bir dairenin eskimiş eşyasının satılmasından elde edilen 
Paralar da birer gelir niteliğindedirler. Umumilik kaidesine göre bunla~ 
rın yapılan harcamalardan indirildikten sonra, geri kalan kısmının büt
çeye gider olarak kaydedilmesi varit değildir. Aksi halde bütçedeki umu
milik prensibine aykırı hareket edilmiş olunur. Ancak eskiden gayrisafi 
usulün değil, safi usulün uygulandığı bilinmektedir. Bu bakımdan geli
rin elde edilmesi için yapılan harcamalar gelirden tenzil edildikten . son
ra geri kalan kısım bütçede gelir olarak gösterildiği gibi, masraflar da, 
eğer bu masraflardan bir gelir sağlanmış ise, sağlanan gelir indirildik
ten sonra, geri kalan kısım bütçede gider olarak gösterilirdi. Bu suretle 
gelirler arkasında giderler, giderler arkasında da gelirler saklanılmış 
olurdu. İşte safi usulün en büyük sakıncası da, bu noktada görülmekte
dir. Gerçekten devletin ne miktar vergi aldığını ve vergi yükü derecesı
nin ne olduğunu tayin etmek kabil olmadığından, bütçenin parlamento 
ve umumi efkar tarafından istenilen şekildeki tam kontrolu da yapıla
mazdı. Bunun neticesinde de idari yolsuzlukların ve mali israflaTI.&."1. ön
lenilmesi de zorlaşırdı. İşte bu sebepten ötürü XIX uncu yüz yılın başın
da bir çok batı memleketlerinde sakıncalı görülen safi bütçe usulü ter
kedilerek, onun yerine gayrisafi bütçe usulü konulmuştur. 

Memleketimizde Cumhuriyetin ilanından sonra çıkartılmış olup, bu 
gün de uygulanmakta bulunan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
muzda «Varidat ve hasılat, bütçeye tamamen gayrisafi olarak irat kayı~ 
olunur. Bunların tahsil ve idare masarafi bütçede taalluk ettiği tahsi
sattan sarf edilir» ( ı) denildiği gibi, ayrıca yine Muhasebei Umumiye Ka
nununda «Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden fazla yük enme ve 
harcamalarda bulunamıyacakları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de 
çoğaıtamazlar»(2) hükmü yer almış bulunmaktadır. Bu böyle olduğu gi
bi, «bir vekaletten diğer vekalete verilen eşya ve levazım esmanı, bunları 

C 1) Muhasebe! Umumiye Kanunu, Madde 41. 
( 2) Muhasebe! Umumiye Kanununun 50 inci Maddesinin 24.V.1948 tarih ve 

5209 sayılı kanunla değiştirilmiş şekli. 
F. 27 
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alan vekaletin tahsisatına mahsup ve mukabili de varidat kaydolunur»( 1) 

hükmü ile «numune çiftliği, hara ve ağ1l gibi müessesat hasılatından 

istihlak edilecek olanların bedelleri istihlak tarihindeki fiyatları ile tah
sirntına mahsup ve mukabili irat kaydolunur» (2) hükmünün Muhasebei 
Umumıye Kanununda mevcut olması, memleketimizde gayrisafi bütçe 
usulünün ne kadar önem ve hassasiyetle ele alınmış olduğunu açıkça 
göstertmektedir. Gerçekten tatbikatta bir Bakanlığa ait eşya diğer bir 
Bakanlığa devir edilse, devir alan Bakanlık bunların bedellerini kendi 
ödeneğinden indirmekle mükellef olduğu gibi, devreden Bakanlık da, 
bu eşyayı sadece kendi demirbaş eşya listesinden çıkartmakla yetinmek
tedir. Bu böyle olduğu gibi, Devlet Numune Çiftliklerinde beslenen kü
çük veya büyük baş hayvanlara çiftlik ürünlerinden yedirtilen yemler 
de, sanki dışarıdan satın alınmış gibi, değerlendirilmek suretiyle, mas
raflar hesabına kaydolunurlar. Hiç şüphe yok ki, bütçedeki umumilik 
kaidesinin uygulanması bütçeye açıklık ve berraklık verdirmek bakımın
dan çok faydalıdır. Ancak ticari ve sınai işlerle uğraşan kamu müesse
selerinın bu usulü uygulamaları mümkün değildir. Gerçekten devlet büt
çesi dahilinde bulunan basım evleri, san'at okulları ve san'at enstitüleri 
gibi, bir kısım müesseseler vardır ki, bunlar sınai nitelikte olup, döner 
sermaye ile işletilmektedirler. Bu nevi işletmeler devlet bütçesi içinde 
yer almalarına rağmen, hesaplarını gayrisaf usule göre değil, safi usule 
göre tutarlar ve mevcut olan yıllık kazançlarını da tanzim ettikleri bi
lançolarda kar ve zarar hesabı halinde gösterirler. Devlet bütçesinin dı

şında kalan İktisadi Devlet Teşekküllerine ve bunlara bağlı olan tlôner 
seımayeli müesseselere gelince, bunlar da sınai ve ticari nitelikte muh
tar müessese olduklarından, kendilerinin özel bütçeleri ve bilançoları 
vardır. 

5 - Devlet Bütçesindeki Ademi Tahsis Kuralı. Bütçedeki ge!irle 
rin belli maksatlara ve hizmetlere tahsis olunmaması bütçenin ademi 
tahsis kuralını ifade etmektedir ( 3 ). Bu kural da biraz sonra sözünü ede
ceğimiz birlik kuralının tabii bir sonucu olarak, meydana gelmiş bulun
maktadır. Bu da bütçenin umumilik ku alı gibi, eskiden uygulanan bir 
usul değildi. Çünkü eskiden bazı gelir kaynaklarının bazı idari teşekkill 
ve müesseselere terk olunduğu görülmekte idi. Bu suretle kralların ve 
prenslerin, daire ve müesseselere tahsis edilmiş bulunan, gelirlere el 

(1) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 53 
(2) Ayni Kanun, Madde 54. 
(3) Eheberg v. Boesler «Grundriss der Finanzwissenschaft»Ltipzig 1939, S. 29. 
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uzatmalarına, bunları kendi ihtiyaçları için kullanmalarına engel olun
ma.k isteniliyordu. Gerçekten o tarihlerde böyle bir usule gidilmemiş 
olsaydı kralların ve prenslerin bütün devlet gelirlerini istedikleri şekil
de kendi maksat ve ihtiyaçları için kullanmaları mümkün olurdu. İşte o 
tarihlerde varidatın tahsisi usulüne gidilmesinin en büyük faydası da bu 
olmuştur. Monarşik idarelerin tarihe karışmış olması sebebiyle, bugün 
artık böyle bir endişeye mahal kalmamıştır. Ayrıca zamanımızdaki dev
let hizmetleri büyük ölçüde artmış ve çeşitlenmiş olduğundan, belli ge
lir kaynaklarının çok çeşitli kamu ihtiyaçlarına bölünüp, tahsis edilme
leri de, mümkün değildir. Kaldı ki, tahsisi varidat usulü bugün uygulan
makta olan tek hazine prensibine de tamamen aykırı düşmektedir. İşte 
gelirlerin tahsisi usulünün uygulanmasını gerektiren tarihi sebebin bu
gün ortadan kalkmış bulunması yüzünden, bu usul de terk olunmuş ve 
onun yerine bütün kamu gelirlerinin bütün kamu giderlerine karşılık 
gösterilmesi esası kabul edilmiştir. Nitekim bugün memleketimizde, ha
len uygulanmakta olan 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile, belli bir gelir kaynağının belli bir daire ve müesseseye tah
sis edilmemesi prensibi hakim bulunmaktadır. Bu kanuna göre «bilu· 
mum varidat hazine veznelerine girer ve masraf bu veznelerden tediyg 
olunur. Vekaletlerin hususi varidatları ve vezneleri yoktur. Bununla be
raber, icap eden yerlerde vezne açılması ve muhasip ikamesi veya mu
hasip namına kabza mezun memur bulundurulması ve tahsilat ve tedi
yatın herhangi bir vasıta ile temin ve icrası gibi istisnai tedbirler ittiha
zına Maliye Vekili mezundur»( 1). Ancak bu böyle olmakla beraber, bazı 
istisnai hallerde varidatın tahsisi cihetine gidildiği de görülmektedir. :
tekim Muhasebei Umumiye Kanununda şu hüküm mevcut bulunmakta 
dır. «Menafii umumiyeye mütaallik hidemata sarfolunmak üzere, veri
len ianat ve teberruat varidat bütçesinde hususi bir fasla konulup, şart 
kılındığı hizmetin masraf bütçesinde tahsisatı mevcut ise, o tahsisata 
ilave ve aksi halde ayrıca bir fasla kaydolunarak, meşrutünlehine sarf 
edilir. Bu kabil tahsisatın sene gayesinde kalan miktarı ertesi ene erde 
açılacak bir faslı mahsusa nakil ve sarfolunur»( 2). Bu hükmün konul
masının esas gayesi doğrudan doğruya halk tarafından apılacak o an 
bağışları ve yardımları teşvik etmektir. Çünkü bağışı ve yardımı yapa
cak olan her şahıs yapmış olduğu yardımların ve bağışların kendi arzu
suna ve isteğine göre kullanılmasını şart kılabilir. Aksi takdirde bağış

:ıarın ve yardımların yapılması önlenilmiş olur. 

( 1) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 16. 
( 2) Ayni Kanun, Madde 55. 
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6 - Devlet Bütçesinin Birlik Kuralı. Devletin bütün gelir ve gider
leıinin ayrı ayrı bütçelerde değil, tek bir bütçede ve fakat ayrı ayrı sü
tunlarda gösterilmesi bütçenin birlik kuralını ifade eder. Bu kuralın ta
raftarları olduğu kadar karşısında olanlar da vardır. Bütçe birliği ku
ralının taraftarları daha ziyade klasik ekole mensup olanlarla bu eko 
lün göriişünü benimsemiş bulunan maliyecilerdir. Bunlara göre kamu 
gelirleriyle kamu giderleri çeşitli bütçelerde yer alırlarsa, bütçede ara
nılan samimilik, vuzuhluk, denklik ve ademi tahsis prensiplerinin uy
gulanmasına imkan kalmaz ve bu da uzun mücadelelerden sonra mille
te tanınmış bulunan bütçe hakkının tam anlamı ile yerine getirilmesine 
engel olur. Hiç şüphe yokki, bu göriişün ortaya koyduğu bir gerçek var
dır. Bütçenin ademi tahsis prensibinin hilafına olarak, müesseselerin ay
rı ayrı ve kendilerine mahsus bütçelerinin bulunması, bunlara ayrı gelir 
kaynaklarının tahsis edilmesi demektir. Bu böyle olduğu gibi, ayrı ayrı 
bütçelerin bulunması devletin umumi mali durumunun kavranılıp anla
şıımasını da çok güçleştirir. Halbuki milli iradeyi temsil eden parlamen
tonun millet adına bütçe hakkını kullanabilmesi için, kamu gelir ve gi
derlerinin bir bütün halinde onun tetkik ve kontrolundan geçmesi ve 
onun kabul ve tasvibine mazhar olması şarttır. İşte bu sebeplerden ötü
rii klasik maliyeciler bütçenin birlik kaidesine sadık kalınılmasını sa
vunurlar. Bu kuralın karşısında olanlara gelince, bunlar devletin bütün 
gelir ve giderlerinin tek bir bütçede yer almayıp, ayrı ayrı bütçelerde 
gösterilmelerinin faydalı olduğunu söylerler. Çünkü bu suretle çeşit!! 
idari teşekkül ve müesseselere ait gelirlerle giderlerin birbirleriyle kar
şılaştırılıp, mukayese edilmelerinin mümkün olacağını ve dolayısiyle her 
teşekkül ve müessesenin kendi bütçesine ait sorumluluğu tam bir şe
kilde kendi üzerine alacağını ve bunun neticesinde de hem gelirlerin za
manında toplanılmasının ve hem de harcamaların iktisadilik prensibi 
dahilinde yapılabilmesinin kabil olacağını ileri sürerler. 

Bütçe birliği kuralı hakkında ileri süriilmüş olan bu teorik düşün
celerden ikincisinin tatbikatta daha fazla tutunduğu göriilmektedir. Ger
çekten kla.sik ekolün hakim olduğu XIX uncu yüz yılda hem bir taraftan 
devletlerin üzerlerine aldıkları görevler çoğalıp genişlemiş ve hem de 
diğer taraftan devletin toplum hayatındaki fonksiyonlarında büyük deği
şiklikler husule gelmişti. İşte bu sebepten ötürii bütçe birliği esasının 
tam olarak uygulanması da pek mümkün olamamıştı. Bilhassa devlei; 
teşkilatı içinde bir taraftan üniversiteler, Vakif İdareleri ve Beden Ter
biyesi gibi bazı sosyal ve ilmi müesseselere tam veya yarı şekilde bir
muhtariyetin verilmiş olması, bunların ayrı birer bütçe 'i1e idare edilme-
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lerini zorunlu kıldığı gibi, diğer taraftan da yine devlet teşkilatı içinde 
Orman Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Tekel Genel 
Müdürlüğü ve Devlet üretim Çiftlikleri gibi teşekküller meydana getirile
rek, bunlara işletmeler kurma yetkisinin verilmiş olması da, bu teşek
küllerin muhtar hale getirilmelerini ve genel bütçenin dışında tutul . 
malarını, daha doğrusu birer katma bütçe ile idare olunmalarını gerekli 
kılıyordu. Bütün bunlardan başka devletlerin iktisadi hayatta aktif hale 
geçerek sınai ve ticari alanlarda organizasyonlar vücuda getirmeleri büt
çe birliği kuralının tam bir şekilde uygulanmasına engel teşkil ediyordu. 
Çünkü bu teşekküllerin piyasa şartlarının gerektirdiği hareket ser
bestisine sahip olabilmelerini temin için, bunların kendilerine mahsu.s 
biıer sınai bütçe veya özerk bütçeye sahip olmaları ve ayni zamanda Sa
yıştay vizesiyle Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin dışın
da tutulmaları icab ediyordu. Bütün bunlar bütçe birliği kuralına aykı
rı düşmekle beraber, bunların meydana getirilmelerini zaruri kılan hak
lı ~ebepler de mevcuttu. Aksi halde katma bütçeli idarelerle sınai ve 
ticari nitelikteki teşekküllerin devlet bütçesinin, daha doğrusu Muhase 
bei Umumiye Kanunu ile Sayıştay Kanununun ortaya koyduğu sert ka
lıplar içerisinde hareket etmeleri gerekirdi. İşte buna maha verdirtirt
memek için de genel bütçelerin yanında katma bütçelerle muhtar btit· 
çelere yer verilmjş bulunulmaktadır. Ancak bunun ölçüsünü kaçırıp, 
iüzumsuz yere bütçe adedini çoğaltmamak doğru olduğu gibi, aynca çe
şitll bütçeler arasında da bir konsolidasyon vücuda getirerek, bütçe bir
liği kuralını da modern ihtiyaca göre ayarlamak lazımgelir. Nitekim za
manımızdaki modern maliye müellifleri bütçe konularını mali açıdan 
değil, sosyal ekonomi açısından incelemeyi ve böylece bütçe hesaplarını 
devletin fonksiyonlarına intibak ettirmeyi uygun bulmaktadırlar. Bu iti
barla devletin kamu gelirleriyle (vergiler ve diğer kamu gelirleri) kamu 
giderlerini ekonomik niteliklerine göre sınıflandırmak Iazımgeldiği gibi, 
ay,..ıca devletin siyasi ve idari karakterdeki hizmetleriyle ticari ve sınai 
mahiyetteki faaliyetlerinin mali neticelerini bir tek ve umumi hesapta 
toplamak yerinde olur. Eğer çeşitli bütçe hesapları birleştiri ip, b·r 
kor:solidasyon vücuda getirilebilirse, o zaman bütçenin konjunktürel 
fonksiyonunu daha iyi bir şekilde tahakkuk ettirtmek kabil olabilir. 

7 - Devlet Bütçesinde Doğruluk ve Samimilik Kuralı. Bütçeyi ha
zırlıyan hükümetıerin, parlamentolara sundukları, bütçe gelir e gider 
cetvellerini doğru ve her türlü tereddüt ve şüpheden uzak kalacak şek.il
de tertip ve tanzim etıpeleri, daha doğrusu bütçeye tahminen koydukları 
gelir ve gider miktarlarını, o mali yılın ekonomik şartlarına göre, esbit 
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etmeleri lazımgelmektedir. Ancak bu takdirde, bütçe hakkına sahip olan 
vatandaşlar bütçeye emniyetle bakabilecekleri gibi, gerek parlamento
nun Bütçe Komisyonunda ve gerek Parlamentonun Umumi Hey'etinde 
yapılan bütçe müzakereleri de çok kolaylıkla cereyan eder. Fakat bu 
böyle olmakla beraber, bütçelerin tanziminde hükümetlerin her zaman 
doğruluk ve samimilik kaidesine uydukları da söylenemez. Çünkü hükü
metler, bütçeleri kolaylıkla parlamentolardan geçirtebilmek için bazen 
gerçekleri gizliyebilirler ve dolayısiyle yapılacak masrafları noksan ve 
toplanacak gelirleri de yüksek gösterebilirler. Bundan sonra da hükü· 
metler, gizlemiş oldukları hususlardan ötürü, meydana gelen mali sıkın 
tıları gidermek için bütçe yılı içinde parlamentoya baş vurarak, yeni 
ve ek ödenek talebinde bulunurlar. Bu itibarla hükümetlerin samimi o:
mıyan bütçe tasarılarını parlamentolara sunmaları ne kadar hatalı ise,. 
parlamento üyelerinin ve bilhassa Bütçe Komisyonunun yetkili üyeleri
nin bütçe tasarısındaki gelir ve giderlere ait miktarları üstünkörü tetkik 
etmeleri de, o kadar sakıncalı ve o kadar doğruluğa ve samimiyete ay · 
kırı düşer. 

VI - DEVLET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, ŞEKİL VE 
MUHTEVASI. 

1 - Devlet Bütçesinin Hazırlanması. Bütçenin hazırlanması iş .. 
doğrudan doğruya hükümete ait bulunmaktadır. Çünkü bütçe esas iti
bariyle hükümetlerin görecekleri hizmetlerin mali bir programıdır. Bu 
bakımdan görülecek hizmetlerin nelerden ibaret bulunacağını ve bu 
hizmetlerin kaça mal olacağını, gelirlerin hangi kaynaklardan ve ne 
oranda sağlanabileceğini en iyi şekilde takdir ve tahmin edebilecek du
rumda olan organ hiç şüphe yok ki, yürütme organıdır. Hükümetin 
merkez teşkilatından başka il ve ilçelere yayılmış olan taşra teşkilatı da 
vardır. Bunlar devlet bütçesinin hazırlanması işlerinde hükümete büyük 
ölçüde yardımcı olurlar. Halbuki yasama organının kuruluş bünyesi iti
bariyle, bu şekilde memleketin her tarafına yayılmış olan bir teşkilatı 
olmadığı gibi, bütçenin hazırlanması hususunda teknik bilgilere sahip 
mütehassıs elemanları da yoktur. Kaldı ki, bütçenin hazırlanması işi ic
ra organından başka bir organa bırakılacak olursa, hükümetin id'l.ri, as
keri, iktisadi, sosyal ve eğitim alanlarında uygulayacağı politikaya da 
çok sıkı bir şekilde müdahale edilmiş olunur. İşte bütün bu düşünce
lerden ötürü bütçenin hazırlanması işinin hükümetten başka bir organa 
bırakılmasına imkan yoktur. Nitekim memleketimizde de devlet bütçe-



42J 

sinin hazırlanması işi gerek Anayasa(!) ve gerek Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile hükümete terkedilmiş bultınmaktadır. Gerçekten Muhasebe! 
Umumiye Kanunumuza göre her Bakanlık kendi giderler bütçesini ha· 
zırladığı gibi, Maliye Bakanlığı da hem Bakanlığının giderler bütçesini 
ve hemde devletin gelir bütçesini hazırlar( 2 ). Çünkü tek hazine prensi 
bine göre devletin bütün geliri devlet hazinesinde ve dolayısiyle Mali
ye Bakanlığında toplanır. Bu itibarla gelir kaynaklarının verim kapasi
tesini en iyi takdir edebilecek olan Bakanlık da hiç şüphe yokki, Maliye 
Bakanlığıdır. 

Devlet bütçesinin hazırlanması işi genellikle alt kademelerden baş
lanılmak suretiyle yürütülür. Bilindiği üzere, her Bakanlığın merkezde 
genel müdürlükler teşkilatı olduğu gibi, bunların ayrıca il ve ilçelerde 
de teşkilatları vardır. Bunlar mali yılın başlangıç tarihi olan Mart ayın
dan 7 - 8 ay önce bütçe hazırlıklarına başlarlar ve böylece gelecek yılda 
gerçekleştirilecek olan bütün işleri planladıkları gibi, aynı zamanda bu 
işlerin gerektirdiği masrafları da tahmini olarak tesbit ederler. Eğer 
gelecek yılda yeni hizmetlerin ve yeni kadroların ihdasını gerektiren hu
suslar bulunuyorsa, bunları da bütçe gerekçesinde bütün sebepleriyle 
birlikte açıklarlar. 

Bakanlığın taşra teşkilatında hazırlanan cetveller ve bu ce vel erl 1 

ilgili bulunan gerekçeler Bakanlığın merkez teşkilatına gönderilirler. 
Bakanlığın merkez teşkilatı da, bu cetvellerde mevcut olan, hizmet nevi
Ieriyle kadroları ve bunlara ait ödenek taleplerini gözden geçirdikten 
sonı·a, bunların bakanlıkça takip olunan hizmet politikasına uyup uyma
dı'klannı tesbit eder ve buna göre de gerekli tadilleri yapar. Ayrıca Ba
kanlığın merkez teşkilatı merkeze ait olan giderler bütçesini de tanzim 
ederQk bunlara ekler. Bütün bu hazırlıklar ve tespitler yapılırken, dai
ma Bakanlığın hükümet programı içerisinde tayin . olunan politikası 
esas tutulur ve ona göre hareket edilir. Bilhassa Bakanlık politikasının 
geı çekleşmesinden doğrudan doğruya sorumlu tutulan Bakanın, bü çe 

( 1) «Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren ra
Por mali yıl başından en az üç ay önce Bakanlar Kurulu tarafından Büyük M' et 
Aleclisine sunulun> Anayasa, Madde 94, Fıkra 1. 

<2
) «Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlıyarak Ağustos ayı sonuna 

kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye Bakanı da kendi bakanlığının gider bü 
f;esi ile gelir bütçesini hazırlayıp ötekilerle birleştirerek devletin bir yıllık genel 
bütçe tasarısını meydana getirir. Bu tasarı Bakanlar Kurulunca incelenip onandık
tan sonra en geç Aralık ayı başında B.M.M. ine sunulur.» Muhasebeı Umumi e Ka
nunu, Madde 34 (2.6.1949 tarih 5419 sayıİı kanunla değiştirilmiş olan şekli)~ 
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hazırlıkları esnasında, yapılan teknik ve idari görüşmelerde Bakan
lık Müsteşarıyle !Bakanlık Genel Müdürlerinin, bütçede yer alan hizmet
ler bakımından, ileri sürdükleri görüş ve mütalaalara büyük bir önem 
vermesi çok doğru olur. Yapılan bütün bu görüşmeler neticesinde Ba
kanlığın bazı hizmetleri daraltıldığı gibi, bazı hizmetleri de genişletile
bilir ve buna paralel olarak da bütçeye yeni kadrolar ve yeni ödenekle-: 
ilave olunduğu gibi, mevcut olan kadrolardan ve ödeneklerden de bazı
lan tamamen veya kısmen kaldırılabilir. Bakanlıkta yapılan bütçe ha· 
zırlık görüşmelerine bütçe uzmanı sıfatı ile Maliye Bakanlığına bağlı bi ·~ 
memur olan Bakanlık Muhasebecisinin de katılması icabeder. 

Bakanlığa ait bütün ihtiyaç listeleri, maaş kadroları ve diğer mas
raf kalemleri böylece hazırlandıktan sonra, bunlar Bakanlık Muhasebeci
sine verilir. O da bunları bütçenin bölüm, kesim ve maddelerine göre 
tettipleyip, geçmiş yılın bütçe ödenekleriyle karşılaştırdıktan sonra Ba-: 
kanlığın giderler bütçesini meydana getirir. Ancak Bakanlıklara ait gi· 
der bütçelerinin hazırlanması işinde hem 1961 Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının meydana getirdiği Devlet Planlama Teşkilatı ve hem de 
M9liye Bakanlığına bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile 
temasa geçmekte bir zorunluk vardır. Gerçekten bütçenin hazırlık saf
haranda Devlet Planlama Teşkilatı ile temasa geçilip, bütçenin bilhassa 
yatırımlarla ilgili bulunan kısımlarının o mali yıla ait plan ve progranı 
esaslarına uyup uymadığı tesbit olunur ve ilgili müessesesinin yetkili ele
manları ile Devlet Planlama Teşkilatının yetkili uzmanları arasında va
rılacak görüş birliğine göre bütçe teklifinde tadiller yapılır. Eğer bu gö
rüşmeler esnasında çözülmesi mümkün olmıyan bir ihtilaf ortaya ç~ -
kaı sa, o zaman konunun Yüksek Planlama Kurulu ve onu takiben de Ba
kanlar Kurulunca ele alınması lazımgelir. Bu böyle olduğu gibi, hazır
lar:an Bakanlık veya müessese bütçesi üzerinde Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğünün tayin ettiği müşavirlerle de görüşülür ve bu görüş
meler sırasında bilhasa Bakanlıkların veya Katma Bütçeli müessesele
rin yaptıkları yeni ödenek teklifleriyle mevcut ödeneklerin artırılması 
teklifleri üzerinde durulduğu gibi, ayrıca yeni ihdasların yapılıp yapıl · 

madığına, Bakanlığın veya müessesenin mevzuat icabı olarak görmeye 
mecbur olduğu hizmetler için yeteri kadar ödeneğin istenilip istenilme· 
diğine de bakılır ve bu meyanda bazı indirimler veya ilaveler yapılır. 
Memleketimizde masraf bütçesinin hazırlanması bakımından Maliye Ba 
kanının, diğer Bakanlara nazaran üstün bir mevkii olmadığı için, masraf
çı Bakanlıkların yapmış oldukları gider tekliflerini, kendiliğinden değiş
tirmesi mümkün değildir. Bu itibarla Bütçe ve Mali Kontrol Genel Mü-
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dü:rlüğü müşavirleriyle bütçesi konuşulan müessesenin yetkili memur
ları arasında bir ihtilaf çıkarsa, o zaman bu ihtilafı Maliye Bakam ile 
ilgili Bakanın kendi aralarında halletmeleri lazımgelir. Aksi halde ihti
lafı ya Başbakan veyahutta Bakanlar Kurulu çözer. Ancak memleketi· 
mizde Bakanlar Kurulu, bütçe. hazırlıklarına başlanılmadan önce, öde
neklerin ne oranda artırılabileceği hususunu tespit edip, ilgili müessese
lere bildirdiği için Maliye Bakanlığı ile masraf çı Bakanlıklar are.sında bu 
yönden bir ihtilafın çıkması da pek düşünülemez. İşte bütün bu safha
laı dan geçerek, Maliye Bakanlığına gelmiş olan Bakanlıklar gider büt
çelerine Maliye Bakanlığınca hazırlanan maliye gider bütçesi de eklenir 
ve böylece devletin umum giderler bütçesinin hazırlığı sona ermiş olur. 

Devletin umumi gelirler bütçesinin hazırlanması işine gelince, bu 
doğrudan doğruya Maliye Bakanlığına ait bulunmaktadır. Çünkü tek 
hazine prensibi esasına dayanılarak, devletin bütün gelirleri Maliye Ba
kanlığında toplanmaktadır. Gerçekten devletin hazine hesaplariyle gelir 
tahakkuku ve tahsili işlerini üzerine almış olan Bakanlık Maliye Bakan
lığıdır. Maliye Bakanlığındaki Gelirler Genel Müdürlüğü hem kendine 
bağlı olan teşkilattan aldığı gelir tahakkuku ve tahsili tahminlerini ve 
hem de Gümrük ve Tekel Bakanlığının gümrük ve tekel gelirler hasılatı 
tahminlerini esas tutarak, devletin umum gelirler bütçesini hazırlar. 

Devlet bütçesinin gelir ve giderlerine ait kısımları tamamlandıktan 
sonra, sıra bunların birleştirilip, bağlanılmasına gelir ki, bunu da yine 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yapar. Ancak bütçenin bağlan
ması hususunda üç ihtimalle karşılaşılır. Bunlardan biri bütçenin açık 
bulunması, diğeri bütçenin bir fazlalık göstermesi ve nihayet üçüncüsü 
de bütçenin denk olmasıdır. Hiç şüphe yokki, burada önemli olan bütçe
nin denk olarak bağlanılması dır. Bu da ancak, aşağıda izah edeceğimiz 
üzere, bütçe gelir ve gider tahminlerinin iyimser veya kötümser görüş
lerin etkisi altında kalınarak değil, objektif ölçülere ve ilmi verilere da 
Yanılarak yapılmasıyle mümkün olabilir. Gerçekten devlet bütçesinds 
gelirler ve giderler tahmini olarak gösterildiğinden, bu tahminler·n müm
kün olduğu kadar gerçeklere uygun bir şekilde yapılmış olması lazım
gelir. Aksi halde bütçenin fonksiyonlarının iyi bir şekilde işlemesi ve 
Inilli ekonomiye faydalı olması mümkün olamaz. Nitekim hüküme ·n ma
li yıl içinde zaman zaman ek ödeneklerle olağanüstü ödenek tekliflerine 
baş vurması bu tahminlerin isabetli bir şekilde yapılmış olmamasından 
ileıi gelmektedir. Bu itibarla bunlara mani olmak için gerek gelirler ·--ı 
gerek giderler bakımından yapılacak olan tahminlerin üb ·ekti... görüş-



426 

lerden ziyade, objektif ölçülere dayandırılması ve bilhassa politik dü-
şüncelerden uzak kalınarak, samimi hareket edilmesi gerekmektedir -
Genellikle tatbikatta teşkilatın alt kademelerince istenilen ödenekleriıı 
üst kademelerce ve bilhassa Maliye Bakanlığı tarafından kısıntıya tabi . 
tutulacağı düşünülerek, yapılan tahminler çok defa olduklarından da
ha fazla gösterilmektedirler. Bu böyle olduğu gibi, hükümetler de ba
zen yüksek miktardaki gider tahminlerini parlamentolardan kolaylık
la geçirtebilmek için, bunları karşılayacak olan gelir tahminlerini de
yüksek olarak tesbit etmektedirler. Hiç şüphe yok ki, hükümetlerin b 
gibi hatalı hareketlerini önleyebilmek için, bütçe tahminlerinin, daim 
m pmleketin mali ve iktisadi gerçeklerini aksettirtecek olan, ilmi done
lere dayandırılmak suretiyle yapılması yerinde bir hareket olur. 

a) Bütçe giderlerinin tahmini. Bütçedeki giderlerin tahmini, he 
bir maksat için ayrı ayrı ve takdiri şekilde yapıldıktan sonra bütçe ter-

tibinde yer alacak olan maddelerle bölümlere tahmini olarak ödenek 
miktarları konulur. Ancak devletin yapacağı masrafların miktarları ta-

yin olunurken maaş, ücret, kira bedelleri, yakıt, aydınlatma, kırtasiy .. , 
ve P.T.T. masrafları ile iç borçların faizleri ve amortisman bedelleri ko-

laylıkla tahmin olunabilirler. Çünkü ne miktar memurun terfi edeceği 
ve ne miktar kadronun alınacağı peşinen bilindiği gibi, kiralarla yakıt,. 

aydınlatma, kırtasiye ve P.T.T. giderleri ile borçların faiz ve itfa payla
rı da yıldan yıla büyük bir değişiklik göstermezler. Halbuki yatırım ve 

onarım giderleriyle dış borçların faiz ve amortisman bedelleri iç ve dı~ 
piyasa fiyatlarına bağlı oldukları gibi, ayrıca bunlar kambiyo fiyatları 
na göre de değişirler. Bu itibarla bu gibi giderler tesbit olunurlarken, bir 
taraftan kambiyo fiyatlarının seyrini ve diğer taraftan iç ve dış piyasa 
durumunu gösteren fiyat endekslerini gözönünde tutmak, konjonktür· 
hareketleri hakkında yapılan analizlere bakmak ve ona göre de ödenek 
tahminlerinde bulunmak lazımdır. 

b) Bütçe gelirlerinin tahmini. Giderlerin tahmini işi ile büt .. 
masrafçı Bakanlıklar ve bu Bakanlıklara bağlı bulunan teşekküller v~ 
müesseseler meşgul olurlarken, gelirlerin tahmini işi sadece Maliye Ba
kanlığını ilgilendirir. Çünkü tek hazine prensibinden hareket edildiği: 
için bütün gelirler Maliye Bakanlığında toplanır. Bu itibarla hangi kay
naklardan ve ne miktar gelir sağlanacağını en iyi bilen teşekkül de Ma
liye Bakanlığıdır. Giderlerin tahmininde belli bir usul yok iken, gelirle-
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rin tahmini hususunda otomatik usul ile ortalama tahmin usulü ve doğ
rudan doğruya takdir usulü gibi usuller mevcut bulunmaktadır. 

aa) Otomatik usul. Gelirlerin otomatik usulle tahmininde, sonuç
ları tamamen belli olmus olan en son yılın bütçesindeki gelir miktarları 

, ' 
esas tutulur. Mesela 1969 yılına ait gelir tahminleri için sonuçları belli 
olmuş olan 1967 yılının gelir tahsilatı miktarları ele alınır ve gerekli gö
rüldüğü takdirde bunların üzerinde de bazı değişiklikler yapılır. Gelirle
rin bu şekilde tahmin edilmesinin sağlam bir esasa dayandığı iddia edil
ln9ktedir. Çünkü her memlekette nüfus ve servet zamanla çoğalacağm
dan, buna paralel olarak da gelir artmış olacaktır. Bu itibarla bir son
raki yılın gelir miktarı bir önceki yılın gelir miktarından daha yükse!{ 
olacağından, böylece yapılmış olan gelir tahmini de isabetli ve emniyet
li bir tahmin olarak kabul edilir. Ancak burada iktisadi hayatın ayni 
tedrici gelişme seyrini takibetmediği ve zaman zaman büyük zikzak
lar gösterdiği hususu tamamen gözden uzak tutulmuştur. Nitekim kon
junktürün yüksek bulunduğu devredeki fiili gelir mikta lan, depresyon 
devresindeki bütçe gelir tahminleri için, hiç bir değişikliğe tabi tutulma
dan aynen kabul edilirse, bütçede bir açıklık meydana gelebilir. Çün
kü genellikle konjunktürün yüksek bulunduğu devredeki gelir miktar
ları depresyon yıllarındaki gelir miktarlarından daha fazladır. Bu iti
barla bu noktaların hesaba katılması gerektiği gibi, ayrıca yeni mali yıl
da mevcut vergi nisbetlerinin arttırılması veya yeni bir verginin ihdas1 
veyahut da evvelce mevcut olan bir verginin kaldırılması ve oranının 
azaltılması gibi hallerin de gözönünde tutulması ve buna göre vergi ha
~ı~atının hesaplanması iktiza eder. Bu itibarla tahmini yapılan mali yıl 
ıçınde vergi hasılatının artmasını veya azalmasını gerektiren belli se
~epler mevcut ise, bunların otomatik şekilde yapılan tahminlerde göz 
0 nünde bulundurulması iktiza eder. 

hb) Ortalama tahmin usulü. Bu usul otomatik tahmin usulüne na· 
zaran bir derece daha ileri bulunmaktadır. Çünkü bu usulde sonu alın
nıış olan bir önceki yılın gelir miktarı değil, daha önceki yılların ortala
nıa gelir artışı miktarları esas tutulur. Ancak bu böyle olmakla bera
ber, konjunktür devresinde husüle gelen iktisadi dalgalanmaların mey
dana getirdiği farklıklıklar burada da, tamamen bertaraf edilmiş değil
dir. Bu bakımdan bu usul de, objektif esaslara dayanmakla beraber,. 
tahminlerde istenilen isabeti tam olarak sağlıyamamaktadır. 
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cc) Doğrudan doğruya tahmin usulü. Otomatik tahmin usulü ile 
ortalama tahmin usulü Maliye Bakanlığını gelir tahminlerinde serbest
çe hareket etmekten alıkoyduğu halde, doğrudan doğruya tahmin usu
lü Maliye Bakanlığına geniş bir hareket serbestisi verdirmektedir. Genel
likle hükümetler bütçenin tanziminde tam bir samimiyetle hareket et 
tiklerini vatandaşlara ispat ederler ve vatandaşlar da hükümetlerin b, t 
tutumlarına inanırlarsa, o zaman doğrudan doğruya tahmin usulünün 
uygulanması yerinde olur. Bu gün ekseri memleketlerde hükümetlerin ha
reket serbestisini kısıtlayıcı usullerin yerine doğrudan doğruya tahmin 
usulü kullanılmaktadır. Her ne kadar bu usul Maliye Bakanlığını 

tahminde serbest bırakıyorsa da, bunu gelişi güzel bir hareket serbes
tisi anlamında kavramak da doğru değildir. Çünkü bu usulde de, geçen 
mali yıllara ait gelir miktarlarının gözönünde tutulması 18.zımgeldiği gi
bi, ayrıca konjunktür dalgalanmalarının, fiyat endekslerinin, paranın 
satın alma gücündeki değişmelerin, milli gelirdeki artış tandanslarıyla 
milli gelirin kişiler arasındaki dağılış durumunun hesaba katılması şart
tır. Çünkü milli gelir seviyesindeki değişmelerle milli gelir dağılışının 
vergi hasılatı üzerinde büyük bir etkisi olduğu gibi, paranın satın alma 
gücündeki değişmelerle eşya ve hizmetlere ait maliyet bedellerinin aza
lıp çoğalması da, fertlerin vergi ödeme takatlarına tesir etmektedirler. 
Hülasa gerek memleketin içinde bulunduğu ekonomik durum ve gerek 
dünya ekonomisinin durumu ve bunların göstereceği tahavüller yapıla
cak gelir tahminlerinde esas tutulur. Ancak bu hususta isabetli tahmin
lerde bulunabilmek için memlekette çok iyi hazırlanmış olan gelir ista
ti~ tiklerinin mevcut olması, konjunktürel hareketleri devamlı şekilde iz . 
1eyecek ve bunları doğru olarak yorumluyacak konjunktür enstitüleri
nin kurulmuş bulunması ve bu meyanda para değeri, fiyat hareketleri, 
ücretler, maliyetler, milli gelir miktarı ve dağılış durumu gibi doğrudan 
doğruya devlet maliyesini ve devlet bütçesini ilgilendiren ekonomik un· 
surların tahlil edilmesi ve yapılan bu analizlerin devamlı ve muntazam 
bi:- şekilde yayınlanmış olması lazımdır. 

Memleketimizde uygulanan gelir tahminlerinde ne sadece otoma
tik usul ve ne de sadece doğrudan doğruya takdir usulü esas tutulmak
tadır. Ancak bu böyle olmakla beraber, 1271 ( 1855) yılında çıkartılan 
Muvazene Defterinin tanzimine ait tüzükte geçmiş üç yılın hasılat orta
lamasının esas tutulacağı kabul edilmişti. Buna mukabil Meşrutiyet dev
re5indeki bütçelerde ortalama artma usulünün uygulandığı görülmüş
tür. Bu suretle bu devirlerdeki hükümetlere gelirlerin tahmini hususun
da bir hareket serbestisinin verilmediği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet 
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idaresinde ise, hem otomatik ve hem.de doğrudan doğruya tahmin usu
lünün bir arada kullanılması uygun görülmüştür. Buna göre içinde bu
lunulan mali yılın sekiz aylık tahakkuk etmiş ve kısmen de tahsilatı ya 
pılmış olan gelir rakamları alınır ve bunlara bir önceki yıl bütçesinin 
son dört aylık devresine ait gelir miktarları eklene k, on iki aylık gelir 
miktarı tespit olunur. Ancak Maliye Bakanlığı bununla da yetinmeyip, 
ayrıca memleketin hali hazırdaki ekonomik durumu ile gelişme imkan
larmı ve bu meyanda sosyal hasılanın, milli gelirin ne oranda bir artı5 
gösterme tandansında olacağını, iç ve dış piyasalardaki fiyat hareketle
rinin nasıl bir seyir takip edeceğini, para değerindeki istikrarın mümkün 
olup olamıyacağını, devletin uzun vadeli bir borçlanmaya girişip girişmı
yeceğini, mevcut vergi oranlarında bir değişikliğin yapılıp yapılmıyac:ı
ğını, yeni bir verginin konulup konulmıyacağını, vergi ödeme potansiyel
lerinde bir değişmenin vukua gelip gelmiyeceğini, milli gelire ait yeni 
kaynakların bulunup bulunmıyacağını ayrı ayrı inceler ve buna göre de 
tahmin edilen gelir miktarının, gerek geçen yıl ve gerek içinde bulunu
lan mali yıl bütçelerine nazaran, nasıl bir fark göstereceklerıni tayin eder. 
Eğer gelirler yekünü giderler yekününden fazla çıkarsa, bu fazla mikta: 
Bakanlıkların görecekleri hizmetler ödeneklerine, önemlilikleri oranın
da, tevzi ve tahsis olunurlar. Eğer tahmin olunan gelirler yekünü tah
min olunan giderler yekününden noksan çıkarsa, bu takdirde durum 
Bakanlar Kurulunda görüşülür ve neticede ya az önemli hizmet ödenek
lerinden kısıntıların yapılmasına veya bazı hizmetlerin görülmesinden 
vazgeçilmesine veyahut da bazı hizmetlerin icrasının ertesi yıla ertelen
mesine karar verilir. Eğer bu şekilde hareket edilmeğe imkan hasıl 0 ,. 

ınazsa, o zaman da fazla giderleri karşılayabilmek için iç veya dış istik
razın yapılmasına karar verilir. 

2 - Devlet Bütçesinin Şekil ve Muhtevası. Devlet bütçeleri şekıl 
ve muhteva bakımından birbirlerine benzemezler. Çünkü her devletin 
üzerine almış olduğu kamu hizmetleri hacim ve nevi bakımından aynı 
Olmadığı gibi, merkezi hizmetlerle mahalli hizmetler de her yerde aynı 
şekilde ve tertip üzere ayrılmış değildirler. Ancak bu böyle o makla be
raber, demokratik rejime tabi olan bütün devletlerin üzerinde müştere
ken durdukları nokta, bütçenin. şekil ve muhteva bakımından, çok iy• 
bir şekilde tertip ve tanzim edilmiş olması ve dolayısiyle m·ııete tanın
m1ı.; olan bütçe hakkının hiçbir suretle ihlal edilmiş bulunulmamasıdır. 
Çünkü şekil ve muhteva bakımından iyi tertiplenmemiş bir bütçede ara
nılan vuzuh ve berraklık yoktur. Memleketimizde uygulanmakta olan 
devlet bütçesi esas itibariyle üç kısımdan ibaret olup, bunlardan birin-
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cisini bütçe gerekçesi, ikincisini bütçe kanununun metni ve üçüncüsünü 
de gelir cedvelleri teşkil etmektedirler. 

a) Bütçe kanunu gerekçesi. Bütçe bir kanun olması Wbariyle bütün 
diğer kanunlarda olduğu gibi, bütçe kanununun da kendisine mahsus 
bir gerekçesi olacağı tabiidir. Gerekçenin hazırlanması Maliye Bakan
lığına ait bulunmakla beraber, giderler bütçesine ait gerekçenin hazır
lanması işinde diğer bütün masraf Bakanlıklarının kendisine yardımct 
oldukları görülür. Çünkü bütün diğer Bakanlıklar Maliye Bakanlığına 
göndermiş oldukları masraf cetvellerine ayrıca bu masrafları açıklıyan 
gerekçeleri de eklerler. Bütçe gerekçesi taşıdığı nitelik itibariyle, hükü
m&tin parlamentoya sunmuş olduğu gider ve gelir cetvelleriyle buna bağlı 
olan kanun metnini açıklayan bir izahnameden başka bir şey değildir, 
Bu sebeple bütçe gerekçesinde her şeyden önce hükümetin yapacağı iş
ler için istenilen ödeneklerin lüzumu üzerinde ayrı ayrı durulur ve eğer 
ödeneklerde geçmiş yıla nazaran müspet veya menfi yönden bir farklı
lık varsa, bunun nedenleri ayrıntılı olarak izah edilir. Ayrıca gelirlerde 
de, kaynaklan itibariyle, geçmiş yıla nazaran bir farklılık mevcutsa, bLı 
da açıklanır ve bu meyanda yeni vergilerin ihdas edilip edilmiyeceği, 
mevcut vergi oranlarının artırılıp artırılmıyacağı, yeni gelir kaynakları
nın bulunup bulunmıyacağı birer birer anlatılır. Bunlardan başka bütçe 
geı ekçesinde dünya ekonomisinin bugünkü ve gelecektel';:i durumuna da 
temas edildikten sonra, millet eıwnomisinüe yer alan tarım, endüstri, ta 
şıma, ulaştırma, madencilıK ve turizm gibi çeşitli sektörlerin gerek şim
diki ve gerek gelecekteki durumları iktisadi açıdan tahlil edilir ve niha
yet hazırlanan bütçenin denk olup olmadığı, denk değilse, açığın nasıl 
ve angi kaynaklardan kapatılacağı hususlarına da açık bir şekilde deği
nifü. 

Memleketimizdeki bütçe gerekçelerinin bölümler halinde tertiplendi
ği görülmektedir. Nitekim 1964, 1965 ve 1966 yılı bütçe gerekçelerinin 
birinci bölümünde dış ekonomik gelişmeler, ikinci bölümünde iç ekono
mik ve mali ge .. işmeler, üçüncü bölümünde bütçe uygulamaları, dördün
cü bölümünde çeşitli tanzim ve reform çalışmaları üzerinde durulmuş 
bulunulmaktadır. 

b) Bütçe kanununun metni. Bütçe, her nekadar gelir ve gider cetvel
lerini kapsıyan mali bir program niteliğinde ise de, ayrıca gelirlerin han
gi kaynaklardan ve ne miktarda sağlanacaklarım, harcamaların hangi bö
lüm ve maddelerden ve ne suretle yapılacaklarını tayin eden kanuni 
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'hükümlere de ihtiyaç göstermektedir. İşte bu hükümler bütçe kanunu
·nun metni içerisinde yer almaktadırlar. Muhasebei Umumiye Kanunu
muzda «Muvazenei Umumiye Kanunu bir metinden ve A, B, C, D, H, 
V, Z cetvellerinden terekküp eder» (1) denilmekle, bu durum açıklan
mış bulunulmaktadır. Bütçe kanunu metninin diğer kanunlardan farklı 

·<>lan tarafı, bunun sadece bir yıllık ömre sahip bulunmasıdır. Gerçekten 
bütçe kanunu mali yılın başında yürürlüğe girer ve mali yılın sona erme
si ile de ömrü nihayet bulur. Bütçe kanunumuzun metninde ne gibi hu
susların yer alacağı Muhasebei Umumiye Kanununda belirtilmiş bulu
nulmaktadır. Çünkü bütçenin asıl gayesi mali yıl içinde görülecek olan 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği ödeneğin miktarını tayin ve tesbi etmek
«lir. Bu yapılmadan gelirlerin hesaplanıp tayin edilmesi de mümkün d& 
ğildir. Muhasebei Umumiye Kanunumuz devlet bütçesi kanunu metnin
de hangi maddelerin hangi sırada yer alacağını şöylece tespit etmiştir. 

«Muvazenei Umumiye Kanununun metninde aşağıdaki mevad dercolu
nur. A - Masarif tahsisatı yekunu; B - varidat muhammenatı yekünu; 
~ - bütçe açığı varsa ne suretle kapatılacağı; D - bütçe senesLrıe mah-
sus olan ve o sene varidat ve masarif ile alakadar bulunan hükümleı ; 

Muvazene! Umumiye Kanununa dercolunacak madde er bu daireye mak
·:surdur. Hükmü bir seneden fazla zamana şamil maddeler bu kanuna 
deıcedilmez» (2). İşte bu sebeple bütçe kanunu metninin birinci maddesı 
devlcı, giderlerine tahsis edilmiş iken, ikinci maddesi de, devlet gelirleri

·ne ayrılmış bulunmaktadır. 

Birinci madde ile ikinci madde arasındaki esaslı fark, birincisinin 
·ikincisine nispetle tahdidi oluşudur. Gerçekten hüktimetıer bütçeye ko
nulmuş olan ödeneklerin tavanını aşacak şekilde bir harcama yapamaz . 
.lar. Ancak rasyonel hareket etmek suretiyle, daha az masrafla daha 
fazla üir ış gÖrebililer. Bu itibarla bütçeye konulmuş olan ödenek mik
tailarından daha fazla bir harcama yapmak kabil olmadığı halde, da-

a a~ağı miktarda bir sarfiyat yapmak mümkündür. Halbuki gelirlere 
gelınce, burada bütçede gösterilen gelir miktarlarından daha fazla mik

· tarcıa bir gelir toplanılması mümkün olduğu gibi, bundan daha aşağı 
gelir elde edilmesi de bahis konusu olabilir. Bütçede açık bu unduğtt 
takdirde, bunun ne suretle ve hangi kaynaklardan sağlanılacak gelir
lerle kapatılacağı bütçe kanunu metninin üçüncü maddesinde gösteril
.tnıştir. Bunu takip eden maddelerde ise, hem bütçe yılına mahsus hü-

( 1) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 29. 
2) Ayni Kanun, Madde 30. 
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kümlere ve hem de o yılın gelir ve gider cetvelleriyle ilgili bulunan hü
kümlerine yer verilmiş bulunulmaktadır. 

c) Bütçe kanunu ile ilgili cetveller. Daha önce de belirttiğimiz 
üzere, bütçe üç kısımdan ibaret olup, bunlardan birisini gelir ve gider 
cetvelleri teşkil etmektedir. Gerçekten 1969 yılı giderler bütçesine ait 
(!) numaralı tabloya baktığımız zaman, çeşitli harfler altında tertip
lenmiş olan cetvellerdeki ödenekleri görürüz. (A/1), (A/2) ve (A/3) 
cetvelleri kanun metninin birinci maddesindeki giderlere taalluk edip. 
bunlardan (A/1) işareti altındaki cetvel sırasiyle Cumhuriyet Senato- . 
su, Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, 
Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Devlet istatistik Ens
titüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişkri Bakanlığıt 

M:uiye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık Bakflnlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı, Tarım Bakanlığı, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ulaştır
ma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, Toprak ve İskan İşleri Genel Mü
dürlüğü teşkilatının 1969 bütçe yılı içinde yapacakları cari harcamalara.. 
ait ödenek miktarlarını göstermektedir. (A/2) işaretli cetvelde ise, ayni 
teşekkül ve müesseselerin 1969 mali yılı içinde yapacakları yatırım har
camalarına mahsus olan ödenek miktarları gösterilmiş bulunulmakta
dır. (A/3) işaretli cetvelde de, sermaye teşkili ve transfer harcamaları
na ait ödenekler belirtilmiş olup, bunlar da belli başlı olarak iktisadi 
devlet teşekkülleri ile ortaklıklara, özel idarelere, belediyelere ve ba
ğımsız bütçeli idarelere yapılan iktisadi ve mali nitelikteki transferler
le, emekli ve yardım sandıklarının, dernek, birlik ve kurum gibi teşek 
küllere ve gerçek kişilere yardım, mükafat ve ikramiye şeklinde yapıla
cak olan sosyal nitelikteki transferlerden ibaret bulunmaktadırlar. 

Bütçe kanunu metninin gelirlerle ilgili bulunan ikinci maddesinde 
bahis konusu edilen (B/1), (B/2) ve (B/3) işaretli cetvelJerine gelince, 
bunlar 1969 yılı gelirler bütçesine ait (II) numaralı tabloda görüldüğü 
üzere, (B/1) işareti altında vergiler, (B/2) işareti altında vergi dışı nor
maı gelirler, (B/3) işareti altında ise özel gelirler ve fonlar gösteril
m·~tir. Ancak (B/1) işareti altındaki gelirler de kendi içinde bölümle
re taksim edilmiş olup, birinci bölümde irat ve servet vergileriyle il
gili olmak üzere gelir vergisi, kurumlar vergisi, bina savunma vergisi> 
motorlu kara taşıt vergisi miktarları tespit edilmiş bulunmaktadır. 



TABLO - 1 

1969 Mali Yılı Giderler Bütçesi 

(A/1) (A/2) (A/3) 
DAİRELER Cari Harcamalar L. Yatırım Harca. L .. Transfer Har•. L. 

Cumhuriyet Sena toıu 14 554 897 2 315 890 

Millet Meclisi 59 520 178 3 015 640 1 883 671 

Cumhur başkanlığı " 297 978 287 300 40 000 

Sayış tay 19 847 933 5 000 001 U0.000 

Anayaaa Mahkem11i 2 884 i50 17 5 

Baş bakanlık 118 011 804 41 024' 000 21 291 75:> 

Devlet Plftnlama Teşkilatı 14. 749 32' 60 000 000 ao 021 ooı 

Danış tay 14 ~74 185 100 051 

Devlet lstatiıtik lnıtitüstt 20 882 508 4 000 000 189 

Diyanet 1oleri Baokanlı~ı 19, 484 810 35 000 1 1 o 
Tapa. ve Kadastro Gn. Md. 99 981 986 42 370 001 ~oo ooo· 
Adalet Bakanlığı 431 018 728 1 200 000 1 329 161 

Milli Savunma Bakanlı~ı ' 177 790 712 92 882 008 90 992 001 

İçiijleri Bakanlığı 13, 807 769 1 800 000 119 497 15 

Emniyet Genel Müdürlt1ğt1 880 421 97, 20 50~ 000 2 035 032 

Jandarma Gen. Ko utan lığı ,84 490 816 2 591 000 6 356 

Dışitleri Bakanlığı 189 151 002 2 615 42 048 

Maliye Bakanlığı 728 74,0 128 1 000 ()()() 11 005 483 949 

Milli Elitim Bakanlığı 2 us 5,6 871 184 081 000 52 U2 8 

Bayındırlık Bakanlı~ı 22 718 092 1 552 85S 089 35 635 505 

Ticaret Bakanlığı 87 799 5'8 1 4i11 19'1 

Sağlık •e Sosyal Yar. Bak. 8•7 469 070 H 600 000 30 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı fiO 208 836 '696 ·ooo 997 
Tarım Bakanlığı ,72 252 154 416 8Z7 001 61 93' 162-

Dev· Meteoroloji İti. Gen. Md. 41 076 388 3 159 ()()() 17~922 

Dlathrma Bakanlığı 13 835 500 2 210 000 616 
Çalışma Bakanlığı 18 4:95 738 1 115 000 1 

Sanayi Bakanlığı 14 910 180 248 383 000 2 
Tur· o 200 001 ızm •e Tanıtma Bakanlığı 42 775 311 10 975 
İmar 1 k 4:0 455 539 186 094 ()()() 55 061 ı ve s !n Bakanlığı 

Toprak ve İskan iş. Gn. Md. 46 2'4 155 8 000 000 12 2'2 506 

TOPLAM 11 121 097 •09 2 916 897 0,8 11 654. '81 7 
------

(A/l), (A/2) ve (A/3) GENEL TOPLAM GİDERLER 25 696 97ı 1S7 



TABLO-il 

1969 Mali Yıl Gelirler Bütçesi 

(B) CETVELİ 

Bölüm madde Gelirin çeşidi 

61.000 

52.000 

B/1 - Vergi gelirleri 

IRAT VE SERVET VERGİLERİ 

51.100 Gelir vergisi 

51. 200 Kurumlar vergisi 

51.300 Bina Savunma vergisi 

51.400 Veraset ve İntikal vergi i 

il.500 l\fotorlu kara taşıtları vergisi 

GİDER, GÜMRÜK, TEKEL, İSTİHLAK 
VE DI.Ş SEYAHAT HARCAMALARI İLE 
DAMGA VE E~1LAK ALIM VERG1LER1 
GELİRLERİ 

İSTİHSAL YERGİLER! Kesim Toplamı 

"'2.110 İthalde alınan lstih al vergisi 

52.120 Dahilde alınan istihsal vergisi 

52.130 Akaryakıt istihsal vergisi 

H1ZM8T VERGİLERİ Kesim Toplamı 

52. 210 Banka ve Sigorta muameleleri vergi!!ıi 

52. 220 Nakliyat vergisi 

52. 230 PTT hizmetleri vergisi 

Madde 
Lira 

5 100 000 000 
1 600 000 000 

215 000 000 

(0 000 000 
96 000 000 

5 500 000 000 

1 500 000 000 

1 900 000 000 

2 106 000 000 

1 105 000 000 

920 000 000 

110 000 000 

75 000 000 

GÜMRÜK VERGİLERİ Kesim Toplamı 1 975 000 000 

52. 310 Gümrük vergisi 

5a. 3~0 Akaryakıt Gümrük vergisi 

TEKEL GELIRLERl Kesim Toplamı 

52.UO Tekel madd~lerinden alınan savunma 
vergisi 

52. 420 Tekel idaresi afi ha!!ılatı 

52 500 Şeker istihlak vergiii 

52.600 Dış seyahat harcamalarından alınacak 

vergi 

57. 700 Da"Jga vergisi 

f>2.800 Emlak ahın vergisi 

52. 900 Kaldırılan vergiler artıkları 

1 800 000 000 

175 000 000 

2 191 242 Hl 

1 040 585 625 

1 150 656 616 
ıoo ooo oon 

200 000 000 

80 000 000 

350 000 000 

10 000 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

21 249 242 241 

6 950 000 000 

12 831 :l42 Hl 



Tablo il devamı 

Bölüm ıadde Gelirin ÇP.Şidi 

.53.000 DİGE-R VERGİ GELİRLERİ 

RESİMLER 

53 100 l&aıat Damga Resmi 

53 100 Rıht1m Re m! 

HA.RÇLAR 

53. 210 Tapu harçları 
53. 220 Mahkeme harçları 
53. 230 Noter harçları 

Kesim Toplamı 

Kesim Toplamı 

53. 240 Pasaport ve Kançılarya harçları 

53. 200 Trafik harçları 
53.260 Diğer harçlar 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

l '"40 000 000 

1 200 000 000 

'o ooo ooo 
228 000 000 

35 000 000 
85 000 000 
50 000 000 
13 000 000 
15 000 000 
30 000 000 

1 468 000 000 

B/2 - Vergi dışı normal gelirler 1 132 122 541 

(Sl.OOO DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI VE DEVLET PAYLARI 

DEVLETÇE YÖNETİL~N KURUMLAR 
HASILATI Kesim Toplamı 

61.110 Resmi basımevlerı, okullar ve <liğer 

kurumlar hasılatı 
61.120 Mim Piyango İdaresi geliri 

DEVLET PAYLARI Kesim Top.amı 

61. 210 Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
61. 220 Petrolden Devlet hakkı 
61. 230 Petrolden Devlet hi-ısesi 
61. 240 Madenlerden Devlet hakkı 
61. 250 Oyu!!- kağıdı gelirleri 

BELLİ GİDERLER KARŞILlGI GELİR· 
LER Kesim Toplamı 

'81. 310 Kambiyo murakabesi mukabilinde Cum
huriyet Merkez Bankasından alınan 

61.320 Teftiş mukabili şirketlerden alman 

{)2.000 DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GE-
L...RLER Kesim Toplamı 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Taşınmaz mallar idare gelirleri 
62. 000 Taşınır mallar satış gelirleri 

4:7 r:; o 000 

3 000 000 
H 500 000 

69 900 000 

2 500 000 
3 000 000 

42 800 000 
19 000 000 

3 4:00 000 

200 000 

100 000 
100 000 

27 000 000 

12 000 000 
15 000 000 
15 000 000 

117 600 660 

285 iOO 000 



T· il amı 

Bölüm madde GeUrin ~di 

63.000 

TAŞINIR DEGE.RLER GELİRLERİ 
Kesim TQplamı 

62.310 Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
62. 320 Faizler 
62. 4:00 Değerli kAğıtlar gelirle • 

ÇEŞİTLİ GELlRLER VE CEZALAR 

63.000 Tavizlerden ve ikrazlard n gMi alı-

ııanlar 

CEZALAR Ke i Top 

63.210 Para cezalan 
63.220 Vergi ve zam emalan 
63.230 Trafik eezaları 
63. 300 Çevitli gelirler 

Madde Bölüm toplam 
f..ira 

226 700 000 

1M 700 000 
70 000 000 
17 000 000 

70 000 000 

107 000 000 

25 000 000 
65 000 000 
17 000 009 

551 822 54:1 

Lira 

728 822 641 

B/3 - ÔLel lirler ve fonlar 

71.000 ÖZEL GELİRLER VE ONLAR 

ÖZEL GELİRLER 

71.110 Tasarruf bonosu ha dalı 

71. 200 Karşılık paralar ve proje kredileri 
hasılatı 

ÖZEL FONLAR K im Toplamı 

71. BlO Akaryakıt istikrar fon dan Hazineye 
yatırılacak miktar 

71.320 İstikrar fonu hesabınd Haz:ine7e ya-
tırılacak miktar 

71.330 Kambiyo karşı-lık fen provizyon he
sabından Hazineye yatırılacak miktar 

71. 34:0 Merkez Bankasında.ki 84 o. n NATO 
hesabından Hazineye devrol nacak mik
tar 

71.150 İktisadi Devle-t T kkiillerinln borç 
ödemeleri 

B/1 - VERGt GELİRLERi 

B/2 - VERGi DIŞI NORMAL GEtlRLER 

B/3 - ÖZEL GELiRLER VB O LAR 

GE •• EL TOPLAM GEI.lRI.ER 

785 000 000 

1 170 000 000 

161 000 000 

80 000 000 

13 000 000 

60 000 000 

a ooo ooo 

18 000 000 

2 116 000 00() 

21 2(9 242 24t 
1 13Z 122 641 
2 116 000 000 

24 ,97 364 782 
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(B1 ı) işaretli cetvelin ikinci bölümü kesim top1amlanna aynlmış olup., 
bur un birinci kesim toplamında istihsal vergileri (ithalde alınan istih
sal vergisi, dahilde alınan istihsal vergisi, akaryakıt istihsal vergisi),. 
iküıci kesim toplamında hizmet vergileri (banka ve sigorta muamele 
vergisi, nakliyat vergisi, P.T.T. hizmetleri vergisi), üçüncü kesim top
lamında gümrük vergileri (gümrük vergisi, akaryakıt gümrük vergisi), 
dördüncü kesim toplamında tekel gelirleri (tekel maddelerinden alı
nan savurana vergisi, tekel idaresi safi hasılatı, şeker istihlak vergisi), 
bunu takip eden kesim toplamlarında ise, dış seyahatlardan alınacak 
veıgi, damga vergisi, emlak alım vergisi, kaldın1an vergiler bakiyeleri 
mtktarlar itibariyle gösterilmiştir. (B/U işaretli cetvelin üçüncü bö
lümü iki kesim toplamına ayrılmış olup, birincisinde resimlere (itha
lat damga resmi, rıhtım resmi),. ikincisinde harçlara (tapu harçları, 
mahkeme harçları, noter harçları,. pasaport ve kançılarya harçları, tra
fik harçları ve diğer harçlara) ait miktarlar verilmiş bulunmaktadır. 

(B/2) işaretli cetvel vergi dışı normal gelirlere tahsis edilmiş olup 
bu da üç bölüme aynlmıştır. Birinci bölümde dev etçe yönetilen ku
rumlar hasılatı ile devlet paylan mevcut olup, bunun birinci kesim 
toplamında devletçe yönetilen kurumlar hasılatı (resmi basım evleri, 
okullar ve diğer kurumlar hasıliitı, milli piyango idaresi geliri , ikinci 
ke~im toplamında devlet paylan (mükerrer sigorta şirketlerinden alı
nan, petroldan devlet hakkı, petroldan devlet hissesi, madenlerden dev
let hissesi, oyun kağıdı gelirleri),. üçüncü kesim toplamında belli gi
der• er karşılığı gelirler (kambiyo murakabası mukabilinde Cumhurf.: 
Yet Merkez Bankasından alman, teftiş mukabili şirketlerden alınan) 
ikinci bölümde devlet mallan gelirleri yer alıp, bunun da birinci ke
sin t toplamında taşınmaz mallardan alman gelirler (taşınmaz mallar 
satış bedeli, taşınmaz mallar idare gelirleri, taşınmaz mallar satış ge
lir!E:ri) ikinci kesim toplamında taşınır değerler gelirleri (hazine port
föyü ve iştirakleri gelirleri, faizler, değerli kağıtlar gelirleri), üçüncü 
bölümde çeşitli gelirler ve cezalar yer alıp, bunun birinci kesim topla
rnı~ıda tavizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar, ikinci kesim toplamın
da cezalar (para cezalan, vergi ve zam cezalan, trafik cezalan, çeşitli 
gelirler) bulunmaktadırlar. 

(B/3) işaretli cetvel özel gelirler ve fonlara tahsis edilmiş olup, bu 
da bir bölümden ibarettir. Bu bölüm iki kesime ayrılmış olup. birinci 
kesim toplamında özel gelirler (tasarruf bonosu hasılatı, karşı ık pa
ralar ve proje kredileri hasılatı),. ikinci kesim toplamında özel fonlar 
<akaryakıt istikrar fonundan hazineye yatmlacak miktar, istikrar fonu 
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hesabından hazineye yatırılacak miktar, kambiyo karşıllk fonu proviz
yon hesabından hazineye yatırılacak miktar, Merkez Bankasındaki 34 
No. lu Nato hesabından hazineye devrolunacak miktar, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin borç ödemeleri) yer almaktadırlar. 

(C) cetvelinde bütçede yer alan gelir çeşitlerinden her birisinin da
yandığı hükümler 1925 ve daha önceki tarihlerden başlanılarak, tarih ve 
numara sırasiyle 1968 yılı sonlarına kadar gösterilmiş bulunulmaktadır. 
(Ç) cetveli vatani hizmet aylıklarına tahsis edilmiş olup, burada da kim
lerin bu aylıklardan faydalandıkları isimleriyle açıklanmıştır. (D) cetve-

linc.e devlet bütçesine dahil bütün devlet teşkilatındaki dairelerde ve mü
esseselerde barem dışı hizmetlerin nevileri, adetleri ve bunlara tahsis olu
nan ücret miktarları gösterilmiş bulunulmaktadır. (E) cedvelinde Mali· 
ye Bakanlığı bütçesine dahil bütün teşkilatta geçici mahiyet.teki hizmetler 

için alınacak kadrolar ücretlerinin bütçenin hangi tertibinden (bölüm 

ve maddesinden) ödenileceği; (F) cetvelinde Maliye Bakanlığı bütçe

sinin 14.480 inci maddesine konulmuş olan ihtiyat ödeneğinin hangi ter
tiplere aktarılabileceği ( 1 - mahkeme harçları ve giderleri ; 2 - mah-
keme Hamiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalmıyanlar; 
3 - geçen yıllar borçları.) ; ( G) cetvelinde gelecek yıllara geçici yük-

ler..melere izin verilen hizmetlere dair kanunlarla bu maksatla konul
muş olan ödeneklerin miktarları; (H) cetvelinde 6245 sayılı Harcırah 

Kanununun 33, 34, 45 ve 50 inci maddeleri gereğince ödenilecek olan 
yurt içi ve yurt dışı yevmiyelerle tazminat miktarları; (L) cetvelinde 

içinde bulunulan 1969 mali yılında devlet bütçesine dahil bütün daire 
ve müesseselerde Savunma Bakanlığı mükellefiyeti Kanununun 36 ıncı 

maddesi gereğince milli müdafaa mükellefiyeti yoluyle alınacak hay
var ların asgari beden ölçüleriyle fiyatları; (P) cetvelinde yukarıda sö-

. zü geçen kanunun 38 inci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtla· 
rın alım değerleri ; (T) cetvelinde 5.I.1961 tarih ve 237 sayılı Kanunun 

9 uncu maddesi gereğince kurumların satın alacakları taşıtların azami 
satın alma bedelleri gösterilmiştir. Bütçenin (R) cetvelinde ise, gider-

ler tertibinden yapılacak çeşitli harcamalara ait formül yazılı bulun
maktadır. Bilhassa (R) formülünde bütçenin uygulanmasiyle sorumlu 

bulunan ita amirleri, muhasebeciler ve tahakkuk memurlarına hangi 
bölüm ve maddelerden ödemelerin yapılabileceği hakkında bilgi veril-

mektedir. Bu itibarla (R) formülü ne kadar açık yazılmış olursa, bütçe 
ödeneklerinin kullanılması da, o kadar basitleşmiş ve kolaylaşmış olur. 
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VII - DEVLET BÜTÇESİNİN KABULV VE TASDİKİ 

Bütçenin tasdiki işi doğrudan doğruya yasama organına ait bulun
maktadır. Çünkü vatandaşlara tanınmış olan bütçe hak.kının yerine ge

tiri!mesi ancak bütçenin millet mümessilleri tarafından kabulüne bağ
lı bulunmaktadır. Bunun aksini ancak totaliter idarelerde düşünmek ka
bil olabilir. Çünkü bu nevi kapalı rejimlerde bütçe hakkından söz edile
mez. Açık rejim olan demokratik idarelerde ise, bütçe hakkı Anayasa 
teP.:inatı altına alınmış olduğu gibi, bütçenin kabul ve tasdiki işi de> 
Parlamentonun en esaslı görevlerinden biri sayılmıştır. Eğer Anayasa
ya göre memlekette çift meclis sistemi kabul edilmiş ise, bütçenin her 
iki mecliste de görüşülüp, kabulü lazımdır. itekim memleketimizd·:: 
27 Mayıs İhtilalinden sonra çıkarılan 9.7 .1961 tarih ve 334 sayılı Ana
yasa ile tek meclis esası terk olunarak, onun yerine çift meclis sistemi 
getirilmiştir ( 1). Bu itibarla kanunların çıkarılması, değiştırilmesi 

ve kaldırılması işleri bu meclislere ait bulunduğundan, Bakanlar Kuru
lunca müzakere edilip, nihai şeklini almış bulunan bütçe tasarısının da 
bu meclislerde görüşülüp, kanun haline getirilmesi icabetmektedir. Bu
nun içın hükümet bütçe tasarısını mali yılın başlamasından en az uç 
ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar (2). Büyük Mille ec
lisüıe sunulmuş olan bütçe tasarısı başkanlık makamı tarafından Büt
çe Karma Komisyonuna havale olunur (3). Büyük Millet Meclisindeki 
müzakere süresini uzattırmamak için bütçenin Millet Meclisi ile Sena
tonun ayrı komisyonlarında görüşülmesi yerine, Bütçe Karma Komis
yo:.:-ıunda incelenmesi daha uygun bulunmuştur. 

Büyük Millet Meclisinin diğer komisyonlarında olduğu gibi, Bütçe 
K~1ma Komisyonunun da bir başkanı, bir başkan yardı.mcısı ve bir de 

( 
1
) «Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriye Senatosund 

kurulur» T.C. Anayasası, Madde 63, Fıkra 1. 

(
2

) «Genel ve' katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini göstere ra 
Por mali yıl başından en az üç ay önce Bakanlar Kurulu tarafından Türki lın
l'tik Millet Meclisine sunulur» T.C. Anayasası, Madde 94, Fıkra ı. 

«Bu tasarı (bütçe tasarısı) Bakanlar Kurulunca incelenip onandıktan sonra en 
geç Aralık ayı başında Büyük Millet Meclisine sunulur» Muhasebei Umumiye Ka· 
nunu, Madde 34, (2.VI.1949 tarih ve 5419 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan şekli.) 

(
3

) «Bu tasarılar ve rapor, 35 Milletvekili ile 15 Cumhuriyet senatosu uyesın
den kurulu bir karma komisyona verilir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar gru
buna veya gruplarına en az 30 üye verilmek şartiyle, siyasi parti gruplar nın e b 
ğımsızların oranlarına göre temsili gözönünde tutulur» Anayasa, 1adde 94, 
2. 
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.sör;cüsü vardır. Bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı olan daire ve mües
seselerin bütçeleriyle katma bütçeli idarelerin bütçelerini incelemek 
üzere, Bütçe Karma Komisyonu üyelerinden tali gruplar teşkil edilir . 
.Bu gruplar hangi bakanlığın ve dairenin bütçesini tekik edeceklerse, 
onların yetkili organlariyle temasa geçerek, mali yıl içindeki ihtiyaç
larını öğrenirler ve bunları karşılıklı şekilde görüşüp, tespite çalışırlar. 
:Bilhassa burada yeni mali yıl için istenilen ödeneklerin geçmiş yılın ke
sin hesabına uyup uymadığı, eğer istenilen ödeneklerde bir fazlalık 

mevcutsa, bunun nereden ileri geldiği, haklı bir sebebe dayanıp dayan
mrAığı araştırılır ve bu suretle yapılan tahminlerin isabet dereceleri 
tayin olunur. Tali grupların yaptıkları bütün bu temaslar ve tetkikler 
sonunda her tali grup raportörü incelemelerinin sonuçlarını bir rapor 
halinde tespit ederek, bu raporu bütçe müzakerelerinde esas olmak üze
:re, Bütçe Karma Komisyon Başkanlığına verir. 

Bütçe Karma Komisyonunda her bakanlığın ve her dairenin büt
çesi bölümler ve maddeler halinde müzakere edilip tartışılır. Her ba
karJığa veya müesseseye ait bütçe konuşulurken, ilgili bakanla daire 
ve müessese müdürleri de hazır bulunurlar ve istenilen jzahatı komis
yona verirler. Bu meyanda bakanlığın veya dairenin bütçesini tetkik 
etmiş olan raportör de görüş ve düşüncelerini bildirir. Bu suretle bü
tün bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı bulunan teşekkül ve müessese
leıin bütçe tasarıları incelenip, komisyonca nihai bir karara varılınca, 
karma komisyon raportörü de devlet bütçesi hakkındaki raporunu ha
zırlar ve bu raporda, hükümetin getirdiği tasan üzerinde komisyonca 
ne gibi değişikliklerin yapılmış olduğunu da açık bir şekilde ortaya 
koyar. 

Bütçenin vaktinde meclisten çıkarılmasını temin etmek. için karma 
komisyonda geçen bütün müzakere ve incelemelerin en çok sekiz hafta 

.. içinde tamamlanması gerekir. Karma komisyon bütçe müzakerelerini 
tamamladıktan sonra, hükümetin bütçe teklifleriyle karma komisyo
nun yaptığı teklifleri karşılıklı olarak mukayese edebilmek ve araların
daki farkları daha iyi anlayabilmek için bunların yan yana ve ayrı hane
ler halinde yazılıp, bastırılmaları ve Büyük Millet Meclisi üyelerine dağı
tılmaları lazımdır. Bu suretle milletvekilleriyle senatörlere, her iki tek
lifin karşılaştırılması ve birbirleriyle mukayese edilmesi imkanı veril
m~ş olur. 

Memleketimizde çift meclis sistemi kabul edilmiş olduğundan, kar
ma komisyondan çıkan bütçe tasarısının hem Millet Meclisinde ve hem 
de Cumhurfiyet Senatosunda görüşülüp bir karara varılması lazımdır. 
Ancak çift mecliş şeklini kabul etmiş olan demokratik sisteme bağlı 
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dev~etlerde bütçe müzakerelerinin ilk önce senatoda değii, millet mec
lisinde yapilması uygun görüldüğü halde, memleketimizde bunun aksi
ne olarak, karma komisyondan çıkan bütçe tasarısı Cumhuriyet Sena 
tosunda görüşülür. Bu hususun doğru olup olmadığı, bazı tartışmalara 
yol açmış olmakla beraber ( 1), memleketimizde, bütçeye hakimiyet ba
kırrımdan, Millet Meclisi daha kuvvetli bir durumda görünmektedir. 
Gerçekten Cumhuriyet Senatosuna sunulan tasarı en geç 1 O gün içinde 
götiişülüp, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, kabul edilen metin 
tekrar bütçe karma komisyonuna iade olunur. Komisyon Senatoda..11 
gelen bütçe tasarısını yeniden tetkik eder ve onu en geç bir hafta içinde 
Millet Meclisi Başkanlığına sunar ( 2) • Millet Meclisine gelen tasarı bü
tün milletvekillerine basılıp dağıtılmış olduğundan, her bir milletve
kili bunun üzerinde düşünüp, mütalaasını bildirme imkanına sahip 
olur. Karma Bütçe Komisyonu ile Cumhuriyet Senatosunun tetkikinden 
geçmiş olan bütçe tasarısı Millet Meclisinde incelenir ve asıl nihai şek
lini de burada alır. Ancak tatbikatta karma komisyon tarafından ka
bul edilmiş bulunan bütçe tasarısı Millet Meclisinin genel hey'etinde 
büyük bir değişikliğe uğramaz. Çünkü hükümetin hazırladığı tasan büt
·çe tekniğinden anlayan ve aynı zamanda memleketin ıktisadi ve mali 
'dur ırnuna vakıf bulunan milletvekilleriyle senatörlerden terekküp 
eden bütçe karma komisyonunda enine boyuna incelenir ve gerekli gö
rülen değişiklikler yapılır. Esasen bilindiği üzere, meclis komisyonla
rınaaki bütün çalışmalar daha ziyade teknik mahiyette olup, burada 
sözden ve edebiyattan ziyade, problemlerin nasıl çözülebilecekleri üze
rinde durulur. Buna mukabil meclisin genel hey'et toplantılarındaki 
miJzakere1ere büyük ölçüde politik hava hakim olur. Gerçekten meclis 
kür-süsüne çıkan hatipler kendilerini seçmenlerine beğendirmek için 
uzun ve çekici konuşmalar yapmağa çalışırlar. Hiç şüphe yok.ki, bu da 
bütçe tasarısının zamanında meclisten çıkıp, kanunlaşmasına bir engel 
teşkil eder. 

İşte bu sebeple parlamentoda yapılacak olan bütçe müzakerelerin' 
'Zamanla sınırlayarak, bütçenin mali yıl başından önce parlamentodan 

(
1

) Bu hususta şu eserlere bakınız: Akif Erginay « _ıı iye Notları» Ankara 
Hukuk Fakültesi Yayınları, 1962 - 1963, S. 306. Nihat Sayar «Amme fali esi» İs an
buI 1964, Cilt II, s. 137. Bedii N. Feyziolğu «Bütçe» İstanbul 1965, s. 234. 235. 

( 2) «Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin, en geç bir haf a ·ç·nde e
niden görüşülmek üzere, karma komisyona verilir. Karma komis o unu.."1 kabul 
ettiği en son metin Millet Meclisinde görüşülür ve mali yıl başına kadar ka .. ara 
bağlanır» T.C. Anayasası, Madde 94, Fıkra 4. 
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çıkması temin olunabilir. Ancak böyle bir tahdidin milletvekillerinin
veya senatörlerin bütçe hakkındaki düşüncelerini tam olarak ifade e -
mqlqrine engel olacağı da düşünülebilir. Nitekim zamanımızda bütçe 
görüşmelerinin serbestçe ceryan etmesini ve hiç bir suretle zamanla 
kı~ıt;lanmamasını savunanlar olduğu gibi, fikir ve düşüncelerin kon
sar.~tre edilmek suretiyle ifade olunabileceğini ve dolayı8tyle konuşma
ların zamanla tahdit edilerek, bütçenin zamanında çıkmasının sağlanı
labileceğini ileri sürenler de vardır. Memleketimizde 1961 Anayasanın_ 

kabulünden önce, bütçe görüşmelerinin belli bir zamanla tahdidi yoluna 
gidilmiş değildi. Ancak Büyük Millet Mec.ı.isi Dahili Nizamnamesi, bütçe 
ve kesin hesap kanunu görüşmelerinin bir defada yapılacağı esasını ka
bu . etmiş bulunmaktadır ( 1). 

1961 Anayasası her ne kadar 94 üncü maddesindeki hükümle bütçe 
tasarısı müzakeresinin karma komisyonda sekiz haftadan ve Senato
dalri müzakeresinin on günden fazla olamıyacağını tespit etmişse de 
Millet Meclisindeki müzakeresi hakkında kesin bir tahdit koymamış ve 
sadece «Karma Komisyonun kabul ettiği son metin Millet Meclisind 
gö ... üşülür ve mali yıl başına kadar karara bağlanır.» hükmüyle yetinmiş
tir. Ancak bu böyle olmakla beraber, Millet Meclisi konuşmaların uza
dığını görür ve dolayısiyle bütçenin zamanında kanunlaşmasının teh
likeye gireceğini anlarsa, bu takdirde üyelerin konuşmalarım 10 - 2 
dak :kalık bir müddet içinde yapmalarını karar altına alabilir. 

Millet Meclisindeki bütçe müzakerelerine Maliye Bakanmın yaptı
ğı bir konuşma ile başlanır. Bakan bu konuşmasında memleketin için
de bulunduğu iktisadi ve mali durumu ana çizgileri ile tespit eder. Bu 
munasebetle giderlerin hangi maksatlara tahsis olunduğundan, gelirle
rin hangi kaynaklardan ve ne oranlarda alınmaya çalışıldığından, mil 
1i gelir artışından, para istikrarından, istikrazlardan ve diğer aktüe 
olan bütün ekonomik ve mali problemlerden bahseder. Maliye Bakanı
nın yaptığı konuşmadan sonra çok defa karma komisyon sözcüsü 
konuşarak, komisyonun tasarı hakkındaki görüşünü tı.çıklar. Eliti.im 
bunlardan sonra bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere ve tartışmala
ra geçilir. İlk önce muhalefet partilerinin liderleri veya sözcüleri ko 
nuşarak, bütçe tasarısının tümü üzerindeki partilerinin düşünce ve gö
rüşJerini ortaya koyarlar ve dolayısiyle hükümetih icraatını yani ikti-

( 1) «İki defa müzakere hakkındaki şartlar gelirler ve giderler bütçesiyle kesin 
hes~p kanununa, ek ve olağanüstü ödeneklerle bütçe bölümlerinde aktarmalar ta
leplerini ihtiva eden kanunlara şamil değildir. Bunlar haRKında bir müzakere. kafi
dir» T .B.M.M. Dahili Nizamnamesi, Madde 100. 
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darda bulunan partinin iktisadi, mali, siyasi ve idari tutumunu türlü 
yörJerden ve açılardan tenkit ve tahlil ederler. Aynı şekilde kendi ad
larma söz almış olan millet vekilleri de bütçe tasarısı hakkındaki ken
di şahsi görüş ve mütalaalarını bildirirler (1). Bütün bu konuşmalar 
memleket sorunlarının çözülmesine hizmet ederlerse, yapıcı ve faydal 
olurlar. Buna mukabil sadece iktidar partisini yermek ve onun umumi 
efkardaki değerini düşürmek için konuşmalar yapılırsa, bunlar da ço 
deia kırıcı ve zararlı olurlar. Bütün yapılan bu tenkitlere karşı Başba
kan ile Maliye Bakanı ve bakanlıkları tenkit edilen diğer Bakanlarla 
iktidar partisinin kürsü hatipleri gerekli olan cevapları verirler. 

Bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmeler biter ve oylama so 
nunda da bölümlerle maddelerin görüşülmesine karar alınırsa, o za
man bütçe kanununun birinci maddesi ile buna bağlı olan gider ce e -
!erinin görüşülmesine geçilir. Bu suretle bütçe kamınunun metni mad. 
de madde ele alınıp, rey'e vazedildiğ"i halde, gider cetvelleri bölüm
ler halinde müzakere edilip, rey'e konulurlar. Bilindi ~ i üzere, bütçe bö
lümler ve maddeler halinde sınıflandırılmış olup, bölümler içerisind 
daima birbirleri ile ilgili bulunan ödenekler yer alırlar. Yu..l{anda da 
söylediğ"imiz üzere, genel toplantıda yapılan müzakerelerde, meclis· 
kabul ve tasvibine sunulan ünite maddeler olmayıp, bölümlerdir. Bö
lüm yerine maddeler ayrı ayrı rey'e konulup kabul edilmiş o .. sa, o 
man müzakereler hem çok uzar ve hem de bütçenin uygulanması 
mmdan, hükümete tanınan hareket serbestisi de çok daraltılmış o 
Çünkü herhangi bir maddedeki ödeneğin yetmemesi halinde, diğer b" 
maddeden aktarma yapabilmek için daima meclisten izin almak, yani 
bir kanun çıkartmak ıazımgelir. Halbuki Meclis bütçedeki ödene e -
maddeler halinde değil, bölümler halinde kabul ederse, o zaman bir bö
lüm içinde yer alan maddeler arasındaki aktarmayı hükümetin bizza 
Yapması mümkün olabilir. Eğer hükümete daha fazla bir hareke ser
bestisini verdirtmek için ödenekler, bölüm olarak değil de, toptan re 'e 
ko~1Ulmyş olsaydı, o zaman da yasama organının murakaba hakkı çok 
sınalandırılmış olurdu. İşte bu sebeplerden ötürü orta bir ol o~ 
bütçedeki ödeneklerin bölümler halinde rey'e konulup kabul edilmesi 
uygun bulunmuştur. Bu suretle devlet bütçesi içinde yer alan Cumhu
riyet Senatosu, Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Sayışta , Anayasa 

( 
1

) «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, meclislerinin gene kurulla 
bakanlık ve daire bütçelerile katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her -
nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar» T.C. Anayasası, Madde 
Fıkra 5. 
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Mahkemesi, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Devlet 
İstatistik Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Ba
kanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Dış 
işleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bekanlığı, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Devlet Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, Toprak ve İskan 
Bakanlığı, Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri sırasiy!e 
görüşülüp tasdik olunurlar. 

Bütçe kanununun birinci maddesinin ve buna bağlı olan gider cet
vellerinin kabul ve tasdik edilmesinden sonra, gelirler bütçesi ile ilgiE 

bu1unan ikinci maddenin görüşülmesine geçilir. Gelirlerin giderler büt
çesinde olduğu gibi, Büyük Millet Meclisi tarafından bölümler halinde 
kabul edilmesine ihtiyaç yoktur. Gelir cetveli, tabi olduğu ikinci mad-

de ile birlikte rey'e konulup tasdik edilir. Gider ve gelirlere ait madde
ler ve cetveller kabul ve tasdik edildikten sonra, bütçe kanunu metnin-
deki diğer maddelerle bunlara bağlı olan cetveller sırası ile ele alınıp, 
göıüşülür ve onaylanır. Bütün bu maddelerin birer birer kabul ve tas-

dikini müteakip, bütçenin tümü rey'e konulur ve onaylandıktan son
ra, bütçenin Meclisteki müzakeresi de tamamlanmış olur. 

Bütçenin taşıdığı özelliklerden ötürü diğer kanun tasarıları hak
kında millet vekillerine tanınmış olan bazı haklar bütçe tasarısında sı
nırlandırılmış b ulunulmaktadır. Gerçekten milletvekilleri bizzat bir 
kanun teklifinde bulunabilecekleri gibi, kanun tasarılarında mevcut 
olan maddelerden bir veya bir kaçını da, değiştirmek veya tasarıya ye
ni .. naddeleri eklettirmek yetkisine sahip bulunmaktadırlar. Bu husus
tak~ teklifler, tasarıları inceleyen komisyonlarda ileri sürülebileceği 

gibi, uinumi hey' et toplantılarında da yapılabilirler. Buna mukabil büt
çenin hem denkliğini bozmamak ve hem de bütçe tasarısının zamanın
da kanunlaşmasını sağlamak amaciyle 1961 Anayasası şu hükmü koy· 
muş bulunmaktadır : «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclisle
rinin genel kurullarında Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler 
hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüş

me?er sırasında açıklarlar ; bölümler ve değişiklik önergeleri üzerle
rincı.e aynca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur. Türkiye Mil
let Meclisi üyeleri, bütçe k~unu tasarılarının genel kurullarda görüşlil-
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mesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapa
ıng,zlarn (1). 1961 Anayasasındaki böyle kısıtlayıcı bir tahdide Millet 
Meclisinin İç Tüzüğünde de rastlanılmaktadır. Buna göre bütçe ka
nununa taalluk edip, giderlerin artırılmasını veya gelirlerin eksiltilme
sini hedef tutan taleplerin veya ek maddeler ilave edilmesi isteklerinin 
ancak bütçe raporlarının milletvekillerine dağıtılmasını takip eden 
Yedi gün içinde yani bütçe tasarısının henüz umumi heyette müzake
resine geçilmeden önce yapılmış olması icabeder. Umumi ve zati aylık
larla ödeneklerin, gündeliklerin ve yollukların artırılmasına ; memu
riyetlerin ihdasına veya yürürlükte bulunan kanunların sınırları dışı
na çıkılarak, kadroların genişletilmesine dair milletvekilleri tarafın
dan ne bir teklif yapılabilir ve ne de bir ek madde ilavesi isteğinde bu
lunulabilir. Bu kısıtlayıcı hükümler vasıtasız vergiler kanunlariyle tah
sisat itasını gerektiren kanunlara da şamildir. Bu tahditler hükümet 
veya bütçe komisyonu tarafından kabul edilen veya elli imzayı havi 
olan tekliflere şamil değildir (2). Bu böyle olduğu gibi, Devlet Başkar 
nının, bütçe kanununun yeniden müzakere edilmek üzere, Büyük Millet 
M:ı:;(!lisine geri göndermesine de imkan yoktur (3). Bu itibarla bütçe ka
nunu tasarısı Millet Meclisinde kabul edildikten sonra, hemen mali yıl
başından önce resmi gazete ile ilan edilerek, kanuniyet kespeder. An
cak bütçe müzakerelerinin parlamentoda gecikmesi yüzünden bütçe t.a.
sansı mali yıl başından önce kanunlaşamamışsa, o zaman hükümetin ne 
bir kuruş gelir tahsil etmesi ve ne de bir kuruş masraf yapması mfun
kün olabilir. Gerçekten hükümetin hazırlamakla mükellef olduğu büt
çe tasarısının mevzuattaki hükümlere rağmen, vaktinde hazırlanıp, ya
sama organına sunulamaması veya yasama organının bütçe müzakere
leıine ciddiyetle ve zamanında başlayamaması veya parlamentoda mev
cut muhalefet partilerinin yaptıkları obstruksiyon «obstruction» yü
zünden bütçe tartışmalarının uzayıp gitmesi veyahutda bütçeyi red an
lamına gelen kırmızı oy verilmesi sonuçlarında bütçenin istenilen za
lll&.nda meclisten çıkması ve kanunlaşması gecikebilir. Bu takdirde, ka
rnu hizmetlerinin aksattırılmamasını ve dolayısiyle millet ekonomisiy
le Şahıs ekonomisinin bundan zarar görmemesini temin için gerekli gö-

<1
> T.C. Anayasası, Madde 94, Fıkra 5 ve 6. 

<2> T.B.M.M. Dahili Nizamnamesi, Madde 127. 
(3) «Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunlan 

on gün içinde yayınlar; uygun bulmadığı kanunu bir daha görüşülmek üzere, bu 
~u~usta gösterdiği gerekçe ile birlikte, ayni süre içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lısıne geri gönderir. Bütçe kanunları ve Anayasa bu hükmün dışındadı > T C. Ana
Yasası, Madde 93. 
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rlilen tedbirlerin alınmış olması iktiza eder. İşte bu maksatla çıkartıla
cak olan geçici süreli bir bütçe ile işlerin yürütülmesi temin edilmiş 
olunur. Ancak uygulanmak istenilen geçici bütçe usulleri de, her zaman 
ayni değildir. Bunlardan biri mali yılın sona ermesiyle ömrü tamam
lanmış olan bütçenin, buna rağmen, daha bir kaç ay ayakta kalabilmesi 
ve her ay bütçe ödenek yekününün on ikide birinin harcanılmasına izin 

erilmesi şeklinde olabileceği gibi, diğeri de meclise sunulmuş olan 
ibütçe tasarısındaki ödenek miktarlarının on ikide biri olmak üzere büt
çenin kabulüne kadar bunların aylık olarak sarf edilmesi ve sarf edi
len miktarların çıkacak olan bütçenin hesaplarından mahsubunun icra 
edilmesi şeklinde de olabilir. Nihayet bir sonuncusu da, geçici sarfiya-
m yapılabilmesini temin için, hükümete belli bir miktarda ödeneğin 

verilmesi usulüdür. 

Hülasa geçici bütçelerin esas gayesi kamu hizmetlerini aksattırt

mamak için bir taraftan harcamaların yıllık bütçenin ilgili bölümlerin-

den yapılmasına ve diğer taraftan tahsil olunacak devlet gelirlerinin 
yine yıllık bütçede mevcut olan gelir cetvellerindeki mütenazır tertiple
Iine kaydolunmasına izin verdirmektir. Daha önce de işaret etmiş ol-

duğumuz üzere, geçici süreli bütçeler arızı olarak uygulandıkları için 
sakıncalı sayılırlar. Bu sakıncaları şu noktalarda toplamak kabildir. 

1) Geçici bütçeler acele olarak hazırlanırlar ve parlamentolarca isteni
len şekilde incelenmeye tabi tutulamazlar. 2) Asıl bütçe ile yapılması 
düşünülen mali islahat bu yüzden gecikeceği gibi, bazı kamu hizmetleri 
ve bu meyanda ihaleye bağlı olan inşaat işleri de büyük ölçüde aksayabi-

lir. Bu da, ekonomik kalkınmasını plan ve programlara bağlamış olan 
memleketlerde, plan hedeflerine vaktinde ulaşılmayı çok geciktirebi
lir. 3) Eğer geçici bütçe ile toptan bir ödenek verilir ve bu ödenekleri!l 

bölümlere ayrılması işi hükümetin yetkisine bırakılırsa, o zaman hem 

parlamentonun kontrolu zayıflar ve hem de geçici bütçe ile yapılmış 

olan harcamaların asıl bütçedeki ödeneklerden mahsup edilmesi çok 

zorlaşır,. 

Memleketimizde geçici bütçeler daha ziyade Meşrutiyet devrinde çı
kartılmış olup, Cumhuriyet idaresinde bundan mümkün olduğu kada::t 
kaçınılmak istenilmiştir. Fakat buna rağmen, 1340 (1924) yılında 425 ve 
457 sayılı kanunlarla Mart ve Nisan ayları için geçici bütçeler yapılmı:;: 
ve 1341 (1925) yılında da 565 sayılı kanunla çıkacak bütçenin tertiple· 
rioden mahsubu icra edilmek suretiyle, rakamsız bir muvakkat sarfi-
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·yat imkanı sağlanılmıştır ( 1). 1931 yılında ise, bütçenin meclisten çıka
. nl ması gecikmiş olduğundan, 1806 sayılı kanunla Haziran ve Temmuz 

yl.ırına mahsus olmak üzere, iki aylık geçici bir bütçe çıkarılmış ve 
devletin umumi hizmetlerinin görülebilmesi için hükümete rakamlı ge
-çic.;. bir ödenek verilmiştir (2). 1932 yılında çıkartılan 1978 sayılı mu
vakkat bütçe kanuniyle de Haziran ayında umumi hizmetlerüı görül
mec;;i için dairelere sarf edilmek üzere, ayni şekilde geçici ödeneğin ve
rilr .. iesi kabul edilmiştir (3 ). 1949 yılında ise, önce 5287 (-1) sayılı ka
nunla Ocak ve bunu takiben de 5306 ( 5 ) sayılı kanunla Şubat aylan için 
iki ayrı geçici süreli bütçenin çıkartılmış olduğu görülmektedir. 

Bütün bu devrede çıkartılan geçici bütçeler 1924 Anayasasının yü
TÜ: lükte olduğu bir devreye rastlamaktadır ki, bu yıllarda bütçenin ma
i yıla girilmesinden önce çıkartılması hususu, ancak B.M.M. nin alacağı 
edbirlerle yani müzakerelerin kifayeti hakkında verilen önergelerle te

min edilebiliyordu. Halbuki 27 Mayıs ihtilalinden sonra çıkartılan 1961 
Anayasası, devleti bütçesiz bıraktırtmamak için, 94 üncü maddesinde
lti hükmiyle devlet bütçesinin Karma Komisyonda en çok ekiz hafta
lık ve Cumhuriyet Senatosunda ise, en geç on günlük bir süre içinde 
:görüşüleceğini ve nihayet Millet Meclisindeki müzakerelerin ı . arta ka
'tiar devam edip, bütçenin tasdik olunacağını kabul etmiştır. Buna göre 
bütçe müzakerelerinin uzatılmak suretiyle geçici bir bütçenin çıY...artıl
nıası yolu kapanmış görünmektedir. Ancak bu böyle olmakla beraber, 
kırmızı oy verilmek suretiyle, bütçenin red edilmesi halinde, geçici bir 

ütçenin çıkartılmasına lüzum hasıl olmaktadır. Nitekim 1965 ve 1969 
-yıllarındaki durum böyle olmuştur. 1965 yılındaki koalisyon hüküme-

i, Büyük Millet Meclisine getirdiği bütçeye kırmızı oy verildiği taKdir
-de, bunu bir güven oyu şeklinde telakki edip, hükümetten çek'leceğini 
beyan etmiş ve ekseriyet de kırmızı oy verdiği için istifa etm·stir. İste 
bu münasebetle yeni hükümet kurulup, yeni bütçe çıkaniınca;a kadar 

(1) «1341 yılı umumi muvazene kanununun uygulanmasına kadar ·apılacak 
bizmetler ve elde olunan haklar muteberdir. Bu müddet içinde önemli ve ace e 
bısuslar için gerekli olan meblağlar sonradan dairelerin 1341 bü çes·ndeki be 'i 

rtiplerinden mahsup olunmak üzere geçici sarfiyat yapılabi ir» 134! senes: _ _ 
vazenei Umumiye Kanununun mevkii mefr-ı::te vazına kadar ifa o.unacak :tıJzme. 
er hakkında Kanun, 26.2.1341, No : 565, Madde ı. 

( 2) Düstur, üçüncü tertip, Ankara 1931, Cilt 12, S. 497 - 489. 

( 3 ) Düstur, Üçüncü tertip, Ankara 1932, Cilt 13, S. 427. 

{ 4 ) Düstur, üçüncü tertip, Ankara 1949, Cilt 30, s. 88- 89 

-(S) Düstur, üçüncü tertip, Ankara 1949, Cilt 30, s. 133. 
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uygulanmak üzere, 19.2.1965 tarih ve 544 sayılı geçici bütçe kanunu ka
bul edilmiştir. Bu geçici bütçe kanununda «genel ve katma bütçeli dai
reler 1 Mart 1965 tarihinden en geç 1 Haziran 1965 tarihine kadar 
geçecek her ay zarfında 1964 mali yıl bütçesinin (A/1) ve (A/3) işaretli 
cetvellerine dahil tertiplerdeki ödeneklere yıl içinde alınan ödenekler 
ilave edilmek suretiyle, bulunacak toplamın veya yıl içinde kabul edi
len olağanüstü ödeneklerin onikide biri tutarında harcama yapmayd 
ye+-k.ili kılınmıştır ( 1) » denildiği gibi, aynca «yürürlükteki mevzuat ge
reğince devlet gelirlerinin (katma bütçe gelirleri dahil) yıllık olarak 
tarh ve tahsiline devam olunur ve 1964 mali yıl bütçelerine bağlı (B) 
işaı etli cetvellerine mütenazır tertiplere irat kaydolunur» hükmü ko 
nulmuştur (2). Bu böyle olduğu gibi, 1970 yılı bütçesi de Millet Mecli
sinde umumi şekilde müzakereye tabi tutulmuş ve bölümlere geçilme
si için yapılan oylamanın sonucunda kırmızı reylerin fazla olduğu mey
dana çıkmıştır. Hükümet, meclisin vermiş olduğu bu menfi karan si
yasi yönden yorumlayarak, iş başında kalmasını doğru görmemiş ve pek 
haklı olarak da istifasını vermeği uygun bulmuştur. İşte bu sebeple 1970 
mali yılı için kabul edilmiş bulunan geçici bütçede de ayni şekilde «ge
nel ve katma bütçeli daireler, 1 Mart 1970 tarihinden en geç 31 Mayıs 
1970 tarihine kadar geçecek her ay zarfında 1969 mali yıl genel ve kat
ma. bütçelerinin (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerine dahil tertiplerin
deki ödeneklere yıl içinde yapılan aktarmalarla verilen ek ödenekler de 
dikkate alınmak suretiyle ,bulunacak toplam veya yıl içinde kabul edilen 
olağanüstü ödeneklerin onikide biri tutarında harcama yapmaya yetkili 
kılınmışlardır» (3 ) denilmekle, harcamaların belirli bir süre için yapıl
masına imkan verdirilmiştir. Aynca bu giderleri karşılamak maksadiy
le de «yürürlükteki mevzuat gereğince devlet gelirlerinin (katma büt
çeler gelirleri dfilıil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam 
olunur. Tahsilatın irat kaydedileceği gelir tertipleri Maliye Bakanlığın 
ca belli edilir» hükmü konulmuştur ( 4). Böylece her iki geçici bütçe 
ka..:ununda da eski yıl bütçesinin gelecek yılın üç ayında. uygulanacağı 

ve bu süre içinde bir taraftan harcamaların yapılacağı ve diğer taraf-

( ı) 1965 Mali Yıl Bütçeleri kanunlaşıncaya kadar devlet harcamalarına yetki 
veren Kanun, 19.2.1965, No: 544, Madde 1. 

( 2) Ayni Kanun, Madde 4. 

(3) 1970 Mali Yıl Genel ve Katma Bütçeleri kanunlaşıncaya kadar devlet har
camalarının yapılmasına ve devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki ve
ren Kanun, 25.2.1970, No: 1237, Madde 1, Fıkra 1. 

(4) Ayni Kanun, Madde 5. 



449 

tan da gelirlerin toplanılacağı kabul edilmiştir. Bu itibarla geçici büt
çe başlı başına bir bütçe olmayıp, daha ziyade yıllık büt,çenin belli bir 
kısmını teşkil etmektedir. · 

Hülasa kamu hizmetlerinin görülmesi için bir taraftan hüküme~ 
sartiyatta bulunma imkanını sağlayan ve diğer taraftan hükümete dev
let gelirlerinin toplanılma yetkisini veren geçici bütçeler daima sakın
calı görülmüş ve bu sebeple böyle bir palyatif tedbirden mümkün ol
duğu kadar kaçınılmak istenilmiştir. 

vnı - DEVLET BÜTÇESİNİN UYGULANMASI. 

Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunan bütçe mali yılın 
ba;ından itibaren uygulanır. Bütçe kanunu yürütme organına yani hü
kümete bütçede tespit edilen ödeneklerin harcanılması ve gelirlerin 
toplanılması yetkisini verir. Bu itibarla bütçenin uygulanması bahsinde 
hem bu konulardan ve hem de bütçenin denkliğini sağlıyan hazine 
ınuamelelerinden söz edilecektir. 

1 - Devlet gelirlerinin toplanılması. Devlet gelirleri içinde irat 
ve ~ervet vergileri, gider, gümrük, tekel, istihlak ve dış sehayat harca
lllalan vergileri ile damga ve emlak alım vergileri, devletçe yönetilen 
kurumlar hasılatı ve devlet payları, belli giderler karşılığı. gelirler, dev
let mallan gelirleri, çeşitli gelirler ve cezalar, özel gelirler ve özel fonlar 
gelirleri gibi oldukça çeşitli kaynaklardan sağlanılmış olan gelirler mev
cu · bulwımaktadır. Ancak bunların içerisinde en önemlisini de vergi
ler teşkil etmektedir. Nitekim 1969 yılı bütçesindeki 24.497.364.782 li
raJ,k gelir toplamı içinde 21.249.242.241 liralık kısmını yani % 86,8 ini 
Vergi gelirleri teşkil ettiği halde, 1.132.122.541 lirasını yani % 4,6 oranı
nı Vergi dışı normal gelirler, 2.116.000.000 lirasını da yani % 8,6 oranı
nı da özel gelirler ve fonlar meydana getirmektedirler (1). 

Devlet gelirlerinin toplanılması hususunda, asıl yetkili bulunan ba
kanhk Maliye ·Bakanlığıdır. Ancak Gümrük ve Tekel resimlerinin, üc
retli okullara ait paraların, mahkeme harçlariyle konsolosluk harçları
nın tahsili hususwıda da diğer bakanlıkların yardımcı bir rolleri var
dır· Hazinede toplanılacak gelirlerin nasıl ve ne şekilde tahsil olunaca
ğı i-ıususu, bunlarla ilgili mevzuatta yazılı olup, bütçe kanununa bağlı 

8 (I) 1969 Yılı Bütçe Kanunu, 26.2.1969, No: 1129, T.C. Resınl Gazete 3 Mart 1969, 
aYı 13138, s. 137 . 138. 

F. 29 
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ohn (C) cetvelleriyle bunların, sadece bütçe yılı içinde, toplanılması
na izin verilmektedir. 

Vergiler esas itibariyle tarh, tahakkuk ve tahsil işlerinin yapılma
sı suretiyle toplanılırlar. Vergi bahsinde de işaret ettiğimiz üzere, vası

tası7 vergilerde bu işlemler birbirlerinden ayn safhalarda yapıldıkla~ı 
gibi, bu işlemleri yapan teşkilat da aynı değiİdir. Hiç şüpbe yokki, ver
gir.in alınmasında yapılacak ilk işlem verginin matrahını bulmak ve 
bu matrah bulunduktan sonra da, ilgili vergi kanununda. yazılı olan 
vergi oranını bu matraha uygulayarak, alınacak vergi miktarını tesbit 
etrr_ektir. 

Maliye Bakanlığına bağlı olan gelir müdürleri gerek merkezde ve 
gerek taşrada vergi ve resimlerin tarh, tahakkuk ve tahsil işlerini ka
nunen tayin edilmiş olan süre içinde yaptırmakla görevlidirler. Bilhas
sa her il merkezinde ihtiyaç nispetinde vergi dairesi (1) mevcut olup, 
bunlar Maliye Bakanlığınca tayin olunan vergi, resim ve harçların ta
hakkuk ve tahsili işleriyle uğraşırlar. Bunların emirlerinde yeteri ka
dar şef ve memur da vardır. Tahakkuk ettirilmiş olan vergi, resim ve 
ha-:"çlar kendi kanunlarında yazılı olan şekil dahilinde vergi tahsilatı 
müdürlüklerince tahsil olunurlar. Tahakkuk ettirilmiş olan vergiler ve 
resimler ya toptan veyahut da, mükelleflere kolaylık olmak üzere, bel
li blksitler dahilinde alınırlar. Vergi tahsil şubelerinin bulunduğu yer
lerde, mükellefler vergilerini bu dairelere öderler. Vergi tahsil teşkila· 
tlllıll bulunmadığı yerle de ise, gezici ta sildarlardan faydalanılmak 

icabeder. Tarh, tahakkuk ve tahsil muamelelerini yapan mali teşkilat
taki bütün görevliler merde deı. tardarlann, ilçelerde de mal müdürleri
nin emirleri altındadırlar. Defterdar bulunduğu ilin en büyük maliye me
muru olduğu gibi, mal müdürü de bulunduğu ilçenin en yüksek maliye 
memurudur. Defterdarın emrinde gelir müdürü ile muhasebe müdüıii 
ve lüzumlu göriilen yerlerde de, milli emlak müdürii ile muhakemat 
müdürü vardır. Mal müdürünün emri altında ise, vergi C:airesi memu
ru ile gerekli göriilen yerlerde milli emlak memuru, tahakkuk ve tah
sil servjsi memur lan bulunmaktadırlar. 

Memleketimizde vasıtasız vergiler, devlet bütçesinin 2 inci madde
sine bağlı, (B/1) işaretli cetvelin birinci bölümünde irat ve servet ver
gileri adı altında toplanmış olup, bunlar da gelir vergisi, kurumlar ver
gis!, veraset ve intikal vergisi ile motorlu kara taşıtları vergisinden iba-

(1) «Vergi daire i mükellefi tesnit eden. vergiyi tarh eden, tahakkuk ettiren 
ve tahsil eden dairedir» Vergi Usul Kanunu, M~de 4. 
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ret b 'i:ınmaktaaırlar. Her ne kadar bina ve arazi vergileri de vasıta
sız tcrgilerden sayılmakta iseler de, bunlar özel idarelere bırakılmış 
olduklarından tarh, tahakkuk ve tahsil muamelelerini de, özel idarele
rin vergi teşkilatı yapmaktadır. 

Vergi bahsinde de anlattığımız üzere, vasıtasız vergilerden gelir ve 
kurumlar vergileri beyan esası üzerine tarh olundukları halde, gayn
ınenkullerden alınan vergiler tahrir esasına dayanılarak (arazide arazı
nirı değeri, binalarda. binaların gayrisafi iradı esas tutularak) Vergi Tah
rir Komisyonları tarafından her bölge için ayrı ayrı tesbii edilen mat
rah üzerinden alınırlar. Yine vergi bahsinde de belirttiğimiz veçhile, 
gtir.ıdelik kazançlarla götürü ücretler ve serbest meslek kazançları gib: 
gelirlerden alınacak olan vasıtasız vergiler de götürü esası üzerinden 
tarh edilmektedirler. Götürü usule tabi olan vergi mükellefleri yaptık 
lan hizmet nevileri itibariyle gruplandırılırlar. İl merkezlerinde bu ga
ye ile kurulmuş olan takdir komisyonları vergiye matrah teşkil edeceK 
olar.. kazanç ve ücretleri götürü olarak tayin ederler ve buna göre de 
ilgilileri vergilendirir ler. . 

Vasıtasız vergilerin tarh muamelesi yapıldıktan sonra, mükellefe 
öd-..nilecek olan vergi bildirilir. İtiraz edilmec:iği veya yapılan itiraz 
Vergi İtiraz Komisyonu tarafından redolunduğu takdirde, vergi tahak
kuk ttmiş sayılır ve tahsili cihetine gidilir. 

Bütçenin (B/1) cetvelinin ikinci bölümünde yer alan gider, güın
liik, tekel, istihlak ve dış sehayat harcamaları ile damga ve emlak a ·m 
Vergileri gibi daha ziyade vasıtalı vergiler grubuna giren ergi erde 
tarh, tahakkuk ve tahsil safhaları birbirler~nden ayrılmış değildirler. 
Bu böyle olduğu gibi, bilhassa bu grup vergiler içinde yer alan gümrük 
Ve tekel resimlerinin alınması işinde gümrük ve tekel teşkilatı da gö
re't.1lendirilmiş bulunulmaktadır. 

Yine bütçenin (B/1) işaretli cetvelin üçüncü bölümünde gösterile~ 
diğer vergi gelirleri yani ithalat damga resmi, rıhtım resmi, tapu harç
ları, mahkeme harçları, noter harçları, pasaport ve kançıiarya harçla
rı, trafik harçları ve diğer harçlar gibi harçlar ilgili daireler ve mües
se.seier tarafından tarh ve tahsil olunurlar. 

Bütçe gelirleri içerisinde (B/2) işareti altında gösterilen devletçe 
Yönetilen kurumlar hasılatı ile devlet paylan ve CB/3) işareti altındaki 
kısımda belirtilen özel gelirler ve özel fonlar (l) ilgiii müesseseler ·e 
teşekküller tarafından hazineye verilirler. 

(i)B~sta i::37 inci sahifeye bakınız. 
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2 - Devlet Bütçesindeki Ödenelderin Kullanılması. Toplumun ya
ra·.ma olmak üzere, devlet tarafından yaptırılan işler veya satın alınan 
mallar için istihkak sahiplerine bir bedelin ödenilmesi veyahut da dev
letin çıkartmış olduğu kanunların icabı olarak, bir tediyenin yapılma
sı "'Jugünkü hukuki, iktisadi ve mali düzenin tabii bir sonucudur. Çün
kü her iki halde de devlet hukuki ve mali yönden borçlu duruma gir
miş bulunmaktadır. İşte bu ödemelerin yapılabilmesini temin etmek 
için devlet bütçesinin çeşitli bölüm ve maddelerine yeteri miktarda öde
ne'!{ konulmuş ve b~ların ne suretle harcanacağı hususu da kanunlar
la ve bu meyanda Muhasebei Umumiye Kanunu ile Sayıştay Kanunun
ca tayin edilmiştir. 

Bütçedeki gelirlerin toplanılması işi tek hazine prensibi dolayısiy
le doğrudan doğruya Maliye Bakanlığını ilgilendirdiği halde, bütçenin 
çeşıtli bölüm ve maddelerine konulmuş olan ödeneklerin kullanılması 
işi bütün masrafçı bakanlıkları alakadar etmektedir. Ancak bütçedeki 
denr;eyi kuracak olan bakanlık Maliye Bakanlığı olduğundan, diğer 

masrafçı bakanlıkların yapacakları harcamalar da Maliye Bakanlığım 
yakından ilgilendirmektedir. Nitekim bütçedeki ödeneklerin sarfedil· 
~föi hususu, Maliye Bakanlığına tabi bir memur olarak, bakanlıklar
da görev almış bulunan muhasipler ( 1) tarafından idari yönden kont
rol fdilmektedir. Gerçekten bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı mües · 
sec;;elerle muhtar teşekkül ve müesseselerin başında bulunan sorumlu 
şah:-ıslar, kendi bulundukları daire ve müessese bütçelerindeki ödenek
lerin hangi maksatlar için kullanılması ıazımgeleceğini tayin edip, bu 
hususta karar verdikleri halde, bakanlık veya müessese muhasebe mü
dürleri de, sadece yapılacak ödemelerin mevzuata uygun olup, olmadık
larını incelerler. Diğer bir deyimle devlet ödeneklerinin harcamlma
sında gerekli bulunan taahhüt, tahakkuk ve ita emrine bağlama mua
me .eleri bakanlıklarla daire ve müesseselerin yetkili elemanları tarafın
dan icra edildikleri halde, muhasipler bu muamelelerin kanunlara, tü
züklere ve kararlara uygun bulunup bulunmadıklarını tetkik ederler ve 
uygun buldukları takdirde de, ita amirlerinin (2) verdikleri ödeme emir
lerini yerine getirirler. Bu itibarla bütçede mevcut olan bir ödeneğin 

( ı ) «Varidatı tahsil, mükud ve ayniyatı muhafaza, masarifi istihkak sahipleri
ne tediye ve teslim ve bu işlere müteallik her türlü müraselat ile buna müteferrl 
nakdi ve ayni bilcümle mali muamelatı üa ve Divanı Muhasebata zamanı idare he
sabı ita edenlere muhasip denir» Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 9. 

(2) «Devlet hizmetlerine müteallik mesarüin muvakkat veya kat'i surette te
diyesi hakkında muhasiplere tahriri emir ve mezuniyet verenlere amiri ita denir>~ 
Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 10. 
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harcanılabilmesi için aşağıda bahis konusu olan dört nevi muamelenin 
tamamlanmış olması şarttır. 

a) Taahhüt muamelesi. Devlete ait bir hizmetin icrası veya dev
let için bir malın satın alınması hususunda ita amirlerinin yapmış ol
dukları sözleşmeler neticesinde. devletin borçlu duruma girmesini ge-
rektiren muameleye taahhüt muamelesi denilir. Ancak memur maaş
larının, müstahdem ücretlerinin, borç taksitleri ile faizlerinin ödenil. 
mesi gibi devamlı ve mukannem tediyelerde, ber ödeme için bir kara 
rın alınmasına lüzum olmayıp, mali yılın başında toptan bir kararın 
verilmiş olması yeterli görülmektedir. Çünkü bunlar esas itibariyle 
mevcut olan kanunlara, kararlara veya uzun vadeli sözleşmelere istinat 
etmektedirler. Buna mukabil devlete ait olmak üzere, bir binanın yap
tırılabilmesi, herhangi bir maddenin (yiyecek, giyecek Vf' kullanılacak 
maddelerin) satın alınabilmesi için ayn ayrı taahhüt muamelelerinin 
Yapılmış olması lazımdır. Bunun için dairenin ilgili müdürü veya me
muru satın alınacak olan malın cinsini, nev'ini, miktarını ve takribi fia
tmı belirten bir lüzum müzekkeresi hazırlıyarak, bunu onaylanmak 
tizere ita amirine sunar ve ita amiri de teklif edilen malın alınmasını 
veya hizmetin yapılmasını uygun bulur ve bütçedeki ödeneği de yeterli 
gözürse, teklif yazısını onaylar. Bunun üzerine ilgili daire veya mües
sesenin satın alma komisyonu kendisine havale edilmiş olan lüzum tes
keresinde yazılı olan mal veya işi 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu gereğince ya eksiltmeye çıkartır veyahut da bunların pazarlık 
su.:. etiyle satın alınmasına çalışır. Komisyonun verdiği satın alına ka
rarını ita amiri uygun bulup imzalarsa, hizmeti gördürecek veya malı 
satın alacak olan devlet dairesi ile hizmeti yapacak veya malı satacak 
Olan şahıs veya müessese arasındaki anlaşma da tamamlanmış ve dola
Yısiyle taahhüt muamelesi de tekemmül etmiş olur. 

b) Tahakkuk muamelesi. ·Bütçedeki ödeneklerin sa:fına ait mua
ıne 1e lerin ikinci safhasını tahakkuk muamelesi teşkil eder. De lete ya
PJlan bir hizmetin veya devlete teslim edilen bir malın karşılığında dev
letin ne kadar borçlandığını ve istihkak sahibinin ne kadar alacaklı bu
lunduğunu tespit ve bunu kabul etmek tahakkuk işlemim yapmış oi
lllak demektir. Tahakkuk işlemini ita amirlerinin maiyetinde bulunan 
tatakkuk memurları (1) yaparlar ve bu maksatla da tahakkuk evrakını 
haz~ılarlar. Ancak tahakkuk memurları bunu hazırlarlarken, yapılan 

( 
1
) «Devlet masraflarını mevzuatına tevfikan tahakkuk ettirenlere masraf ta

hakkuk memuru denir» Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 8. 



454 

hi7metin veya teslim alınan malın hangi tarihte taahhüde bağlanmış ol
duğunu, sözleşme şartlarının nelerden ibaret bulunduğunu, yapılan hiz
me1 le tesellüm edilen malın taahhüt ve sözleşme şartlarına uyup uyma
dığını, ödenecek paranın bütçedeki tertibine ve aynı zamanda tahak
kuk suretiyle tayin olunan miktara intibak edip etmediğini, istihkak 
sahibinin hüviyetinin ne olduğunu, zaman aşımının mevcut bulunup 
bulunmadığını, alacaklının borçluluk bakımından bir mahkeme ilamı 
ile mahkum edilip edilmediğini inceden inceye tetkik ederler. Tahak· 
kuk memurlarının, bu şekilde hassasiyetle hareket etmeleri, yaptıkla
rı hatalardan ve usulsüzlüklerden ötürü bizzat Sayıştayca sorumlu tu
tulmalarından ileri gelmektedir. Gerçekten ilerde temas edeceğimiz üze
re Sayıştay, muhasiplerle ita amirleri hakkında nasıl bir sorumluluk 
hükmünü verirse, tahakkuk memurları hakkında da aynı şekilde bir 
sorumluluk kararı alabilir. 

Tahakkuk memuru tarafından hazırlanıp, imza edilen tahakkuk 
evrnkı tekemmül ettirilmek üzere, ya ita amiri olan bakana veyahut 
da imza hususunda yetkili kıldığı zata sunulur ( 1). Ancak bakandan baş
ka~ı tarafından imzalandığı takdirde, keyfiyetin Sayıştaya bildirilmesi 
Iazmdır. Tahakkuk evrakının tahakkuk memuru ile ita amiri tarafın· 

dan imzalanması devlete ait bir borcun kabul edilmiş olması demek
tir. 

Maaş ve ücretlerin tahakkuk muamelesinde, tanzim edilmiş bulu
nan, bordorolar bir nevi tahakkuk müzekkeresi niteliğindedirler. örne
ğine göre basılmış olan bordrolarda maaş veya ücret sahiplerinin ad
lan, soyadları, görevleri ve bunların alacakları brüt miktarlarla vergi
nin kesilmesinden sonra ele geçecek olan net miktarlar ayn kalemler 
ve haneler halinde yazılırlar. İta amirleri tarafından tayin olunan maaş 
mutemetlerinin, bordrolarda yazılı olan maaş ve ücretleri muhasebe
den alabilmeleri için istihkak sahiplerinin bordrodaki isimlerinin hizası
na imza etmeleri lazımdır. Bordrolar ayrıca tahakkuk memuru ile ita 
amiri tarafından imzalandıkları gibi, parayı alacak olan mutemedin de 
bordroyu imzalaması gerekir. 

c) Verile emrine bağlama muamelesi. Devlete yapılmış olan bir 
hizmet veya devletçe satın alınmış olan bir mal bedelinin ödenilmesine 
ait taahhüt ve tahakkuk muameleleri tamamlandıktan sonra, sıra para-

(1) «Devlet hazinesi hesabına bir masrafın tahakkuku ancak bir bakanın ve
ya vazif eten bakan namına hareket eden bir memurun tasdiki ile tamam olun> Mu
hasebei Umumiye Kanunu, Madde 69. 
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nın muhasiplik tarafından istihkak sahiplerine ödenilmesine gelir. Bu
nm..ı. için de, bir verile emrine lüzum vardır. 

Verile emirleri esas itibariyle birinci derecedeki ita amirleri tara
fından imza edilirler. Bakanlıkların gider bütçelerini uygulamaya yet
kili bulunan birinci derecedeki ita amirleri bakanlardır. Ancak bunla
rın, idari işleri yanında geniş ölçüde politik faaliyetleri de bulunduğun
dan, bütün verile · emirlerini görüp onaylamaları kabil değildir. Kaldı 
ki, bakanlıkların ayrıca taşra teşkilatı da mevcut olup, bunlar da bütçe 
ödeneklerinden tediyeler yapmaktadırlar. Bunlara ait verile emirlerini 
ba.~anın bizzat görüp imzalaması da, maddeten mümkün değildir. Bu 
baıtımdan bakanlar valilere, kolordu komutanlarına ve bazı genel mü
dü.:.lere bütçe ödeneklerinden ödeme yetkisini vermektedirler. Bunlar 
ikinci derecede ita amiri mevkiinde olup, kendilerine verilen yetki sı
nırları içinde harcamalar yapmaktadırlar. Bu böyle olduğu gibi, bakan
ların merkeze ait verile emirlerini birer birer inceleyip, imza etmeleri 
de her zaman kabil değildir. Çünkü bakanların parlamento ve kabine 
toplantılarındaki faaliyetlerinden başka, ayrıca iş sahiplerinin müra: 
caa.tlarını da kabul edip, kendilerini dinlemek zorundadırlar. Bunların 

dışında bakanlar kendi bakanlıkları ile ilgili olan işleri maha !erinde 
göıüp incelemek için memleket içinde geziye de çıkmak zorundadırlar. 
İşte bütün bunlardan ötürü merkezdeki verile emirlerini her zaman 
imzalamk için vakit bulamadıklarından ,müsteşarlara, müsteşar yar
dımcılarına ve bazı genel müdürlere bakan adına imzalama yetkisini 
de verirler. Ancak bunlar ikinci derecede ita amiri niteliğini taşımayıp, 
verile emirlerini daha ziyade bakan adına imzalamaktadırlar. 

Verile emirleri devlet hesabına tahakkuk etmiş olan bir borcun is
tihkak sahiplerine ödenilmesini sağlayan bir belgeden başka birşey de
ğildir. Bunun içinde ödenilecek olan paranın miktarı, borcun hangi ma
li Yila ait olduğu, bütçe tertibinin hangi bölüm ve maddesinden ödeni
leceği, istihkak sahibinin hüviyeti açıkça yazılı bulunmaktadır. Verile 
emrinde yazılı olan paranın muhakkak surette bütçeda yeri olan bir 
nıG ksat için kullanılması şarttır. Aksi takdirde ödenekler bütçede yeri 
Olmayan hususlar için kullanılmış olurki, bu da bütçeye sadakat bakı
nıı.::dan, doğru bir hareket ve muamele sayılmaz. iBu itibarla verile em
rine, bununla ilgili bulunan, bütün taahhüt ve tahakkuk evrakının ek
lenmesi şarttır. Bu suretle bakanlıklardaki muhasipler bütün bunları 
birer birer gözden geçirip, bir noksanlığın mevcut olup olmadığını araş
tırtrlar. Noksan veya hatalı bir tarafını bulurlarsa, bu hususta ita amiri 
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mevkiinde olan bakanın dikkatini çekerler ( 1). Ancak devletçe gizli kal
ması gerekli bulunan ödemelerde verile emirleri doğrudan doğruya Sa
yıştaya gönderilirler (2). 

Birinci derecedeki ita amirleri, kendi bakanlık bütçelerinden yapı
lacak tediyeler için hazırlanan, verile emirlerini taahhüt ve tahakkuk 
evrakı ile birlikte Maliye Bakanlığının merkez muhasipliğine yollarlar 
Eğer ödemeden önce Sayıştay vizesi şart koşulmuş ise, böyle hallerde 
ve~·ııe emri taahhüt ve tahakkuk evrakı ile birlikte evvela Sayıştaya su
nulur ve ondan sonra da, tediyesi için merkez muhasipliğine gönderi
lir. 

İkinci derecedeki ita amirleri de, birinci derecedeki ita amirlerinin 
kendilerine vermiş oldukları yetki dfilıilinde, hazırlamış oldukları ve
ri.13 emirlerini taahhüt ve tahakkuk evrakı ile birlikte bulundukları 
mahallin nakit muhasipliğine gönderirler ve böylece verile muamelesi 
de l&llamlanmış olur. 

ç) Ödeme muamelesi. Bütçedeki ödeneklerin harcanabilmesi için 
gerekli bulunan taahhüt, tahakkuk ve verile emrine bağlama işlemleri
nin tamamlanmış olması 18.zımgelir. Ancak bundan sonra, sıra paranın 
öd :nilmesine gelir. Muhasebei Umwniye Kanunwnuza göre ödeme işi
ni nakit muhasipleri görürler. Bunların kendilerine mahsus vezneleri 
olup, parayı bu veznelerde saklarlar (3 ) ve icabı halinde ödemeyi de biz
zat bu veznelerden yaptıkları gibi, istihkak sahiplerine çek vermek su
retiyle de, tediyenin Merkez Bankasınca veya Merkez Bankasının bu
lunmadığı yerlerde Ziraat Bankasınca yapılmasını da temin edebilirler. 
Buna mukabil Maliye Bakanlığının bir memuru olarak, Bakanlıklarda 
görev alınış olan bakanlık muhasebe müdürlerinin vezneleri yoktur. 

( ı) «Muhasebe müdürleri her türlü masraf taahhüt evrakını icradan evvel gö
rüp, bütçe, kavanin ve nizamata mutabakatı noktai nazarından bakana mütalaa 
beyan etmeğe ve bakanlıkça bu mütalaa nazarı dikkate alınmadığı takdirde, yirmi
dört saat zarfında Maliye Bakanını haberdar etmeğe mecburdur» Muhasebei Umu
miye Kanunu, Madde 110. 

(2) «İta emirlerine, muhtevi oldukları masrafın taahhüt ve tahakkukuna teal
fük eden bütün evrakı müsbitenin aslı veya tasdikli suretleri eklenir. Ancak gizli 
muamelelere teallük eden evrak yalnız Sayıştay Başkanlığına ibraz edilir» Muha
sebei Umumiye Kanunu, Madde 73. 

(3) «Her nakit muhasibinin muayyen bir veznesi ve her ayniyat muhasibinin 
de muayyen bir veya müteaddid ambarı bulunur. Muhasipler her ne nam ile olur
sa olsun, kendilerine tevdi olunan paralan ve aynıyatı buralarda muhafazaya mec· 
bur ve ziyamdan mesuldürlern Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 18. 
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l3unlann asıl görevi hem bakanlık bütçesinin hazırlanmasına yardım
cı olmak ve hem de bütçe ile ilgili bulunan muameleleri icradan önce 
inceleyip, idari kontrolunu yapmaktır. 

Nakit muhasipleri bütçe ödenekleri dahilinde yapılan harcamalar 
dan, diğer bir deyişle sarf evrakındaki hatalardan, noksanlıklardan ve 
usulsüzlüklerden doğrudan doğruya Sayıştaya karşı sorumlu oldukla
rmdan, kendilerine gelen ödeme emirlerini çok dikkatle incelerler ve bu 
meyanda ita amirleri ile tahakkuk memurlarının attığı imzaların ken· 
dile!'ine ait olup olmadıklarına, ödenilecek paranın bütçe ile tayin edi
len miktarı aşıp aşmadığına ve bütçedeki tertibine intibak edip etme
cü ğine, taahhüt ve tahakkuk evrakının tamam olup olmadığına, maddi 
bir hatanın bulunup bulunmadığına, yapılacak ödemenin kanunlara, 
tüzüklere ve kararlara uyup uymadığına, parayı alacak şahsın hak sa
hibi bulunup bulunmadğına bilhassa dikkat ederler ( 1). Eğer verile em
rindeki miktarın bütçedeki ödeneğin üstünde olduğunu, yapılan tayinin 
bahis konusu olan açık kadroya uymadığını, taahhüt ve tahakkuk ev
ral~ında bir hatanın mevcut bulunduğunu, istihkak sahihi hüviyetinin 
gereği şekilde açıklanmadığını görürlerse, parayı ödemekten çekinebil
dikleri gibi, ita amirleri de kendilerini bu hususta zorlayamazlar (2) . 

Ancak illerdeki muhasipler verile emrinin mevzuata uymadığını veya büt
çeo.ekı tertibine intibak etmediğini ileri sürmek suretiyle itiraz eder· 
ler~e, ikinci derecedeki ita amirleri yazılı olarak mali sorumluluğu üzer
lerine almak şartiyle, ödemenin yapılmasını muhasiplere emredebilir
ler. Muhasipler de gerekli tediyeyi yaptıktan sonra, sorumluluğun ita 
anıiri tarafından deruhte edildiğini açıklıyan yazıyı bir vesika olarak, 
verile emrine bağlarlar (3). Bu takdirde hazinenin uğrayacağı mali zarar
dar .. da, doğrudan doğruya ita amirleri sorumlu tutulurlar. Merkezdelrı 
sarf evrakı ise, Sayıştay tarafından incelenir ve bu meyanda mevzuata 
uyup uymadığı tayin olunur. Bu itibarla merkez muhasipliği verile em
rinin kanunlara, tüzüklere ve kararlara uyup uymadığını, eri e emri 
tnuhteviyatının bütçedeki tertibine intibak edip etmediğini değil, bun
ların dışında kalan hususlara ait konuları inceler ve bunlar hakkında 
bir itirazı varsa, onu ileri sürebilir (4

). 

Muhasipler verile emrinde bir noksanlık bulmazlarsa, tediyeyi a
Parlar. Tediye merkezde yapılacak ise, ilgili bakanlığın veya müessese· 

<1
) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 81. 

(
2

) Ayni Kanun, Madde 82, Fıkra 1. 
(

3
) Ayni Kanun, Madde 82, Fıkra 2. 

(
4

) Ayni Kanun, Madde 81, Sonuncu Fıkra. 
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nir.ı muhasebe müdürü, merkez muhasipliğine götürülmek üzere, istih
kak sahibine ödeme emrini verir, o da, bunu merkez muhasipliğine ver 
mek suretiyle, parasını ya muhasiplik veznesinden veyahut da Merkez 
Bankasından alır. İllerde yapılacak ödemelerde ise, ilgili daire ve mü0 

essese tarafından verile emrine bağlı olan evrak ya bizzat nakit muha
sipliğine gönderilir veyahut da nakit muhasipliğine ibraz edilmek üze
re, istihkak sahibinin kendisine verilir. Eğer bahis konusu olan muha· 
siplik veznesinden ödenilmesi mümkün ise, tediye doğrudan doğruya 
yapılır. Aksi halde ya Merkez Bankasına veya Merkez Bankasının bulun
madığı yerlerde T.C. Ziraat Bankasına hitaben bir çek kesilerek, para
nın onlar tarafından ödenilmesi temin olunur. 

Maaş ve ücretlerin ödenilmesine gelince, ilgili daire ve müessese
ler.Ji. maaş mutemetleri tarafından hazırlanmış olan maaş ve ücret 
bordroları istihkak sahipleri ile tahakkuk memurları ve ita amirlerine 
imıalattınldıktan sonra, nakit muhasipliğine verilir. Nakit muhasipli
ği d&, tahakkuk evrakı niteliğini taşıyan bordrolardaki imzalan ince
led1kten sonra, ya parayı bordı:oda imzası bulunan maaş mutemedine 
kendi veznesinden öder veyahut da çek vermek suretiyle paranın Mer· 
kez Bankasınca, Merkez Bankasının bulunmadığı yerlerde de, T.C. Zi
raat Bankasınca ödenilmesini temin eder. 

d) Avans muameleleri. Bütçede mevcut olan ödeneklerin kulla 
rufa bilmesi için devlete bir hizmetin yapılmış olması veya devlete bir 
malın teslim edilmiş bulunulması lazımdır. Ancak bu böyle olmakla be
raber, mal henüz satın alınmadan veya hizmet görülmeden de, bütçe
nin ilgili ödenek tertibinden avans şeklinde tediyelerin y3pıldığı da va· 
ki.dil. Bunlar esas itibariyle ya mutemet avansları, ya y0Iluk ve geçici 
görev avansları veyahut da mütaahhit avansları şeklinde olabilirler. 

aa) Mutemet avansları. Değer bakımından büyük bir yekün tut
mayan ve ayni zamanda acele olarak temin edilmesi gereken hususlar 
için daire mutemetlerine belli miktarda bir avans paranın verilmesi ka
bil olduğu gibi, bunların adlarına bankada bir kredinin açılması da 
mümkündür. 

ita amirleri tayin edecekleri mutemede bütçe tertibinden avans 
ve~lmesi için muhasebe müdürlüğüne yazı yazarlar. Tahakkuk memu
ru ile ita amiri tarafından imzalanmış olan avans yazısında avans ve
rilecek dairenin ismi, avansı alacak olan memurun adı, soyadı, görevi,. 
avansın ne maksatla ve ne miktarda verileceği, bütçenin hangi bölüm 
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ve maddelerinden ödenileceği açıkça belirtilir. Muhasip avansa ait ya
zıyı inceledikten sonra, mevzuata aykırı olan bir tarafını bulmaz ve büt
çedeki ödeneği de yeterli görürse, avans kağıdını imzalayarak, avansın 
m~ .. temede verilmesini kabul eder. 

Muhasebei Umumiye Kanunumuza göre alınacak olan avansların 
sııurıandırılmış olduğu görülmektedir (1). Bu itibarla bunu aşan bir 
avrıl'lsın verilmesi kabil değildir. Mutemetler almış oldukları avans pa
raları yanlarında bulundururlar ve ita amirliğince lüzumlu görülen iş· 
le:~ yatırırlar. Ancak ita amirinin lüzumlu gördüğü şeylerin satın alın
ması mevzuata aykırı düşüyorsa, o zaman mutemet ita amirine itiraz 
edt=ıbilir. Çünkü mutemetler de yolsuz karcamalarından ötürü doğrudan 
doğruya sorumludurlar. Ancak ita amiri bahis konusu olan sorumlulu
ğu yazılı olarak üzerine alırsa, mutemet ita amirinin emrini yerine ge
tirmeğe mecbur kalır (2). Mutemetler yapmış oldukları harcamalarla 
ilg;li bulunan faturaları ve diğer belgeleri bir dosya içinde saklarlar 
avans ve kredilerden sarf ettikleri paralara ait evrakı üç ay zarfında 
muhasibe vermeğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında ibraz olunacak 
sarf evrakı muhteviyatı kadar yeniden avans veya kredi almak caizdir. 
Ancak alınmış olan avansın mahsup muamelesi yapılmadıkça, ayni iş 
için yeniden avans veya kredinin verilmesi mümkün değildir. Mutemet 
işin sona ermesini müteakip avans ve kredi bakiyesini iade ve iptale 
met, burdur ( 3 ). Bunun için de, ita amirinin muhasebeye bir yazı gönde
rel ek, avansın kapatılacağını bildirmesi gerekir. Muhasip sarf evrakını 
inceledikten sonra, verilen belgeleri tam ve yapılan masrafları da uy
gun bulursa, avansı kapatır ; aksi halde ise, muhasip mahsup muarn.e-

( 1) «Tahakkuk ve ita emri işlemlerinin tamamlanmasına tahammü ü olma.yan 
çeşitli ve ivedeli giderler için ita amiri tarafından belirtilecek mutemetlere 1000 
liraya kadar avans verilebilir. İllerde avansın tahdidine Maliye Bakanı ye kilidir. 
Seferberlikte ve gerektiği takdirde barış halinde, Maliye Bakanı, Bakanlar Kurulu 
karan ile, askeri daireler mutemetıeriyle elçiler, konsoloslar ve basın ateşelerine 
1000 liradan fazla avans verebilir. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel giderler ve 
hizmetliler besleme giderleri bölümünden verilecek avanslar Büyük fi e ~ feclisi 
Başkanlık Divanının karariyle 6000 liraya kadar çıkarılabilir» Genel Muhasebe Ka
nununun 83 üncü maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun, 16.6.1947 
Tarih, Sayı 5077, Madde 1. 

( 2) «Avans akçesinden yapılacak sarfiyat hakkında muteme erin kanunlara, 
ttiztiklere ve kararlara aykırılığından dolayı vukubulacak itirazlar uze · e ita ami
ri Yazılı olarak, sorumluluğu üzerine aldığı takdirde, mu teme· ler bu masraf edi
Yere mecbur olup, sorumluluk da ita amirine ait olur» Muhasebei Umumiye Ka
nunu, Madde 90. 

( 3 ) Ayni Kanun, Madde 86. 
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lesini yapmaz. Ancak bu hususta ita amiri sorumluluğu üzerine alırsa, 
o iaman muhasip alınmış olan avansı kapatmak mecburiyetinde kalır. 
Bu takdirde de sorumluluk münhasıran ita amirine ait olur. 

Mutemetler tarafından alınmış olan avansların mali yılın sonuncu 
gününe kadar kapatılmış olmaları lazımdır. LBu itibarla muhasipler 
mutemetleri uyarırlar ve zamanında mahsup muamelesinin yapılması
nı t~min ederler. 

Mutemetler almış oldukları avans paralardan bir kısmını ita ami
rinin yazılı olarak vereceği izinle, ikinci bir mutemede devir edebilirler. 
Bu halde ikinci mutemetten alacağı makbuz senedini ita amirinden al: 
mış olduğu yazı ile birlikte muhasebeye vermek suretiyle, zimmetini 
de ikinci mutemede devretmiş olur. İkinci mutemed de, hesabını avan
sın alındığı tarihten itibaren üç ay zarfında muhasebeye vermeğe mec
burdur. Çünkü birinci mutemet hakkında uygulanan bütün hükümler 
ikinci mutemet hakkında da aynen uygulanır ( 1). 

Daire ve müesseselerin çeşitli ve acele işleri için mutemetlere 
avans verildiği gibi, mutemetler adına banka kredisinin açtırılması da 
kabildir. Açılacak olan kredi, gayesi ve sonuçlan itibariyle, avansın di
ğer bir şeklinden başka bir şey değildir. Kredinin avanstan farklı olan 
tarafı avansta alınacak paranın miktarı tespit edilmiş olduğu halde, 
kr~dide böyle bir sınırlama mevcut değildir. Mutemetler adına verile
cek olan krediler, dairesinin göstereceği lüzum üzerine Maliye Bakan
lığ! tarafından, mahalli banka veya mal sandığı nezdinde açtınlırlar. 

Banka veya mal sandığı mutemedin göstereceği maksat için istihkak 
sahibine doğrudan doğruya ödemeyi yapar. Yabancı memleketlerden 
satın alınacak şeyler için yabancı memleketlere gönderilmiş olan mute
met memurlara 1000 liradan fazla avans verilmeyip, buna mukabil dai
resinin göstereceği lüzum üzerine, ayni nitelikte bir banka kredisi açı
labilir (2). Kredinin açılmasına dair ilgili müessese tarafından Maliye 
Bakan.İığına yazılacak yazıda mutemet adının, adresinin, açılacak kre
di miktarının ve kredinin ne maksatla kullanılacağının belirtilmiş ol
ması icabettiği gibi, bu yazıda krediyi kullanacak olan mutemet memu
run tatbik imzasının da bulunması lüzumludur. Adlarına bankada veya 
mal sandığında kredi açılmış bulunan mutemetler ita amirlerinin vere
cekleri direktife göre hareket ederler ve kredinin kullanılmasiyle ilgili 

(1) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 89. 
(2) Ayni Kanun, Madde 83, Fıkra C ve D. 
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bulunan senet ve vesikaları dosyalarında saklayarak, mahsup muame
lesinin icrası sırasında, bunları bağlı bulundukları muhasipliğe verir
ler. 

bb) Yolluk ve geçici görev avansı. Memurlar meslrkleri ve yap
tık tarı işler icabı olarak, bir yerden diğer bir yere naklolunduklan za 
nıan, gerek kendilerinin ve gerekse ailelerinin yol paralan kendilerine 
avans olarak verildiği gibi, ayrıca geçici görevle bir yere gönderilme
lerI halinde de yol paraları ile gündeliklerinin kendilerine avans ola
rak ödenilmesi icabeder. Çünkü memurlar almış oldukları maaş veya 
ücretlerden tasarruf yapabilecek bir kudrete sahip değildirler. Veri
lecek olan bu şekildeki avansların gerek miktarları ve gerek mahsup 
şekilleri kendi özel kanunlarında tayin edilmiş bulunulmak1:adır ( 1). 

Ge-rçekten devlet memurlarına ait yolluk hükümleri 13.2.1954 tarihli ve 
6254 sayılı Harcırah Kanununda yer almış bulunmaktadır. Yolluk kar
şılığı olarak, verilen avansların mahsup müddeti en geç bir ay olup, 
bu süre içinde avans kapatılmazsa, maaş verilemez. 

cc) Müteahhit avansı. Müteahhitlerin yapacakları işlerin finans
!U':lnını kolaylaştırmak maksadiyle, kendilerine avans verilmesi uygun 
olup, bunun miktarı da yapılacak sözleşme ile tespit edilir. Ancak veri
lec~·k olan avansın miktarı taahhüt miktarının üçte birini geçmeyeceği 
gibi, aynca bu hususta banka mektubu veya gayrimenkul ipoteği gibi 
bir teminatın kendisinden alınması da şarttır. 

Müteahhit avanslarının mahsubu islemine gelince, taahhüt edilen 
iş, mali yılın sona ermesinden itibaren Uç aylık bir süre içinde tamam· 
lar~r ve ilgili evrak muhasipliğe tevdi olunursa, alınmış olan avans da 
ve: ildiği yıl bütçesinden mahsup edilir. Eğer taahhüt edilen iş gelecek 
Yıllara sari işlerden ise, o zaman alınan avansın, işin biteceği yıla kadar 
devir edilmesi ve işin bittiği yıl bütçesindeki «geçen ve eski seneler 
nıahsubatrn bölümünden de mahsup muamelesinin yapılması lazımge
lir (2). 

3 - Hazine Muameleleri. Bütçenin uygulanmasında dikkat edile
cek en önemli noktalardan birisi de, gelir noksanlığı yüzünden hazine
nin ödeme zorluğuna düşmemesini temin etmektir. Çünkü gerek bütçe-. 
nin hazırlanmasında ve gerek kabul ve tasdikinde en önemli nokta büt-

( 
1

) «Memur harcırahları için verilecek avanslar, kendilerine has kanunların
daki hükümlere tabidir» Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 83, Fıkra B. 

<2
) Ayni Kanun, Madde 83, H. Fıkrası (9.VI.1936 tarih ve 3010 sayılı kanunla 

değiştirilmiş olan şekli). 
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çenin denk olması yani mali yıl içinde yapılacak harcamaların yine aynı 
mali yıl içinde sağlanılacak olan gelirlerle karşılanmasıdır. Ancak bu 
böyle olmakla beraber, tatbikatta bunu her zaman gerçekleştirmek de 
mümkün değildir. Çok defa mali yılın bazı aylarında giderler gelirler
den fazla olduğu gibi, bazı aylarda da gelirler giderlerden fazla olabilir. 
Bu böyle olduğu gibi, bazı illerle ilçelerdeki hazine şubelerinde, gelir ve 
gider miktarları da ayni seviyede değildirler. İşte zaman ve mekan bakı
mırıdan bu iki şekilde vukua gelen dengesizlikleri, yapılacak olan hazine 
mu~meleleriyle ortadan kaldırmak mümkündür. 

a) Gelirlerle giderlerin zaman bakımından ayarlanması. Ödemele
rin zamanında ve noksansız olarak yapı!abilmelerini ve dolayısiyle istih
kak sahiplerinin mağdur olmamalarını temin edebilmek için bütçedeki 
gelir ve giderlerin zaman bakımından denkleştirilmesi lazımdır. Ancak 
bu anlamdaki denkleştirmeyi denk bir bütçede dahi kendiliğinden ve 
koJaylıkla temin etmek her zaman kabil değildir. Çünkü ekonomik faa
liyetlerin yoğunlaştığı ve vergi taksitlerinin alındığı aylarda vergi hası
latı yükseldiği halde, bunların dışında kalan aylarda vergi hasılatı düş
mekte ve dolayısiyle bütçe gelirleriyle giderleri arasında bir ahenksizlik 
ortaya çıkmaktadır. Bu böyle olduğu gibi, bütçede yer alan ödenekler 
içindeki aylıklar, ücretler her ay muntazam bir şekilde ödenildikleri hal
de, malzeme satın almaları ve inşaat işleri için konulmuş olan ödenek
ler bu kadar muntazam bir şekilde sarf edilememektedirler. İşte bütçe 
yılı için · e vukua gelen bu geçici süreli intibaksrnlıkları gidermek için 
hazinenin, bütçe gelirlerinin azaldığı aylarda, para bulması ve hasılatın 
çoğaldığı ay!arda da, hem almış olduğu borçları bu fazlalıklardan öde
mesi ve hem de sarf edilmeyen fazla gelirleri işlettirmek suretiyle, ken
disine yeni bir gelir kaynağı bulması yerinde bir hareket olur. 

Bilindiği üzere, hazinede mevcut olan paralardan büyük bir kısmı 
bütçe gelirlerinden temin edilmekle beraber, diğer bir kısmı da ha
zinenin özel kaynaklarından sağlanılmış bulunulmaktadır. Gerçekten 
kamu kredisi bahsinde de anlattığımız üzere, hazine çıkartmış olduğu 
kısa süreli bonolarını bankalara ve diğer mali müesseselere vermek su
retiyle, bu yoldan kendisine gerekli olan parayı sağladığı gibi, aynca 
emanet paralardan ( 1), kanuni mevduattan ve hazine kefaletine daya-

(1) Mali yıl içinde tahakkuk etmiş ve verile emrine bağlanmı<ş olup a, istihkak 
sahiplerine muhasiplikçe ödenilmiyen paralar ait oldukları yılın bütçe giderleri 
1ıesabına kaydolunurlar ve alacaklıya ödenilmek üzere, bütçe emanetine alınırlar. 
Bu tibarla bütçe emanetine alınan paraları, diğer adi emanet paralarla karıştırma
mak lazımdır. 
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nan bonoların sağladığı paralardan da büyük ölçüde faydalanma imka
nım bulmaktadır. Gerçekten 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nunu gereğince gerçek veya tüzel kişilerin ihale dolayısiyle yatırmış ol
dukları teminat akçeleri ile temyiz depozitoları ve bunlara benzer di
ğe:;: emanet paralardan hazine geçici olarak faydalanabilmektedir. Ay
rıca hazinenin faydalandığı diğer kanuni mevduat da vardır. itekim 
bankalar mevduat karşılıklarını «genel veya katma bütçe ile idare edi
len dairelere, özel idare ve belediyeler ve sermayesi bunlar tarafından 
temin olunan döner sermayeli teşekküllere ve eskiden 3460 ve halen de 
440 sayılı kanuna tabi müesseseler ve imtiyazlı şirketlere, emekli aylığı 
veya tazminatına veya yapmaya mecbur oldukları yardımlara ve normal 
idare masraflarına kafi gelecek miktardan fazla olan paralan ° o 5 faizli 
hazine tahvillerine yatırmak mecburiyetindedirler» (1). Ancak haz:.ne, 
Yllkanda da bahis konusu ettiğimiz emanat paralarla kanuni mevduata 
ait paraların bir kısmından faydalanabilme imkanına sahip bulunmak
tadır. Çünkü geriye verilmesi istenildiği takdirde, bunların iadesinde 
de bir zaruret vardır. Ayrıca bankalar ve ortaklıkların kendiliklerinden, 
hazine bonosu karşılığında hazineye para yatırdıkları ve hazinenin de, 
bu paraları kullandığı görülmektedir. Bunun dışında n:a i müessese
lerden ve bilhassa bu meyanda Merkez Bankasından avans yo u i e pa
ra temin edilmektedir. Kısa vadeli krediler içinde mütalaa edilen bu 
avar.Lsları Merkez Bankası hazineye ya doğrudan doğru.,·a yeyahutda al
tın veya tahvilat karşılığında vermektedir. Merkez Bankas .. Kanununa 
göre bu nevi avans ve kredilerin faizleri hazine ile idare mecı:si aras da 
ka:arlaştırılacak miktara göre tayin olunur. 

Bütün bunların dışında gerek iktisadi devlet teşekkülJe.ı. · n e ge
rek katma bütçeli işletmelerin hazine kefaleti atında çıkarttıkları bono
ların sağladığı paralardan hazine de faydalanmaktadır. Çünkü bu teşek
küller çıkartmış oldukları bonolardan elde ettikleri paraların bir k s
nıını kendi ihtiyaçları için kullandıkları gibi, bir kısmını da, hazinenin 
Merkez Bankasındaki hesabına yatırmak zorundadırlar. Haz'ne de, ·· -
lece kendisine dolaylı bir yoldan para temini imkan.nı bu muş o· r. 

h) Gelirlerle giderlerin yer bakımından ayarlanması. Bil çedeki 
gelir ve giderlerin mahal ve mevki bakımından, denkleşfrilmesi ancak 
nakit hareketleriyle, nakit muameleleriy .. e mümkün olabilme:tedir ...... a
kit hareketlerinin gayesi memleketin çeşitli bölgeler:nde mevcu o an 

( 1) Nihat Sayar «Amme Maliyesi» İstanbul 1964, Cilt II, S. 89 - 190. 
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hazine şubelerindeki gelirlerin giderlere göre ayarlanmasını sağlamaktır. 
Bunun için memleketin zengin olan il ve ilçelerindeki hazine şubelerin
ce temin olunan gelir fazlaları ya merkeze veya gelirce fakir olan il ve il
çelerdeki hazine şubelerine gönderilirler veyahut da ihtiyacı olan hazi
ne şubeleri arasında bir tevzie tabi tutulurlar. İşte yapılan bu işlere «na
kit hareketleri» adı verildiği gibi, <<nakit muameleleri» de denilebilir. 

Bankaların mevcut olmadığı zamanlarda ve yerlerde geliri çok olan 
ill~r ve ilçeler ihtiyacı olmıyan parayı torbalar içinde ve posta vasıtasiy
le merkeze gönderirler, merkez de bunlardan bir kısmını kendi ihtiyacı 
içiıı sakladıktan sonra, geri kalan kısmını ihtiyacı olan yerlere yollardı. 
Bankaların kurulmasından sonra, banka hesaplarındaki münakalelerle 
nakit hareketleri sür'atle gerçekleştirilmişti. Osmanlı Devleti zamanında. 
bu işleri 1863 yılında yabancı sermaye ile kurulmuş olan Osmanlı Ban
kası yürütmekte idi. Ancak bunun her tarafta şubesi olmadığı için pos
talar vasıtasiyle de, paranın gönderilmesi bahis konusu oluyordu. Fa-

kat Cumhuriyet idaresinin ilk yıllarında memlekette bankacılığın geliş· 
mesi için büyük gayretler sarfedilmiş ve böylece nakit hareketleri de 
bankalar vasıtasiyle yapılmaya başlanılmıştı. Nitekim 1927 yılından iti
baren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası hem devlete ait para nakli 
işlerini ve hem de devletin veznedarlık hizmetini üzerine almış bulunu
yordu. İş Bankası da, yabancı memleketlerde yapılacak olan ödeme iş
leriyle uğraşıyor, daha doğrusu hazine namına serbest piyasadan döviz 
satın alarak, dış memleketlerdeki tediyeleri yapıyordu. Türkiye Cumhu-
riyeti Merkez Bankasının 11.6.1930 tarih ve 1715 sayılı kanunla kurulma
sından sonra, memleket içinde ve dışında devlete ait paraların alınması, 
ödenilmesi ve gönderilmesi gibi hazine muameleleriyle ilgili bulunan iş-

leı in yapılması Merkez Bankasının görevleri içine alınmıştı ( 1). Ancak 
ha!en dahi Merkez Bankasının memleketin her tarafında şubeleri bu
lunmadığı için, bu görevi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubeleri 

ile, bunların bulunmadığı yerlerde de hazinenin birer şubeleri mahiye
tinde olan mal sandıkları yapmaktadırlar. Hazine Genel Müdürlüğü ha· 
zincnin muhtelif iller ve ilçelerdeki para durumunu tesbit etmek için il-
giH müesseselerden hesap hülasalarını istemekte ve hareket tarzını da 
bu hesap hülasalanna göre ayarlamaktadır. 

( ı) Bu hususta 30 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası Kanununun 2 inci Maddesinin 2 inci Fıkrasiyle 34 üncü Maddesine ba
kınız. 
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4 - Bütçe Hesaplarının lfar>atılmasında Uygulanan Usuller. Büt
çe her ne kadar bir mali yıl içinde devlete ait gelirlerin tahsili ve öde
neklerin harcanılması hususunda hükümete yetki veren bir kanun isede, 
tatbikatta bu kanunun icaplarını her zaman tam olarak yerine getirmek 
mümkün değildir. Nitekim tahsil olunamıyan gelirlerden bir kısmının 
toplanılması ertesi yıla intikal ettiği gibi, devlet namına yapılacak hiz
metlerin belirtilmiş olan süre içinde tamamlanmış ve devlet namına sa
tın alınacak malların zamanında satın alınıp tesellüm edilmiş olmasına 
rağmen, tahakkuk muamelelerinin tamamlanmamış olması yüzünden 
Ödemelerin ertesi yıla devri bahis konusu olmaktadır. İşte böyle bir du
rum karşısında ertesi yıla intikal etmiş olan gelirlerle giderlerin hangi 
Yıl bütçesi hesabına geçirileceği önceden bilinmiş olmalıdır. Tatbikatta 
bu hususta uygulanan iki usul mevcut olup, bunlardan birisi «devrei he· 
Sabiye» denilen «exercice» usulü olup, diğeri de «zamani idare hesabı» 
denilen «gestion» usulüdür. Aşağıda anlatacağımız üzere, bu iki usul 
birbirlerinden farklı oldukları gibi, her ikisinin de, kendisine mahsus 
fayda ve sakıncaları vardır. 

a) Eksersiz usulü. Bu usulde bütçenin gelirler cetvelindeki miktar
lar toplanıncaya ve giderler cetvelindeki ödenekler de harcanıncaya ka
dar bütçe tatbikattan kaldırılmaz. Bu bakımdan bu usule de devrei he
sabiye usulü denilir. Buna göre devlete ait bir inşaat işinin 1969 yılında 
ihalesi ön görülür ve bu maksatla da bütçeye ödenek konulur ve fakat 
inşaat işinin ancak bir kısmı 1969 yılında yapılır ve diğer mutebaki kı
sımlan da 1970 ve 1971 yıllarında tamamlanırsa, bunların hepsinin de 
Paraları bu maksat için 1969 yılı bütçesine konulmuş olan ödenekten 

Ödenir. Halbuki jestion usulünde 1970 ve 1971 yıllarında tamamlanan 
kısımlarının paralan, o yıllara ait bütçe ödeneklerinden ödenilmesi ge
rekir. Bu itibarla bütçeye konulacak olan ödeneklerin miktarları tah
lllin olunurken, bütçede hangi hesap usulünün uygulandığının peşinen 
bilinmesi lazımdır. 

Hlilasa eksersiz usulünde mali yıl sona ermiş olmakla beraber, dev
lete ait alackların alınmasına ve devlete ait borçların ödenilmesine, o yı
lın bütçe hesaplarından devam olunur. Diğer bir deyişle eksersiz usu
lünde bütçe hesabı, mali yılın sona ermiş olmasıyle birlikte kapanmaz, 
Yani bütçenin ömrü zaman unsuru ile sınırlandınlmaz. Alacaklar topla
ll.ıncaya ve borçlar da ödenilinceye kadar bütçe ayakta kalıp, ha ati eti
lli muhafaza eder. Bütçe hesabı ancak alacak ve borç hesabının sona er
.tn\:siyle kapanır. Eksersiz usulünün en büyük faydası, her mali yılın ge-

F. 3 
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lirler ve giderler durumunun bütçede açıkça gösterilmiş olması ve aynı 
zanıanda muhtelif yıllara ait bulunan bütçelerin birbirleriyle mukaye
sele,rine imkan verdirilmiş bulunulmasıdır. Eksersiz usulünün yarattığ 
en büyük mahzur, muhtelif yıllara ait bütçe hesaplarının aynı mali 
yıl içinde yanyana devam etmesi ve bu yüzden de yasama kontrolunun 
zamanında yapılamamasıdır. Halbuki bütçe hakkının tam bir şekilde 
gerçekleşebilmesi için, bütçe hesaplarının mali yıldan kısa bir zaman 
sonra kesinleşmiş olması ve yasama kontrolundan geçerek icra organı
nın ibra edilmiş bulunması lazımdır. İşte bu sakınca sebebiyle ı 789 ih
tilalinden sonra Fransa'da sınırsız eksersiz usulü terk olunarak, onun 
yerine sınırlı bir eksersiz usulü, daha doğrusu tamamlayıcı müddetli bir 
jestiyon usulü ikame edilmiştir. Bu usulde mali yılın bitmesinden son
ra kanunun kabul ettiği tamamlayıcı müddet içinde, bütçe hesapları açık 
tutulur ve bu müddetin sona ermesiyle de, tahsil edilemiyen gelirler ve 
haıcanamayan ödenekler ertesi yıl bütçesine intikal ettirilirler. Bu iti
barla tamamlayıcı müddetli eksersiz usulü mali yılın fizyonomisini sınır
sız eksersiz usulünde olduğu gibi, tam olarak aksettiremezse de, bütçe 
heınbının uzun 'Yıllar açık kalmasına da mani olur. 

b) Jestiyon usulü. Zamani idare hesabı denilen bu usulde bütçe 
hesapları eksersiz usulünün tamamen aksine olarak, ancak mali yılın 
son gününe kadar açık tutulur. Bu sebeple mali yıl içinde toplanılamı
yan gelirler ve ödenilemiyen paralar gelecek yılın bütçe hesaplarına in
tikal ettirilir. Bu usulde gelir ·;;e giderlere ait bütün muameleler günü gü
nüne kaydolunurlar ve sene sonunda ne miktar gelir elde edildiği ve ne 
miktar masraf yapıldığı da ortaya çıkar. Jestiyon usulünün en büyüK 
faydası mali yılın sonunda hesapların kapatılması dolayısiyle uzun bir 
zaman geçmeden kesin hesapların ortaya konulması ve böylece bütçe 
hah.kile ilgili bulunan yasama kontrolunun zamanında yapılmasıdır. Bu 
itibarla jestiyon usulü, yasama kontrolü bakımından, sınırlı eksersiz 
usulüne dahi tercih edilmektedir. Ancak bu usulün en büyük sakıncalı 
tarafı bir mali yılın hesabına diğer bir mali yıl hesabının karışmış bu
hınmasıdır. Gerçekten jestiyon usulünde daima hesaplar arsında bir te
dahül mevcut olduğundan, bu usul üzere tutulan hesaplar ne mali yılın 
gerçek çehresini aksettirirler ve ne de bütçelerin birbirleriyle mukayese
lerine imkan verdirtirler. İste bu mahzuru önlemek için hesaplar hemen 
kapatılmayıp, çok kısa bir süre açık tutulur ve bu müddet içinde bir ta
raftan gelirler toplanırken, diğer taraftan istihkak sahiplerinin alacak
ları da ödenilir. Genellikle bu şekildeki jestiyon usulünün sakıncası 
eksersiz usulüne nispetle daha az olduğundan, tercihan bir çok memle-
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ketlerde eksersiz usulü yerine, tamamlayıcı süreli bir jestiyon usulü uy
gulanmaktadır. 

Memleketimizde Tanzimat Hareketini müteakip evvela sınırsız bir 
eksersiz usulü uygulanmış iken, 1326 (1910) yılında sınırlı eksersiz usu
lüne geçilerek, ilk önce bütçe yılının bitmesinden sonra, altı aylık ta
mamlayıcı bir müddetin kabulü uygun bulunmuştu. Fakat bu süre de 
1327 (1911) yılında değiştirilmiş ve tamamlayıcı müddet iki, mahsup 
müddeti ise dört ay olarak kabul edilmişti. Bu suretle bütçe yılının sona 
ermiş olmasına rağmen, tediyeler için iki ve mahsup muameleleri için 
de dört aylık bir sürenin kabul edilmesi uygun bulunmuştu. 

Cumhuriyetin ilanından sonra çıkartılan ve halen de uygulanmakta 
bulunan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu «devlet emvalinin he
sabı, zamanı idare (1) ve senei maliye itibariyle göıiilür» (2), «bir senei 
maliye içinde tahakkuk eden varidat ve hasılat o sene bütçesinin varida
tını teşkil eder. Ancak senei maliye gayesinde kalacak bekaya gelecek 
sene bütçesine mal edilir» (3), <cbir sene bütçesile verilen tahsisat, ancak 
o sene zarfında ifa edilen umur ve hidematın karşılığıdır. Senesi içinde 
ifa olunmayan hidemata ait tahsisat sene nihayetinde iptal olunur. Ge
lece-k senelere devri mesrut tahsisat usulü mülga ır» 4 ) hükümlerini 
koymuş olmakla, meşrutiyet devresinde uygulanan sınırlı eksersiz usu
lünü de terk ederek, jestiyon usulüne geçmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hükümlere göre, bütçe yı ı içinde ta
hakkuk etmiş ve fakat henüz tahsil edilememiş bulunan ge i!.er, ;ster o 
Yıl bütçesinin gelirlerinden ve isterse daha önceki yıllardan dev_erı· en 
gelirlerden olsun, bunların hepsi tahsil olundukları yıl bütçes:nin hesa
bına geçirilirler. Halbuki giderlerde durum böyle değild'r. Çünkü ... u
hasebei Umumiye Kanunumuzda «senei maliyenin hitamından 'tibaren 
üç ay zarfında hizmet ifa ve evı akı tahakkukiyesi tevdi olunduğu takdir
de. avans, verildiği sene bütçesinden mahsup olunur» 5 ) denilmiş ol
makla, avansların mali yılın sona ermesinden itibaren üç ay içinde mah
sup işlemlerinin yapılabileceğı anlaşılmaktadır. Bu böyle olduğu gibi, 
aynca Muhasebei Umumiye Kanunumuzda «senei maliye gayesine ka-

( 1) «Zamanı idare, muhasiplerin bir senei maliye başlangıcından sonuna kadar 
bütçeye tabi olan varidat ve sarfiyat ile bütçeye tabi olmayan emanet ·e mürase
lata müteallik olarak ifa eyledikleri bütün muameleleri ihtiva eder» _ uhasebei 
llnıumiye Kanunu, Madde 4. 

( 2) Ayni Kanun, Madde 3. 
(3) Ayni Kanun, Madde 40. 
( 4) Ayni Kanun, Madde 46. 
< 5

) Ayni Kanun, Madde 83. 
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daı bilfiil vukubulan tediyattan mahsubu icra olunamıyanların muhasip
lerce dört ay zarfında ve Merkez Muhasebe Müdürlerince hazine hesabı 
umumisinin tanziminden bir ay evveline kadar mahsup muamelatına 
devam olunabilir» (1

) hükmünden başka, «bütçe masrafından senei ma
liye gayesine kadar ita emrine iktiran eylediği halde, muhasip tarafın
dan tediye edilmemiş olan mebaliğ senei maliye gayesinde bütçeye mas
raf kayıt ve emanet hesabına naklonulur» (2) esası da yer almış bulun
maktadır. Bu suretle memleketimizde uygulanmakta olan jestiyon usu
lünün sertliği giderilmek istenilmiş ve alınmış olan avansların bazı şart
lar dahilinde, ait olduğu yıl bütçesi hesaplarından kapatılmasına da im
kar. verdirilmiştir. Bundan başka, verile emrine bağlanmış olan istih
kaklara ait paraların muhasiplikçe, emanete alınması usulü de kabul 
edilmiştir. Fakat yapılacak ödemeler mali yılın sonuna kadar verile 
emrine bağlanmamış iseler, o zaman jestiyon usulüne uyularak, para
nın yeni yıl bütçesinin «geçen yıl borçlan» tertibinden ödenilmesi icabe
der. Ancak aradan bir yıldan fazla bir zaman geçmiş ise, bu takdirde 
borç, uygulanmakta olan bütçenin «geçen yıllara ait borçlar» tertibin
den ödenilir. Hiç şüphe yokki, bunun için de alacağın zaman aşımına 
uğramamış olması şarttır. Çünkü istihkak sahibi, alacağın tahakkuk et· 
tiği senei maliyenin sona ermesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, hiç 
bir meşru mazerete dayanmaksızın, alacağını yazılı olarak talep ve ta
kip etmezse, bu alacak hakkı zaman aşımına uğrayarak, devlet menfaa
tına sakıt olur (3 ). Bu takdirde, istihkak sahibinin alacağını alabilmesi 
için mahkemeye başvurması gerekir. Mahkemeden müsbet bir karar 
alınırsa, o zaman borcun bütçenin «hükme bağlı borçlan> tertibinden 
ödenilmesi mümkün olur. Şayet bu tertipte, yeteri kadar bir ödenek bu
lunmuyorsa, paranın «ihtiyat faslından naklonulacak tahsisattan» ve bu 
tertipte de ödenek mevcut değilse, «düşünülmeyen giderler» tertibinden 
ödenilmesi lazımgelir (4). Yalnız buradaki beş yıllık zaman aşımı, sa
dece bütçe muamelelerinden meydana gelen alacak haklarına ait oldu
ğundan, kupon veya kur'a isabet eden senetlerle ilgili bulunan alacak 
haklarına şamil değildir. Çünkü bunlar hakkındaki zaman aşımı süresi 
doğrudan doğruya istikrazın akdine izin veren kanun ve mukaveleler
deki hükme göre taayyün eder ( 5 ). 

( ı) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 108. 
(2) Ayni Kanun, Madde 91. 
( 3) Ayni Kanun, Madde 93. 
(4) Ayni Kanun, Madde 59, Fıkra 2. 
( s) «Kuponlann ve kur'a isabet eden senetlerin ödenilmesi için zaman aşımı 

sür1;.si her bir istikrazın yapılmasına izin veren kanun ve sözleşmede açıklanmış: 
ise, bu açıkla:ma muteber olur» Muhasebe! Umumiye Kanunu, Madde 93. 
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5 - Bütçede Yapılacak Mühanakle Ve Bütçeye Ek Ödenek Konul
ması. Bütçeye konulmuş olan ödenekler gerekli harcamalara yetmediği 
takdirde, ya bütçenin bölüm ve maddeleri arasında bir münakale yapı
lır veyahut da bütçeye yeni bir ödenek ilave edilir. Bu suretle bütçede 
aranılan denkliğin sadece genel yekünler arasında değil, bölümler ve 
maddeler arasında da tahakkuk ettirilmesine çalışılır. 

a) Bütçe münakalesi. Bütçenin uygulanması sırasında bazı bölüm 
ve maddelerde bir ödenek fazlalığı görüldüğü halde, bazı bölüm ve mad
delerde de, bir ödenek noksanlığı bulunabilir. Böyle bir durumda, hem 
kamu hizmetlerini aksattırmamak ve hem de bütçede yapılmış olan tah
min hatalarını düzeltmek için ödeneğin fazla bulunduğu tertipten ödene
ğin az olduğu tertibe bir aktarma yapılır. Daha önceki bahisde de belirt
miş olduğumuz üzere, nitelik itibariyle birbirlerine benzeyen hizmet gi
derıerini bir kategori halinde toplayan bölüm ünitelerindeki münakaleyi 
Yasama organı yaptığı halde, maddeler arasındaki münakaleyi icra or
ganı yapmaktadır. Çünkü bütçe müzakerelerinde her bölüm ayn ayn 
reye konulmak suretiyle, Meclisce kabul ve tasdik edilmiş bulunmakta
dı:r-. Eğer bölümler arasındaki münakale yapma yetkisi icra organına ve
rilıniş olursa, o zaman hükümet istediği şekilde bir ödenek aktarması 
Yapabileceğinden, kendisini yasama organının kontrolundan kurtarabi
lir. Bu itibarla bölümler arasındaki münakale işini hükümete bırakmak 
doğru olamaz. Gerçekten Muhasebei Umumiye Kanunumuzda «bir fa
sıldan diğer bir fasla tahsisat nakli kanunla olur. Aynı faslın muhtelif 
maddeleri arasında münakale icrası Maliye Bakanının muvafakatı ile 
Yapılabilir» ( 1) denilmekle, hem Maliye Bakanına hareket serbestisi ve
rilmiş ve hem de münakale için sık sık Büyük Millet Meclisine baş vur
ma lüzumu ortadan kaldırılmış olur. Ancak bu böyle olmakla beraber, 
«maaş ve ücret tertiplerinden masraf tertiplerine ve münakale icra edi
len tertiplerden diğer tertiplere tahsisat nakil olunamıyacağı gibi, ihtiyat 
tahsisatından naklolunan tertiplerden de münakale yapılamaz»(ı) . Mu
hasebei Umumiye Kanununun böyle bir hükmü ortaya koyuşu çok tabii
dir. Çünkü bütçe hazırlanırken, devlet teşkilatında çalışan personelin 
alacağı maaş ve ücret miktarları noksansız olarak hesaplanıp tesbit edil
miştir. Böyle bir tertipten münakalenin yapılması hizmet erbabına is
tihkaklarının verilememesi sonucunu doğurtur. İşte bu sebepten ötürü, 
ınaaş ve ücret tertiplerinden diğer masraf tertiplerine bir münakalenin 

(
1

) Muhasebe! Umumiye Kanunu, 56. 
(

2
) Ayni Kanun, Madde 57. 
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yapılması doğru sayılamaz. Bunun gibi münakalenin yapıldığı bir ter
tiı:ten tekrar başka bir tertibe veyahut da ihtiyat ödeneklerin aktarıldığı 
bir tertipten başka bir tertibe münakalenin yapılması da doğru göıiile
mez. Çünkü böyle bir işleme imkan verildiği takdirde, münakalede ara
nılan ciddiyet ve samimiyet tamamen ortadan kalkar. 

b) Bütçeye ödenek eklenmesi. Bütçede münakale yapılmasına im
kan bulunmayan hallerde, hükümetıer parlamentoya baş vurmak sure
tiyle ilave bir ödenek talebinde bulunabilirler. Bu böyle olduğu gibi, ay
rıca tabii afetler, isyanlar, seferberlik ve harp halleri gibi olağanüstü 

du.umlarda hükümetler, bütçede hiç bir tertibi bulunmayan olağanüstü 
bir ödeneğin verilmesini de parlamentodan isteyebilirler. Birinci halde 
yani bütçede tertibi olup da, yeterli bulunmayan ödenekler için alınan 
ödeneğe (tahsisatı munzamma) ek ödenek ismi verildiği gibi, ikinci hal
de yani bütçenin tanzim ve tasdiki zamanında düşünülmiyen yeni bir 
hizmet için alınan ödeneğe de (tahsisatı fevkalade) olağanüstü ödenek 
denilir. Her ikisi de mali yıl içinde alınabilir (1). Her iki halde de hükü
metin bir ek kanun tasarısını hazırlayıp, gerekçesiyle birlikte Büyük 
Millet Meclisine vermesi lazımdır. Bu da, bütçe kanunu tasarısında 
uygulanan usule tabi bulunmaktadır. Hükümetlerin parlamentodan 
munzam ödenek istemeleri, bütçenin ilgili tertibinde yeteri kadar bir 
ödeneğin bulunmamasından ve başka bir tertipten de bu tertibe bir mü
nakalenin yapılamamasından ileri gelmektedir. Bunun başlıca iki se
bebi vardır. Birinci sebep hem eşya ve hizmet fiyatlarının mali yıl 

içinde yükseleceği gözönünde tutulmadan ve hem de kamu hizmetlerinin 
genişleyip, çoğalacağı hesaba katılmadan gider tahminlerinin yapıl

mış olmasıdır. İkinci sebep hükümetin bütçe giderlerinin yüksekliğini 
umumi efkardan gizlemek ve böylece bütçeyi kolaylıkla parlamentodan 
geçirebilmek için gelirleri yüksek ve giderleri de düşük olarak göster
miş bulunmasıdır. Böyle bir durumda parlamentolar hükümetlerin ek 
ödenek taleplerini yerine getirmekle, önceden kabul ve tasdik etmiş ol
dukları bütçeyi sonradan değiştirmiş olurlar. Bu suretle hem hükümet-

leı in samimi olmayan hareketleri desteklenmiş ve hem de bütçede ara
nılan rasyonellik prensibi bozulmuş olur. Çünkü parlamentolar hükü
mttlerin ek ödenek taleplerini bütçenin tümü içinde değil, tek başına 

ele aldıkları için ehemmi mühimme tercih edecek şekilde bir karara va
ramazlar. Kaldıki, başlanmış olan işlerin yanda bıraktırılmaması için 

( ı ) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 36. 
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ek ödenek talepleri üzerinde de büyük bir dikkat ve hassasiyetle du
rulmaz. Bundan başka parlamentolar devamlı şekilde toplantı halinde 
bultuımadıklarından, istenilen ek ödeneklerin zamanında kabulüne de 
de pek imkan yoktur. Nitekim bu sebeple bazı memleketlerde icra or
ganlarına bütçe dışı bir masraf yapabilme yetkisi de verilmiş bulunul
tnaktadır. Buna göre hükümet çıkartmış olduğu bir kararname ile ge
rekli olan parayı elde ettikden sonra, parlamentonun açılması üzerine, bu 
kararnameyi parlamentoya sunar ve onun kanunlaşmasını temin eder. 
M:emlekitimizde, 1293 Anayasası ile ( 1 ) kabul edilmiş olan bu usul tama
nı~n kaldırılmış olduğundan, hükümetin, Millet Meclisine baş vurmadan, 
kendi kendisine bir ek ödenek temin etmesi de mümkün değildir. Bunun
la beraber, meclisin kapalı bulunduğu bir zamanda hükümetin harcama 
bakımından zor bir duruma düşmemesini temin için de, bazı tedbirler 
alınılmış bulunulmaktadır. Nitekim aşağıda anlatacağımız üzere, hükü
ıne:.tin emrine bir yedek ödenek ile düşünülmiyen giderler ödeneği ve 
nıütemim ödenek gibi, bir takım ödenekler de verilmiş bulunulmakta
dır. 

aa) Yedek ödenek. Bütçede yer alan hizmetlerin zamanında ve ek
siksiz olarak görülebilmesi için bakanlıklara ait bütçe tertiplerinde bö
lüm ve maddelerinde) yeteri kadar ödenek mevcut değilse, lüzumlu har
camaları yapabilmek için Maliye Bakanlığının bütçesine yedek bir öde
ne{{ konulur ve gerekli hallerde bu ödenekten ihtiyacı olan bakanlığın 
bütçesine, ilgili bakanın teklifi üzerine bir aktarma yapılır (2). 

bb) Düşünülmiye.n giderler ödeneği. Bütçe mali yıl içinde yapıla
cak işlerin mali bir programı olduğuna göre, ancak önceden düşünülüp 
te~bit edilen hususlar için bütçeye ödenek konulur. Eğer bütçe yılı icin
d~, önceden düşünülmeyen konular için, bir masrafın yapılması gere
kiyorsa, bu takdirde hükümetin parlamentoya baş vurmak suretiy e on
dan gerekli ödeneği istemesi lazımdır. Fakat istenilen ödeneğin ka-

< 1) «Millet Meclisinin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda olağanüstil 
zorlayıcı sebeplerden ötürü bütçe dışı bir masrafın yapılması gerektiğinden, so
l'Unıluluk Bakanlar Kuruluna ait olmak ve Millet Meclisinin açılmasını müteakip 
henıen bir kanun tasarısı ile Meclise başvurmak şartiyle, bütçe dışı bir harcama
nın Yapılması caizdir. Ancak bunun için de durumu Padişaha sunmak ve onun irade 
\"e nıuvafakatım almak lazımdır» 1293 Kanunu Esasisi, Madde 101. 

(
2

) «Bütçenin z cetveline dahil hizmetler için ihtiyat tahsisatı namı ile Mali
ye bütçesinde bir fasıl bulunur. Bu fasla konulacak tahsisattan Vekfiletlerce talep 
<>lunacak miktar Maliye Vekilinin Muvafakatı ile taalluk ettiği tertip ere naklonu
labmr» Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 37. 
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bulüne kadar geçecek zaman içerisinde bahis konusu olan işin yapıl
ması da pek mümkün olamaz. İşte buna mani olmak için tıpkı yedek 
ödenekte olduğu gibi, bu hususta da Maliye Bakanlığının bütçesine dü
şürıülmiyen giderler adı altında bir ödenek konulup, bundan faydalan
ma imkanı sağlanılabilir. Nitekim memleketimizde de, Muhasebei Umu
miye Kanununun 38 inci maddesi ile bütçenin hazırlanması sırasında 
düç:ünülmiyen ve bütçede de tertipleri bulunmayan hizmetlerin karşılığı 
için düşünülmiyen giderler bölümüne yer verilmiştir. Bu bölümden 
hangi hususlarda ve ne miktarda bir paranın verileceğini Bakanlar Ku
rulu tayin eder. Ancak bütçedeki mahkeme ilamına bağlı borçlar terti
binde, ilama bağlı borçların ödenilmesi için yeteri kadar bir ödenek 
mevcut değilse, o zaman bu nevi borçların, yukarıda sözünü ettiğimiz, 
yedek ödenek tertibinden ödenilmesi icabeder. Burada da kafi miktarda 
bir para bulunmuyorsa, o takdirde tediyenin düşünillmiyen giderler ter
tibinden yapılması lazımgelir. Nitekim 1969 mali yılı bütçesine baktığı
mız zaman, burada Maliye Bakanlığının (A/1) işaretli cari harcamalar 
cetvelinin 14.470 maddesindeki düşünülmeyen giderler için 332.500 ve 
ihtiyat ödeneği için de 380.000 liralık bir tahsisatın konulmuş olduğunu 
görürüz ( 1). 

cc) Tamamlayıcı ödenek. Bütçe tertibinde mevcut olan ödenekle
rin görülecek işlere yetmemesi halinde, bu işlerin aksatılmadan yapıl
masını temin için bütçeye tamamlayıcı bir ödeneğin konulmasında 
fayda vardır. Bu suretle bekletilmesi doğru olmayan işlerin zamanında 
görülmesi mümkün olur. Nitekim Muhasebei Umumiye Kanunumuzun 
48 inci maddesinde adı geçen hizmetler için konulmuş olan ödenek kafi 
gelmediği takdirde, lüzumlu olan miktarı Maliye Bakanı vermeğe yet
kili bulunmaktadır. 

IX - BÜTÇENİN KONTROLU. 

Bütçenin uygulanması hususunda hükümete verilmiş olan yetkinill 
nasıl kullanıldığını tayin edebilmek için bütçenin esas itibariyle parla
mento tarafından kontrol edilmesi lazımdır. Bütçeyi kabul ve tastik 
edf'n organ onun nasıl uygulandığını kontrol etmezse, ne bütçe hakkı
nın bir anlamı kalır ve nede bütçenin parlamento tarafından onaylan
masından beklenilen fayda hasıl olur. İşte bu sebeple bütün demokratik 
ve parlamenter memleketlerde bütçenin parlamento tarafından kon-. 

( ı) 1969 Mali Yıl Bütçesi, T.C. Gazete 3.2.1969, Sayı 13138, S. 65. 
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·uoı edilmesine büyük bir önem verilmiştir. Ancak yapılacak olan kon
t ro}da bütçe gelir ve giderleriyle ilgili hesapların ayrıntılı olarak incelen

·mesi, bunlara ait belgelerin sıhhat derecelerinin tespit edilmesi, bütçe 
işlemlerinin kanunlara, tüzüklere ve kararlara uygun bir şekilde yapılıp 
-yapılmadığının ortay konulması icap etmektedir. Bütün bu kontrolları 
·parlamentonun kendi başına yapması ise, çok zordur. Çünkü parlamen
to .. : evamlı şekilde toplantı halinde olmadığı gibi, bütçe hesaplarının in
<!elenmesi bakımından lüzumlu teknik bilgiye sahip olan elemanlara da 
her zaman malik değildir. 

Bu itibarla bütçenin kontrolu bakımından parlamentoya baş
~ka bir teşekkül veya müessesenin yardımcı olması lazımgelir. Nitt~ · 
kim birçok ülkelerde görüldüğü üzere, memleketimizde de, bütçenin 
kontrolu işi ile hem Maliye Bakanlığı ve hem de Sayıştay Müessesesi 

.meşgul olmaktadırlar. Ancak Maliye Bakanlığının yapmış olduğu kon
troı tamamen idari yönden yapılan bir kontrol olduğu halde, Sayıştayın 
Yaptığı kontrol hem idari ve hem de kazai nitelikte bir kontroldur. İda
-.n kontrolda bütçenin uygulanması bakımından usulsüz ve yolsuz mua
melelerin peşinen önlenilmesi hedef tutulduğu halde, kazai kontrolda 
bütçe muameleleri bakımından sorumlu olan kimselerin yapmış olduk
'Ian işlemlerden ötüıii sorumlu bulunup bulunmadı.klan tespit edilir. 
Eğer sorumlu iseler, ona göre haklarında gerekli olan kanuni işlemler 
·yapılır. Ancak yapılan bütün bu çeşitli kontrol işlemlerinin asıl hedefi 
"bütçenin ekonomik, mali, siyasi ve hukuki yönlerden iyi bir şekilde uy
·guianıp uygulanmadığını meydana çıkarmaktır. 

Bütçenin kontrol edilmesi konusunu inceleyen maliye müellifle. 
Tinden bazıları, bütçenin uygulanması sırasında yapılan muamelelere ait 
·kontrol işleri ile bütçenin uygulanmasından sonra yapılan kontrol isle
·nni birbirlerinden ayırt ederek, bunlan iki ayrı safha halinde in~Ie
dikleri halde, bazıları da konunun daha iyi kavranılabilmesini sağla
tnak için bütçenin idari, kazai ve teşrii yönlerden nasıl kontrol edilece
_m hususu üzerinde durmayı tercih etmişlerdir. Bizde ayni şekilde hare-
ket etmeyi uygun bulmaktayız. 

1 - Bütçenin İdari Kontrolu. İdari kontrol bütçe muamelelerinin 
icrası sırasında yapılan bir kontrol olup, bu da hem gelirlerin toplanıl
nıasına ve hem de ödeneklerin kullanılmasına teallük etmektedir. 

a) Gelirlerin idari kontrolu. Bütçe kanunu ile alınmasına izin ve
"rilen gelirlerin ve bilhassa bunların içinde çok önemli bulunan vergi, re-
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sim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsil usullerine ait esaslar kendi öze _ 
kanunlarında yer almakla beraber, ayrıca Vergi Usul Kanununda da bu_ 
hususta bazı gerekli hükümler mevcut bulunmaktadır. Bu itibarla ge
lirlerin idari kontrolu konusunda, daha ziyade gelirlerin kendi kanunla
rında yazılı olan hükümlerle Vergi Usul Kanununda mevcut olan hüküm
ler gözönünde tutularak, gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsil işlerinin 
doğru yapılıp yapılmadıkları ilgili idari merciler tarafından incelenir
ler. 

Gelirlerin toplanılması işiyle uğraşan teşkilatın başında bulunan 
kimseler kendi emirleri altındaki memurların yaptıkları bütün muame
leleri kontrol ederler. Defterdarlar mal müdürleri ile vergi dairele - . 
müdirlerini kontrol ettikleri gibi, bunlar da kendi maiyetlerinde çalı
şanların işlemlerini kontrol ederler. Aynca Gümrük ve Tekel Bakanlığı. 
gibi gelir elde eden bakanlıklarla Orman Genel Müdürlüğü gibi, katma 
bütçeli genel müdürlükler de, kendi idari kontrollannı kendileri yapar
lar. Nitekim Orman Genel Müdürlüğünde genel müdür başmüdürleri~ 
başmüdürler işletme müdürlerini kontrol ettikleri gibi, bakanlık mü
fettişleri ile genel müdürlük müfettişleri de gerekli hususlarda kontrol
lannı icra ederler. Aynca Maliye Bakanlığının müfettişleri, müfettiş 

yardımcıları, hesap uzmanları ve kontrolörleri de, gelir sağlıyan daire:. 
ve müesseseleri mali yönden teftiş ederler. Bilhassa bu hususta vergi 
defterleri, vergi cetvelleri, mükeleflerin vermiş oldukları vergi beyan
nameleri, makbuzlar, dip koçanları ve gelirlerle ilgili bulunan bütün cli
ğeL· kayıt ve belgeler gözden geçirilerek, bunlarda bir hatanın, bir nok
sa_1lığın veya bir yolsuzluğun mevcut olup olmadığı araştırılır. 

Hülasa bütçe gelirlerinin idari yönden kontrol edilmesi daha basit 
ve daha kolay olup, burada bilhassa gelir tahakkuk ve tahsil memurla
rının görevlerini kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, daire ve müesse
se bildirilerine uygun bir şekilde yapıp yapmadıkları tespit olunur. 

b) Giderlerin idari kontrolu. Aşağıda anlatacağımız üzere, gider
leıin idari kontrolü bütçenin uygulanmasında takip olunan taahhüt, ta
hakkuk ve verile emrine bağlama işlemleriyle tediye muamelelerinin ay-
n ayr1 gözden geçirilmesi suretiyle icra edilir. 

aa) Taahhüt muamelesinin kontrolu. Bütçenin uygulanması balı- · 

sinde de anlattığımız üzere, bakanlıklar veya bakanlıklara bağlı olan 
m~~esseseler tarafından bir masrafın yapılabilmesi için devlete veya cli
ğe:r kamu müesseselerine bir hizmetin görülmüş veya bunlara bir ma-
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lın teslim edilmiş olması ve bu hususta da karşılıklı olarak, taahhüde 
girişilmiş bulunulması şarttır. İşte yapılan bu taahhütlerin gerek mev
zuata ve gerek bütçedeki tertiplerine uygun bulunup bulunmadıkları 
ancak Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın yapacağı bir idari kontrolla orta
ya çıkabilir. 

Taahhüt muamelesinin idari kontorlunu ilk önce bakanlıklarda ve
ya bakanlıklara bağlı bulunan müesseselerdeki muhasebe müdürleri ya
Par lar. Bunlar Maliye Bakanlığı teşkilatındaki Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğüne bağlı olup, bütçe muamelelerinin uygulanması hu
su,.,unda hem birinci derecedeki ita amiri mevkiinde bulunan bakanlara 

Yardımcı olurlar ve hemde Maliye Bakanlığının bir memuru olarak ta

ahhüt işlemlerinde bir noksanlığın veya bir usulsüzlüğün bulunup bu

lunmadığını araştırırlar. Bu itibarla muhasipler taahhüt muamelelesi 
neticesinde ödenilecek paranın bütçe tertibine uymadıklarını veya büt

çedeki ödenek miktarlarını aştıklarını görürler veyahutda taahhüt neti

cesı alınmış olan kararlarda veya sözleşmelerde şekli veya maddi bir 
Us11lsüzlük bulurlarsa, bakanın bu husustaki dikkatini çekerler. Eğer bir 
noksanlık görmezlerse, taahhüt muamelesini tamamlarlar. 

Muhasebe müdürünün taahhüt işleminde tespit etiği noksanlığı ve 
usulsüzlüğü belirtmesine rağmen, bakan taahhüt muamelesinin ilana

line kalkarsa muhasebe müdürü Maliye Bakanını 24 saat içinde durum-
' 

dan haberdar eder. Maliye Bakanı durumu inceledikten sonra, muhase-

be müdürünü haklı görürse, ilgili bakandan taahhüt muamelesinin, mu

ha ... ipliğin istediği şekilde, düzeltilmesini veya durdurulmasını talep ede
biliı. Eğer aralarında bir anlaşma husule gelemezse, bu takdirde ihtila

fı Bakanlar Kurulu halleder. 

Maliye Bakanlığı giderlere ait taahhüt muamelelerinin idari kontro
Iunu sadece masraf bakanlıklarındaki muhasebe müdürJeri vasıtasiyle 
değil, aynı zamanda Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdürlüğü vasıtasiyle 
de Yaptırtır. Nitekim merkezde avans verilmesini gerektiren her nevi 
SÖ'4leşmeler ile 50.000 lirayı aşan taahhütlerin ve sözleşmelerin icradan 
önce Maliye Bakanlığına gönderilip, mütalaasının alınmasını Muhase
bei Umumiye Kanunumuz lüzumlu görmüştür. Bunlar en geç 15 gün 
içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde tetkik edilip, bir ka
rara bağlanır. Bir noksanlığın veya bir usulsüzlüğün görülmesi halinde 
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ilgili daire tarafından bu noksanlık veya usulsüzlük düzeltilir ( 1). Bu 
böyle olduğu gibi, yine hem Muhasebei Umumiye ve hem de Sayıştay Ka
nununa göre, bu miktardan aşağı olan sözleşmelerin yapıldığı tarihten 
itibaren 7 gün içinde hem Maliye Bakanlığına ve hem de Sayıştaya gön
derilmesi lazımgelir (2). Sayıştay da taahhütleri ve sözleşmeleri vize et
mek suretiyle, idari yönden bütçe kontrolunu yapar. Nitekim «merkez
de ve harcamadan önce denetimin uygulandığı yerlerde 100.000 liradan 
da.lıa fazla bir harcamayı gerektiren sözleşmeler yerine getirilmeden ön

ce Sayıştayca tescil edilir. Ancak ivedilik ve gizlilik sebebiyle eksiltme· 
de1: istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilen hususlarla yabancı 
memleketlerde yapılan satınalmalara ilişkin sözleşmeler bu hükmün dı-
şındadır» ( 3 ). Bu sözleşmeler en çok üç gün içinde Sayış tayca incelene

rek sonuçlandınlırlar ( 4). 

Birinci derecedeki ita amirleri illerdeki ikinci derecedeki ita amirle
rir .. e 10.000 lirayı geçmiyen mukaveleler için bir yetki verirlerse, bunla

rın Sayıştaya gönderilip, vize alınmasına lüzum kalmaz. Fakat 10.000 

liM.yı aşanlar için merkezden daha önce izin almak gerekir ( 5 ). Ancak 

yapılan tediyelerden sonra bununla ilgili bulunan sarf evrakının vize 

(1) «Merkezde avans itasını gerektiren mukaveleler ile 50.000 lirayı müteca

viz taahhüt ve mukavelatın icradan evvel Maliye Bakanına ibrazı lazımdır. Bu ev· 

rak 15 gün zarfında Maliye Bakanı tarafından tetkik ve neticeye raptolunur» Mu· 
hasebei Umumiye Kanrmu, Madde 64. 

(2) «Merkez v~ vilayetlerde akdolrmacak mukaveleler ile bunların dayandığı 

evrakın birer suretleri 7 gün içinde ve doğrudan doğruya Maliye Bakanlığı ile Sa· 

yıştaya gönderilmesi mecburidir» Muhasebe! Umumiye Kanunu, Madde 63. «Mer· 

kez ve viiayetlerde bağıtlanacak sözleşmelerle dayanaklarının birer örneğinin 7 gün 

zaıfında Sayıştaya gönderilmesi mecburidir» Sayıştay Kanrmu, 21.2.1969, No: 832, 

Madde 36. 

(3) Sayıştay Kanunu, Madde 31. 

( 4) Ayni Kanrm, Madde 37. 

( 5) «Vekiller vilayetlerdeki ikinci derece amiri italara merkezden sorulmak· 

sızın, 10.000 liraya kadar mukavele akdi selahiyetini verebilirler. Miktarı 10.000 li· 

rayı mütecaviz hususata ait mukavelatın akit ve teatisi için daha evvel mezuniyet 

itası caizdir» Muhasebe! Umumiye Kanrmu, Madde 62. 
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edilmek üzere, Sayıştaya gönderilmesinde de bir zaruret vardır (1). Sa
Yı.ytaya verilen ve kusurlu bulınımayan evrak tediye, kredi ve ita emirle
riyle avans evrakının ve Muhasebei Umumiye Kanununun 61 inci mad
desinde yazılı olan mukavelelerin en çok üç ve diğerlerinin 15 gün için
de Sayıştayca incelenip sonuçlandırılması lazımdır (2). 

bb) Tahakkuk muamelesinin kontrolu. Taahhüt muamelesinin 
idari kontrolundan sonra, sıra tahakkukun kontroluna gelir. Daha ev
velce de belirttiğimiz üzere, giderlerin tahakkuku muamelesi sonucunda 
devletin borçlu olup olmadığı ortaya çıkar. Borçlanma esas itibariyle ya 
bir taahhüt neticesinde veyahutta bir kanun icabı olarak meydana ge
lir. Diğer bir deyişle devlete bir hizmetin yapılmış olması veya bir ma
lın teslim edilmiş bulunulması devleti borçlu bir duruma soktuğu gibi, 
bir kanun icabı olarak da, devlet borçlu bir duruma girebilir. Bu itibar
la tahakkuk memuru hizmetin yapılıp yapılmadığını, malın teslim edi
lip edilmediğini, kanun icabı olarak bir mükellefiyetin meydana gelip 
gelmediğini araştırdığı gibi, yapılan hizmetin, teslim olunan malın taah
hüt şartlarına uyup uymadığını, ödenilecek para miktarının bütçedeki 
tertibine intibak edip etmediğini de tetkik eder. Eğer yapılan muamele
lercie şekil ve esas bakımından bir usulsüzlük ve bir noksanlık görül
mezse, o zaman tahakkuk müzekkeresi doldurularak, ita amirinin tas
dikine sunulur. 

cc) Verile emrinin kontrolu. Verile emrileri ilk önce bakanlıklarda
ki veya katma bütçeli müesseselerdeki muhasebe müdürleri tarafından 
kontrol edildikleri gibi, Sayıştayın vizesinden de geçirilirler ( 3 ). Sayışta
Yl.;.1 Yapmış olduğu vize muamelesi doğrudan doğruya idari nitelikte bir 
bütçe kontrolu olup, bunlar Sayıştay Başkanının (4 ) tayin edeceği de-

c 1) «Tediye emirlerine müsteniden vilayetlerde muhasipler tarafından vuk:u
buıacak sarfiyata müteallik evrak tediyeden sonra, Merkez Muhasebe Müdürleri 
tarafından mahsup ita emrine raptolunarak Sayıştaya vize ettirilir. Bu yo da ruıru 
bulan tediyattan şayanı kabul görülmeyen aksamının mesuliyeti 19 uncu madde 
ahkamına tabidir» Muhasebe! Umumiye Kanunu, Madde 78. 

C
2

) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 66 ve Sayıştay Kanunu, fadde 37. 
C 

3
) «Merkez dairelerinin bu kanuna merbut cetvel dahilinde olan mukannen 

sa~fiyatından maada, tediyata müteallik ita ve kredi emirleri ile avans ilmühaber
l~rı ve ikinci derece amiri italarına verilen tediye emirleri ilk önce Say ştaym 
v.ıze< ine tabidir. Sayıştayın vizesinden geçmedikçe, bu evrakın muhteviyatı muha
sıpıer tarafından tediye olunamaz» Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 74. 

. ( 
4

) «Birinci Başkan Sayıştayın en büyük amiri olup, Sayıştayın genel işleyi-
şıncten sorumludur. Genel Kurulun Başkanıdır. Gerekli gördükçe temyiz ve dfilre
ler kuruluna da başkanlık eder. Bu kurullara verilecek işleri düzenler ve görüşme
lerı Yönetir» Sayıştay Kanunu, Madde 21, Fıkra 1. 
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netçiler C1) tarafından yapılmaktadırlar. Aşağıda belirteceğimiz üzere, 
gerek merkezde ve gerek Sayıştay Genel Kurulunca (2) harcamalardan 
önce denetimin yapılmasına karar verilen yerlerde genel ve katma büt
çelerden Sayıştay vizesi olmaksızın harcama yapılamaz, kredi açılamaz 
ve -:ıvans verilemez. Kadroların dağıtımı işleri de, önceden Sayıştayın vi· 
zesine tabidirler. Harcamadan önce denetim yapılmasına karar verilen 
yerlerde Sayıştay Başkanlığınca teşkilat kurulabileceği gibi, bu görev 
denetim gruplarına da verilebilir. Bu böyle olduğu gibi, sayman hesap
larından hangilerinin hesap yerlerinde inceleneceği hususunda da Sayış
tay Genel Kurulu tayin edip, kararını verir. Ancak kayıtlı malların de· 
ğerleri toplamı 500.000 lira ve daha yukarı ise, o zaman bu nevi mal say
manlıklarının hesapları yerlerinde denetlenirler. Ayrıca merkezde ince
lenmekte olan saymanlık hesaplarından herhangi birinin yerinde incelen
mesine ilgili denetçi lüzum görür ve hesabın bağlı bulunduğu daire de, 
bu hususta bir karar alır ve bu karan Sayıştay Genel Kurulu uygun bu
lursa, o zaman bu hesaplar da yine Birinci Başkanın görevlendireceği 
denetçiler tarafından yerinde incelenebilirler ( 3 ). Vize edilmek üzere ya
pıhn bu incelemelerde 1) maddi bir hatanın bulunup bulunmadığına; 
2) 5arfiyatın bütçe ödeneği ile kadrolar dahilinde yapılıp yapılmadığına; 
3) bütçedeki tertibe intibak edip etmediğine; 4) kanunlara, tüzüklere, 
yö'1etmeliklere, genelgelere ve kararlara aykırı hareket edilip edilmedi· 
ğine bilhassa dikkat edilir. 

Harcamadan önce vizeye tabi tutulan belgeler Birinci Başkan tara
fından görevlendirilen grup şefince veya onun maiyetinde bulunan de
netçilerce mevzuat çerçevesi içinde incelenir ve uygun bulunduğu tak
dirde de, vize edilir. Eğer tereddüdlü görülen belgeler varsa, bunlar de
netçi veya grup şefinin yazılı mütalaası ile birlikte ait olduğu müessese 
veya daireye gönderilir. Bunlardan alınacak cevaba göre de, ya vize 
m~o.melesi tamamlanır veya uygun bulunmadığı takdirde, keyfiyet bir 
müzekkere ile Birinci Başkana intikal ettirilir. Birinci Başkan da bunla
rı Sayıştay dairelerinden birisine gönderterek, keyfiyeti karara bağla-

(l) «Denetçiler, incelenmek üzere Birinci Başkanlıkça veya onun adına grup 
sefkrince kendilerine verilen idare hesaplari 1le kesin hesap1 Hrı ve işlemleri ka
~Uil, tüzük, yönetmelik ve genelgelerdeki esas ve kurallar dairesinde inceliyerek, 
sor~ucunu bir raporla birinci başkanlığa bildirme!{ ve Sayıştay Kanunu ile verilen 
diğeı Sayıştay hizmetlerini yapmaKla görevlidirler» Sayıştay Kanunu, Madde 25. 
Fıkra 1. 

(2) «Genel Kurul Birinci Başkanın başkanlığı altında daire başkanları ile üye-
1erinden kurulun> Sayış tay Kanunu, Madde 17. 

(3) Sayıştay Kanunu, Madde 46. 
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~tır. Bu karara, sarf evrakını vize edilmek üzere, Sayıştaya göndermiş 
olan müessese veya daire itiraz ederse, o zaman bu itiraz ya ilgili Sayış
ta1 dairesinde veya Sayıştay Daireler Kurulunda ( 1) tetkik olunur. iti
raz yerinde görülürse, sarf evrakının vize edilmesine karar verilir; aksi 

-halde alınan karar gereğince, evrak ilgili müessesesine veya dairesine 
geri gönderilir. Ancak Sayıştay vize etmek üzere tetkik ettiği harcamg, 
helgelerinde maddi bir hata bulur veya ödenek yetersizliğini görür ve
Yahut da kadro üstünde bir tayin ve istihdamın yapıldığını tesbit ederse, 
o zaman evrak kesin olarak geri çevrilir (2). Buna mukabil kanunların 
açıkça yasaklamadığı her hangi bir harcama işinde, Sayıştay sarf evra
kını vize etmekten imtina eder ve buna karşı da, birinci derecedeki ita 
· funiı-i paranın ödenilmesi hususunda israr eder ve bu israrını yazılı ola
:rak Sayıştaya bildirirse, o zaman keyfiyet Sayıştay Genel Kurulunda in-
t"Ceknir. Bu da hesabı uygun bulmazsa, keyfiyet Bakanlar Kuruluna in
tikal eder ve burada ilgili bakanın ısrarı haklı görlilürse, durum Sayış-
1aya bildirilir. Sayıştay bunun üzerine, sarf evrakını «ihtiyat kaydiyle» 
Vize eder ve fakat her üç ayda bir Cumhuriyet Senatosu iie Millet Mec-
]isine vereceği raporlarda bunu belirtir. İkinci derecedeki ita amirleri 
de, Sayıştayın vize etmekten çekindiği sarf evrakı üzerinde ısrarla du
Turlar ve sorumluğu da yazılı olarak üzerlerine alır arsa, Sayıştay bun
laı ,_ da «ihtiyat kaydiyle» vize eder ve ilgili sayman hesabı ya ... gılanırken, 
bu nokta da kesin bir hükme bağlanır ( 3 ). 

Sayıştay Kanununun, bazı idari zaruretler sebebiyle, harcamadan 
önce vizeden istisna ettiği hususlara gelince, bunlar da 1) memur ay
lıkları ile bunlara yapılan yardımlar ve görevlerine ilişkin olarak :anman 
cdiğer haklar; 2) sözleşmeli ve yevmiyeli personelin ücret ve ye .. miyele
ri; 3) emekli, dul ve yetim aylıkları; 4) mahkeme harçlan; 5) kanunla 
belirli bey'iye aidatı; 6) nisbeti kanunla belirli aidat ve ikramiyeler; 

) iki resmi daire arasında veya hazine ile ilgili gelir ve gider suretiyle 
Yarılan harcamalar; 8) vergi, resim ve diğer adlarla resmi daireler adı

a Yapılan kesintiler; 9) Sayıştayca tescil edilmiş sözleşmelere dayanıla
rak, yapılacak kira bedeli ödemeleri; 10) geri verilecek paralar; ıı) har-

_ ( 
1

) «Daireler Kurulu Sayıştay Genel Kurulunca Temyiz Kuruluna ayrılan baş· 
kan ve üyelerin dışında kalan Sayıştay daire başkanları ile üyelerinden kurulur. 
En kıdemli daire başkanı kurula başkanlık edem Sa~ştay Kanunu, • !ad.de 15, 
:Ji'ı.kr a ı. 

( 2) Ayni Kanun, Madde 33. 

(
3

) Ayni Kanun, Madde 34. 
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cırah avanslarıdır ( 1). Bunlara ait sarf evrakı, sonradan vize edilmek. 
üzere, Sayıştaya verilir. Eğer sarf evrakında tereddüdü gerektiren bir 
husus görülürse, o zaman bunlar Birinci Başkan tarafından Sayıştay· 

rnVrelerinden birine verilir ve bütün belgeler burada incelendikten son· 
ra karara bağlanır ( 2). 

çç) Ödeme muamelesinin kontrolu. Ödeme emrine bağlanmış olan. 
masraf evrakı Ankara'da Maliye Bakanlığının merkez muhasipliğine, il
lerde ve ilçelerde ise. ödemeyi yapacak olan nakit muhasipliklerine gön
derilir. Nakit muhasipleri de tahakkuk amirleri gibi, sarftan ötürü Sa
yıştaya karşı sorumlu bulunduklarından, evrakı da bu sorumluluk duy
gusu ve düşüncesi altında tetkik ederler. 

Merkez muhasipliğine gönderilen sarf evrakında, harcamaların büt
çe '!)ölüm ve maddesine uyup uymadığı, mevzuata aykırı bulunup bu 
lunmadığı pek araştırılmaz. Çünkü bunlar, daha önce Sayıştayın yapını . 
olduğu vizede gözden geçirilmişlerdir. Bu itibarla merkez muhasipliği~ 
öd.~n.ilmesi gereken paranın ita amirlerine tanınan mezuniyet sınırları:. 

içinde bulunup bulunmadığına, sarf evrakının tamam olup olmadığın' 
ve istihkak sahibi kimliğinin araştırılıp araştırılmadığına dikkat eder -
Bir noksanlık görülmediği takdirde, verile emri evrakına «ödenilmesi 
sözü yazılarak, paranın istihkak sahibine verilmesi temin olunur. 

İllerde tediyeyi yapacak olan muhasipler incelemelerini daha geniş 
bir şekilde icra ederler. Eğer ödenek miktarı üstünde veya kadro dışın
da tir işlemin yapıldığını, sarf evrakında bir noksanlığın mevcut bulun
du~nu, istihkak sahibinin hüviyetinin belli olmadığını ve muameleler
de maddi bir hatanın mevcut olduğunu tesbit ederlerse, o zaman öde
nilscek paranın bütçedeki tertibine intibak etmediği veya mevzuata uy
guı: bulunmadığı muhasipler tarafından ileri sürülür ve buna karşı da, 
ikiı .. ci derecedeki ita amirleri ödemeden husule gelecek zararların so 
rumluluğunu kendi üzerlerine alacaklarını yazılı olarak muhasipliğe bil
di :-ir !erse, o zaman tediyenin muhasiplikçe yapılması kabil olur. 

Muhasebei Umumiye Kanunumuza göre muhasiplerce yapılan har
camalara ait ispatlayıcı evrak aylık cetvellerle birlikte sarfiyatın yapıl
dığı ayın sonundan itibaren 30 gün içinde merkeze yani Maliye Bakan
lığ1 na gönderilmesi şarttır. Bu ispatlayıcı evrak, Maliye Bakanlığına gel-

( ı) Sayıştay Kanunu, Madde 35. 
(2) Ayni Kanun, Madde 32, Fıkra 5. 
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diğinden itibaren, en geç iki ay içinde tetkik olunarak, noksanı bulunan
ların mahaline iadesi ve uygun görülenlerinin de Sayıştaya yollanılması 
lazımdır ( 1). Ayrıca Muhasebe! Umumiye Kanunu gereğince «merkez ve 
illerle kolordular ve muhasip teşkilatı olan müstakil tümen ve birlikler
de bütçe tahsisatından yapılacak tediye miktarını gösterir bir cetvel ba
ka c Iıklarca her üç ayda bir tanzim ve hazineye verilir» (2). İşte Maliye 
Bakanlığı bunlar üzerinde de de gerekli olan idari kontrol unu yapabilir. 

Rülasa bütçenin idari kontrolu Maliye Bakanlığı ile Sayıştay mües
sesi tarafından bütçe dahilindeki gelirlerin toplanılmasında ve ödenek
le·~·in kullanılmasında yapılan bir kontrol olup, gayesi herhangi bir nok
sanlığın veya herhangi bir hatanın veya herhangi bir usulsüzlüğün mey
dana gelmesini peşinen önlemektir. 

2 - Bütçenin kazai kontrolu. Bütçeye müteallik hesaplar kazai 
IllE;rciler tarafından incelendikten sonra, sonuç olarak ilgili kişiler hak
kında beraat, zimmet veya tazmin kararının verilmesi bütçenin kazai şe
kHcte kontrol edilmesini ifade eder. Kazai kontrola tabi tutulan hesaplar 
içiı~de bilhassa Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan gelir saymanla
rı, gider saymanları ve mal saymanlarının tuttukları hesaplar yer al
~~ktadırlar. Aşağıda anlatacağımız üzere, bütçenin kazai kontrolu hem 
butçe gelirleri ve hem de bütçe giderleri bakımından yapılmaktadır. 

a) Bütçe gelirlerinin kazai kontrolu. Bütçedeki gelirlerin kazai 
kontrolu, mükelleflerin haklarını aramak üzere, Vergi İtiraz ve Temyiz 
Rvnıisyonlariyle Danıştaya baş vurmaları suretiyle ceryan ettiği gibi, 
ayrıca gelir muhasiplerine ait idare hesaplarının Sayıştayca incelenerek,. 
sorumlular hakkında beraat, zimmet veya tazmin kararının verilmesi su
retiyle de olur. Nitekim Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlanrun ku
~~Uşlan ve fonksiyonları bahsinde de ( 3 ) işaret etiğimiz üzere, vergi 
n:ukellefleri, vergi daireleri tarafından kendilerine haksız yere bir ver
gı 1.arh edilmesi halinde, ilk önce Vergi İtiraz Komisyonuna, bunu taki
ben de Vergi Temyiz Komisyonuna ve nihayet son merci olarak Danış
t~~Cl baş vurarak, haklarını arayabilirler. Bu böyle olduğu gibi, vergi 
daıreleri de hazinenin menfaatını korumak amaciyle, Takdir Komisyo
n~un kararlarına karşı Danıştaya müracaatla yapılan Yanlış ve hatalı 
bır muamelenin düzeltilmesini sağlıyabilirler. Bütün bunların dışında. ----

(ı) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 65. 
(ı) Ayni Kanun, Madde 68. 
(

3
) 192- 201 inci sahifelere bakınız. 

F. 3I 
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kazai kontrolun Sayıştayca da yapılması mümkün bulunmaktadır. Çün
kü Muhasebei Umumiye Kanunu ile Sayıştay Kanununa göre Sayıştaya 
yargılanmak üzere, verilen sayman idare hesapları içinde devlet gelirle
rine ait hesaplar da bulunmaktadır. Gerçekten Sayıştay müessesesi ge
lir tahakkuk memurlarının bir bütçe veya hesap yılı veya hesap devresi 
içi.nde yaptıkları bütün tarh, tahakkuk muamelelerinde hata, kusur, ih
mal ve usulsüzlük gibi bir halin mevcut bulunup bulunmadığım araştı
rır; Ayrıca tahakkuk ettirilmiş olan gelirlerin muhasipler tarafından 
zamanında tahsil edilip edilmediklerini, bunların bir zaman aşımına uğ
ratılıp uğratılmadıklarını tetkik eder ve bu inceleme sonunda hazineyi 
zarara sokan bir hal görürse, bunu da bir hükme bağlar. Genellikle Sa
yıştay Kanununa göre Sayıştaya incelenmek üzere verilen gelir hesabı 
içir:de «tahakkuk eden ve tahsil edilen bütün gelirlerin, gelir artıkları
nın ve emanetlerin miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerla 
bUıılarla ilgili her türlü belgeler» (1) yer alırlar. 

b) Bütçe giderlerinin kazai kontrolu. Bütçe giderlerinin kazai kon
trolu ile doğrudan doğruya Sayış tay müessesesi meşgul olmaktadır. Da
ha önce de söylediğimiz üzere, Sayıştayın yaptığı idari kontrolda esas 
tutulan gaye bütçe harcamalarında vukua gelecek bir hatayı veya usul
süzlüğü önceden önlemekdir. Nitekim Sayıştayın genel ve katma büt
çeli idarelere ait sarf evrakım ödemeden önce v·zeye tabi tutması da, 
bundan ileri gelmektedir. Halbuki Sayıştayın yaptığı kazai kontrol, doğ
rudan doğruya sorumlu muhauiplerin, her mali yıl bittikten sonra belli 
bir ~üre içinde, Sayıştaya verdikleri zamanı idare hesaplarının incelen
mc:::;ini ve dolayısiyle ilgililer hakkında, beraat, zimmet veya tazmin ka
ral'ının verilmesini hedef tutmakt.~.cl1r 

Sayıştaya idare hesaplarını vermekle mükellef sayılan gider muha
siplerinin kendilerine ait gider işlemleri hesaplan içinde, «yapılan har
camaların ve bunlara ilişkin olark alınan para ve sair kıymetlerin mik
tar ve mahiyetlerini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her tür
lü belgeler» (2) yer alırlar. Mal muhasiplerinin Sayıştaya verecekleri mal 
işlemleri hesabı içinde ise, «mevcut ve alınan, sarf olunan, satış, yoket
me veya sair suretlerle elden çıkarılan her türlü malların ve eşyanın 
miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her tür
lü belgeler» (3 ) bulunurlar. 

(1) Sayıştay Kanunu, Madde 40, Fıkra a. 
(2) Ayni Kanun, fadde 40, Fıkra b. 
(3) Ayni Kanun, Madde 40, Fıkra c. 



483 

İşte yukarıda belirttiğimiz üzere, «hesap ve işlemleri Sayıştaym 
denetimine giren idare ve kurumların, kendi kanunlarına göre bir büt
çe veya hesap yılı veya hesap dE-vresi içindeki bütün gelirlerle, giderlere 
ve mallara ait hesapların, bu müesseselerde çalışan muhasipler t.arafın-
dan en geç mahsup devresini takip eden bir ay içinde, incelenmek üze
re Sayıştaya verilmeleri» ( 1) lazımdır. Hesaplar esas itibari le. hesabın 
Sayıştaya verilmesini gerektiren tarihte, iş başında bulunan muhasip 
tarafından hazırlanır ve verilir. Hesabın verilmesinden doğan sorınnlu
luk iş başında bulunan muhasibe ait olduğu için, bundan önce görevle-
rinden şu veya bu sebeple ayrılmış bulunan muhasipler de, kendilerine 
ait idare hesaplarını yeni gelen muhasibe devrederler. Ancak bu böyle 
olmakla beraber, Sayıştay bu hesapları ilişikli bulur ve muhasfhe de bir 
zimmet çıkartırsa, o zaman kendisine zimmet çıkartılan muhasibin ken
disinden önceki muhasibe rücu etmesi mümkündür. Çünkü Muhasebe-

Umumiye Kanunumuza göre, her muhasip kendi zamanına ait hesaptan 
soı umludur. Ancak kendisine hesap vermekle mükellef olanların hesa
bına bakmıyan veya kendisinden önceki muhasipten devir dığı hesa
bın noksanlarını göstermeyen muhasip bunlara terettüp edecek olan 
mali sorumluluğu üzerine almış olur ve fakat müsebbiplerine de rücu 
etmek hakkına sahip bulunur (2). Eğer sorumlu muhasip ölüm, sağlık 
durumu veya herhangi mücbir sebeple kendisine ait olan hesabı devre
dememiş veya devretmekten kaçınmış ise, o zaman Mali e Bakanlığı 
ta.::afından teskil edilecek olan bir hey'et bu hesapları yeni gelen muha
sibe devrede;. Muhasipliğin başka bir muhasipliğe katılması halinde, 
muhasip, o tarihe kadar ki hesaplarını yeni muhasibe devrettiğı gibı, 
llluhasipliğin kaldırılması halinde de muhasip hesaplarım üç ay içinde 
Sayış taya verir ( 3 ). 

Emeklilik, bakanlık emrine alınma ve diğer benzeri sebeplerle vazı
f elerinden devamlı veya geçici olarak ayrılmış bulunan muhasipler, he
sa:rlarını verinceye kadar, aylıkları ile diğer istihkaklarını alamıyacak1a
n gibi, başka bir vazifeye naklen tayin edilmiş olan muhasipler de, de
vir Yapmadıkça, yeni görevlerine başlayamazlar. İstifa sureti le ayrılan 
ınuhasiplere gelince, bunlardan devir muamelesini zamanm.da yapnn
:vanlar sonradan Sayıştay denetimine tabi olan idare ve kurı.ımlardaki 

(l) Sayıştay Kanunu, Madde 39, Fıkra 1. 

<2
) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 19. 

(
3

) Sayıştay Kanunu, Madde 44, F:kra 4 ve 5. 
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biı vazifeye tayin olunamazlar ( 1). Bu böyle olduğu gibi, ayrıca Sayıştay 
Kanumında «hesabını kanun hükümleri dairesinde zamanında ve tam 
olarak vermiyen saymanlarla Sayıştay denetimine giren daire ve ku
rumlar görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında istenilen he1· 
çeşit bilgi, belge ve defterleri vermiyen ve denetleme ve yargılamayı güç
leştirenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine, ilgili dairelerince, he
sabını veya istenen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar, 
yarım olarak ödenir ve yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itiba
ren saymanlar en çok üç ay, diğer görevliler ise, Sayıştayca belli edilen 
sü ... e içinde yine hesabını veya istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez 
veya denetleme veya yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldır
mazlarsa, bu defa ilgili dairelerince tayinlerindeki usule göre işten el 
çektirilerek haklarında gerekli kovuşturma yapılır» hükmü de mevcut 
bulunmaktadır (Sayıştay K. madde 51). 

Merkezden, il ve ilçelerden Sayıştaya gönderilen muhasip hesapları 
Sayıştay Başkanı tarafından incelenmek üzere denetçilere verilir. De
netçiler bunları incelerlerken, bilhassa 1) gelirlerin, alacakların ve her 
türlü hakların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertiple
rine uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmediklerini; 2) gi
deı-lerin kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, bütçedeki tertiplerine ve 
bu tertipteki ödeneklerine ve kadrolara uygun olarak kullanılıp kulla
nılmadıklarını; 3) ödemelerin istihkak sahiplerinin veya vekillerinin 
kimliklerinin tesbiti suretiyle yapılıp yapılmadıklarını; 4) idare hesabı 
içine giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin kanunla
ra, tüzüklere ve yönetmeliklere uygun bir şekilde cereyan edip etmedik
lerini; 5) menkul ve gayrimenkul malların giriş, saklanış, kullanış ve çı
kışlarına ait yapılan maumelelerin yürürlükte bulunan mevzuat esasla
rı dahilinde icra edilip edilmediklerini ve nihayet yukarıda yazılı bulu
nan bütün işlem ve hesapların tutulan kayıtlara uyup uymadıklarını 
ar:tştırırlar (2). 

Sayıştay denetçileri, incelenmek üzere Birinci Başkan tarafından 
kendilerine verilmiş olan, muhasip idare hesaplarını Sayıştay kanunL 
ile diğer kanunlarda yazılı olan esaslara ve aynı zamanda kendi yönet
meağinde mevcut olan usullere göre inceledikten sonra, buna ait sonuç
ları bir raporla tesbit ederler. Eğer inceleme sırasında mevzuata uygun 
bu1unmayan veya noksan görülen bir noktaya rastlarlarsa, bu hususta. 

(I) Sayıştay Kanunu, Madde 52. 
(2) Ayni Kanun, Madde 46. 
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sorumlu muhasibin yazılı, savunmasını alırlar. Çünkü denetçi bu savun
mayı almadan, raporunu hazırlayamaz. Anca:k sorumlu muhasip kendi
sine yapılan tebligattan itibaren en çok 30 günlük bir süre içinde isteni .. 
len savunmayı Sayıştaya göndermezse, o zaman denetçi raporunu yaz
mak için sadece dosya münderecatı ile yetinir ve cevap vermeyen mu
hasip hakkında da disiplin veya ceza kovuşturulması isteminde bulu
nuı-. Ayrıca Sayış tay Kanunundaki hükme göre, «hesabın doğruluğu ve 
denkliği ve belgelerin tamam olup olmadığı ve inceleme neticesinde so
rumluluğu gerektiren hususların görülüp görülmediği, genel .ve katma 
bütçeli idareler tarafından sermayesinin yarısı veya yansından fazlası
na katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde ku
rulan teşebbüs ve kurumların kanunları icabı olarak Sayıştay dene
tir0ine tabi tutulan diğer kurumların harcama ve çalışmalarının kuru
luş gayelerine uygun bulunup bulunmadığı da raporların, sonunda açık
lanırn ( Sayıştay Ka. madde 48, fıkra 3.). 

Sayıştay denetçileri, kendilerine verilen muhasip hesapları üzerinde 
Yapmış oldukları inceleme sonunda, bir rapor bazı !arlar ve bu raporu 
ilgili muhasibin zamanı idare hesabı dosyasiyle birlikte Birinci Başkana 
tevdi ederler. o da, bunları bir hesap mahkemesi karakterini taşıyan 
Sayıştay dairelerine dağıtır. Sayıştay daire başkanları gerek denetçinin 
tanzim ettiği raporu ve gerek ilgili muhasibin hesap dosyasını Sayıştay 
Savcısına verir. Sayıştay Savcısı Maliye Bakanlığının teklüi üzerine or
tak bir kararname ile tayin edilen bir kimse olup, belli başlı görevleri 
1) muhasip hesaplarının Sayıştay dairelerince incelenip yargılanması 
esnasında iddia ve mütalaasını yargılama hey'etine bildirmek; 2) bir 
taraftan bakanlıklarca düzenlenen kesin hesapların sayman hesaplarile 
ve diğer taraftan hazinece düzenlenen genel hazine hesabının bakanlık
ların kesin hesaplariyle karşılaştınlması suretiyle meydana gelen genel 
uygunluk bildirimlerinin ve Büyük Millet Meclisine sunulacak olan büt-
çe ile ilgili raporların Sayıştayın Genel Kurulunda görüşülmesi sırasın
da hazır bulunup, bunlar hakkındaki görüşlerini genel kurula bildir
mek; 3) kanunların sorumlular hakkında cezai veya inzibati kovuştur
mayı emrettiği hususlarda, buna ait hükümlerin uygulanmasını takip 
etmek; 4) hesapların yargılanması sırasında veya herhangi bir surette 
~orumluların cezai veya inzibati cezayı gerektiren hallerine vakıf oldu
gu takdirde, durumu hemen Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlığa 
bildirmek; 5) Birinci Başkan tarafından verilen işleri görmek; 6 ka
nunda Yazılı süreler içinde hesaplarını vermiyen saymanlar hakkında 
Yaı: ılacak işlemler dolayısiyle düşüncesini bildirmek; 7) kanunlarla ·e-
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rLllın diğer görevleri yerine getirmekten ibabettir ( 1). Bu itibarla Sayış
ta:y savClSl dfilre başkanları tarafından kendisine verilmiş olan muhasip 
idare hesaplarını inceledikten sonra, görüş ve mütalaasını bir raporla 
bildirir. Dfil.re başkanı gerek savcılıktan gelen raporu ve gerek bununla 
ilg ·u bulunan muhasibin hesap dosyasını daire üyelerinden birisine ver
msk suretiyle incelettirir. Bu inceleme sırasında bilhassa denetçinin ra
poru ile savcmm raporu üzerinde durularak, ilişiksiz görülen kısımların 
her tarafına bakılıp bakılmadığına dikkat edilir. Eğer bu inceleme sı
rasında bazı hesapların teknik yönden yeniden incelenmesi lüzumlu gö
rü1urse, bu husus daire başkanına bildirilir. O da, bunu uzman denetçi
ler den birisine incelettirir. Uzman denetçi tetkik ettiği hesapta ilişikli 
yeni bir noktayı tespit ederse, bunu usulü da:iresinde sorumlu olan mu
hasibe bildirerek, kendisinden yazılı bir savunma alır. Uzman denetçi 
ou savunmayı aldıktan sonra raporunu hazırlar ve bunu hesap dosyasiy
le l i:rlikte Daire Başkanına sunar. O da bunu tekrardan tetkik ettirtmek 
üzeıe, ilgili üyeye tevdi eder. Üye yapmış olduğu tetkikler~en sonra gö
rüş ve düşüncelerini bir raporla Daire Başkanına sunar. 

Evrak üzerinde yapılan bütün bu incelemelerden sonra, Sayıştay 
datresi bir mahkeme halinde toplanarak, ilgili muhasibe ait olan idare 
hesabını yargılamaya başlar ve lüzum hasıl olursa, toplantıya hem savcı 
ve nemde raporu hazırlayan denetçi veya uzman denetçi davet olunarak, 
mütalaaian alınır. Sayıştay dairesi ilgili muhasibin zamanı idare hesa
bını yargılarken, bilhassa muhasibin beraatını veya zimmetini gerekti
ren bütün belgeleri gözönünde bulundurur. Bunlardan resmi dairelere, 
mutemetlere veya istihkak sahiplerine posta veya bankalar vasıtasiyle 
gönderilen paralarla mukadder kıymetli senet veya ayniyata ait alındı
lar sayuumm beraat etmesi için yeterli görülmektedirler. Bu böyle oldu
ğu gıöi, merkez veya diğer saymanlıklar adına bir harcama yapılır ve 
bunlara ait para yerine geçen evrak ve senetler yerlerine gönderildik
leri zaman, una karşılık merkez veya ilgili sayman bir belge alır ve bu 
be1geyi de Sayıştaya gönderirse, Sayıştay bu belgeyi ilgili saymanın be
raat etmesı için yeterli görür. «Bu belgeler Sayıştaya gönderilmediği tak
dime, bmılarm postaya verildiği sırada yapılan tutanakların veya kay
bolan ev.rakın resmi kayıtlarından alınacak onanmış örnekleri dahi be
raat için muteber sayılır. Ancak bu evrak ve senetler kanun, nizam ve 
kararlara uygun değilse, saymanın Sayıştay Kanununa göre olan sorum
hı~_ığu. yme devam eder. Posta idarelerine, tutanaklariyle kıymetli posta 

Sayışt.ay Kanmıu, Madde 20. 
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Paketi halinde teslim edilen paralar gönderildiği yerde tamam olarak 
çıkmazsa, idare ve adliyece yapılacak soruşturmaya ve verilecek kara
ra göre sorumluluk belli olur» (1). Bu böyle olmakla beraber, «zaruri se
beplerle asılları veya ikinci nüshaları ibraz veya tevdi edjlmeyen haller
de, hizmetin yapıldığını ve karşılığının sahibine verildiğini gösteren ev
raka, belgeye ve mevcut kayıt ve delillere göre, savcının düşüncesi alın
dıktan sonra, sorumluların beraat veya zimmetine hükmedilir» (2). Bu
na mukabil «savaş, yangın, sel, deprem, idari ve askeri sebeplerle tahli
ye gibi olağanüstü haller dolayısiyle veya çalınma veya mücbir sebep
leı le kaybolduğu anlaşılan belge ve kayıtların bulunmasına ve gönde
rilmesine imkan bulunmadığı idare kurullarınca tutanakla onanırsa, 
sayman mevcut delillere göre yargılanır. Ancak yukarda yazılı hallerin 
vukuunda, saymanın durumu derhal yazı ile üstüne bildirmesi ve zim
metini ibra için 15 gün içinde bağlı olduğu bakanlık veya daireye baş
vurması şarttır. Bu takdirde saymanın beraatı veya sorumluluğu bakan
lık veya dairesinin düşüncesi alınmak suretiyle Sayıştayca hükme bağ
lanır» ( 3). 

Sayıştay dairesi tarafından sorumlu muhasiplere ait zamanı idare 
hesaplarının «yargılanması sonunda beraat, zimmet veya tazmin hükmü 
verilir. Verilen hükümler daire başkanı tarafından raporun fıkraları hi
zasına özel olarak yazılıp imza edilir. Ayrıca tutanak yapılması ve mah
keme başkanı ile üyeleri tarafından imza edilmesi lazımdır» ( ) . Ancak 
bu kararlar ilam haline getirildikten sonra, bunlardan «birer nüshası so
rumlulara, birer nüshası sorumluların bağlı olduğu bakanlık veya dai
reye, iki nüshası da, bir nüshası ilgili saymanlığa gönderilmek üzere, 
Mı:ıliye Bakanlığına ve bir nüshası da Savcılığa usulüne göre tebliğ olu
nuı » (Sayıştay K. madde 63, fıkra 1). 

Sayıştayın bu şekilde vermiş olduğu kazai kararlara karşı belli hal
lerde temyiz talebinde bulunulabileceği gibi, yine kanunun tayin ettiği 
haLerde kararın açıklanması ve yargılamanın iadesi de istenilebilir. Ger· 
çekten Sayıştay dairelerinin vermiş oldukları kararlar kanunlara, muha
keme usullerine uymaz ve yetki dışı ittihaz edilmiş bulunurlarsa, ilgili
ler kararın kendilerine bildirildiği, daha doğrusa ilamın kendilerine teb
liğ olunduğu tarihten itibaren 90 gün içinde bir dilekçe ile Sayıştay Baş
kanlığına müracaatla temyiz talebinde bulunabilirler. Merkezde bulun-

n) Sayıştay Kanunu, Madde 58, Fıkra 3 ve 4. 
C2

) Ayni Kanun, Madde 59. 
C 3

) Ayni Kanun, Madde 60. 
(

4
) Ayni Kanun, Madde 61. 
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mayanlar, temyiz dilekçelerini, Sayıştaya gönderilmek üzere, bulunduk
ları yerin en büyük mülkiye amirine de verebilirler. Her iki halde de, 
temyiz dilekçesine itirazı ispatlıyacak belgeler eklendiği gibi, çıkartılacak 
olan evrak suretlerinin de, karşı taraf sayısı kadar olması lazımgelir. 

Sayıştay dairelerinin vermiş olduğu kararlar hakkındaki temyiz ta
lepleri Sayış tay Temyiz Kurulu tarafından incelenip karara, bağlanır. 
Sayıştay Temyiz Kurulu 4 yıl için Sayıştay Kurulunca daireler başkanla
rı arasından seçilecek dört başkan ile her daireden seçilecek iki üyeden 
kurulur; her yıl kurul üyelerinden dörtte biri yenilenir ve en kıdemli 
daire başkanı veya gerekli görüldüğü takdirde Sayıştay başkanı kurula 
b~şkanlık eder. Ancak kararı temyiz edilen daire başkanı ile üyelerinin 
temyiz kararlarında oy hakları yoktur. Duruşmalı oturumlarda Sayış
tay 'Savcısı da hazır bulunarak, gerekli olan savunmasını yapar. 

Temyiz edilekçesi ve buna bağlı evrak karşı tarafta tebliğ olunur. 
Tebliğden itibaren 30 gün içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da tem
yiz edene tebliğ olunur. Temyiz edenin de buna karşı 15 gün içinde cevap 
vermesi ve bu cevabın da karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Karşı taraf 
da ayni süre içinde cevabını verir. Cevaplar alındıktan sonra veya taraf
lardan biri kanuni süresi içinde karşılık cevabım vermediği takdirde, 
Temyiz Kurulu toplanarak, dosyayı inceler ve bir karara varır. Ancak 
karara varabilmek için bazı noktaların aydınlatılmasına kurulca lüzum 
görülür veya taraflardan biri kendilerinin de dinlenilmesini yazı ile is
teder ve bu istek kurulca uygun bulunursa, müraf aa yapılır ve böylece 
her iki taraf veya taraflardan biri davet olunarak, dinlenilmeleri temin 
olunur. Temyiz Kurulu incelemesinin sonunda ya Sayıştay dairesinin 
vermiş olduğu kararı aynen kabul eder ya düzeltir veyahut da tamamen 
bozar. Bozma kararının verilmesi halinde, dosya ilgili daireye geri gön
deıilir. O da, ya evvelki kararında israr eder veya temyiz kurulunun ka
ranna göre kendi kararını düzeltir. Eğer israr ederse, konu yeniden 
temyiz kurulunda görüşülür ve bu görüşmede bozma kararı yerinde bu
lunur ve dairenin israr karan uygun görülmezse, o zaman dairenin, tem
yiz kurulu kararına uyması lazımgelir. Sayıştay temyiz kurulundan çı
kan kararlar kesin olup, başka bir mercie başvurma imkanı mevcut 
değildir. 

Sayıştay yargılama kararlarının iadesi konusuna gelince, burada 
yargılamanın iadesi talebini Sayıştay Savcısı, hükümlü, hükümlünün bağ
lı bulunduğu bakanlık veya daire veyahut da Maliye Bakanlığı yapabile
ceği gibi, bu hususta Sayıştay daireleri de doğrudan doğruya karar vere-
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bilirler. Ancak bu talebin yapılabilmesi ve buna karar verilebilmesi için 
1) hesapta maddi bir hatanın veya noksanlığın veyahut da mükerrerli
ğin mevcut olması; 2) ibraz edilen belgede sahtelik bulunup da, hükme 
·etki yapmış olması; 3) inceleme veya yargılama sırasında görülmeyen 
yanlış veya usulsüz bir işlemin hükümden sonra meydana çıkmış olma
sı; 4) hükme tesir edebilecek bazı belgelerin inceleme ve yargılama sı
rasında bulunmayıp, hükümden sonra ortaya çıkması; 5) hükme esas 
tutalan bir ilamın bozulma suretiyle, ortadan kalkmış olması; 6) kesin 
hesapların incelenmesi sırasında Genel Kurulca, bütçe tertip ve mahsu
buna ilişkin daire kararlarının aksine karar verilmiş olması lazımdır. 
Ancak yargılamanın konusu ile ilgili bulunan kesin hesap, ister Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş olsun veya olmasın, ilamın tebliği tari
hinden itibaren beş yıllık bir süre geçmiş olursa, yargılamanın iadesi 
isteminde bulunulamaz ( 1). 

Yargılamanın iadesi talebi, esas hükmü vermiş olan, Sayıştay daire
·since incelenir ve ileri sürülen iade sebeplerine göre iade isteğinin kabul 
dilip edilmemesine karar verilir. İade talebi kabul edildiği takdirde, yar
gılama sadece iade isteğinin dayandığı noktaya inhisar edeceği gibi, bu 
"istek icrayı da durdurtmaz. Bu böyle olmakla beraber, iade talebini in-
celeyen Sayıştay dairesi, lüzum gördüğü hallerde, kanuni teminat is
temek şartiyle, icranın tehirine de karar verebilir. 

Temyiz kurulunca verilmiş olan bir kararın düzeltilmesi keyfiyeti
·ne gelince, bunun için « 1) hükmün zatına etkili iddia ve itirazların ka
-rarda karşılanmamış olması; 2) bir ilamda aynı konu hakkında birbir
lerine aykırı hükümlerin bulunması; 3) temyiz yolu ile görülen islerde 
temyiz kuruluna ibraz olunan ve karara etkili bulunan evrakta bi~ sani-

·an ·n veya bir sahteliğin vuku bulmuş olması lazımdır». Bu takdirde tem
yiz talebiyle Sayıştaya başvurmuş olanlar, kendilerine temyiz kararının 
tebliği tarihinden itibaren, 15 gün içinde ve bir defaya mahsus olmak 
tizere, kararın düzeltilmesi için müracaatta bulunabilir er. Kararın dü
zeltilmesi hakkında ileri sürülen istek, mürafaa hariç olmak üzere, tem
yiz taleplerinin incelenmesinde uygulanan şekil ve usullere göre tetkik 
olunup karara bağlanır (2). 

Sayıştay daireleriyle, Sayıştay temyiz kurulunun vermiş olduğu ka
rarlar müphem olur veya türlü şekillerdeki anlayışlara yol açarsa, bun

·ıarın karan vermiş olan daire veya kurulca tavzihi gerektiği gibi, ayrı-

( 1) Sayıştay Kanunu, Madde 74. 
(

2
) Ayni Kanun, Madde 77 ve 78. 
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ca tarafların adları, soyadları, sıfatları ve iddiaları sonucuna ilişkin yan
lışlıklarla hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının da düzeltilmesi ica-

bed.er. Bunu taraflardan herbirisi isteyebilir. Bu hususta verilecek olan 
tav?:ih veya düzeltme dilekçelerinin adedi, karşı tarafın sayısından ir 
fazla olması lazımdır. Tavzih veya düzeltme kararım verecek olan daire: 

veya kurul dilekçelerden bir nüshasını karşı tarafa gönderir. Karşı 
raf da cevabını belli süre içinde iki nüsha olarak verir. Bunlardan i-

risi tavzihi veya düzeltmeyi isteyen tarafa yollanır; diğeri de Sayıştaym_ 
ilgili dairesinde veya temyiz kurulunda muhafaza edilir. Bütün bunlar-

daa soı;ıra görevli olan daire veya kurul tavzih veya düzeltme talebini 
sebepleriyle inceleyerek, bir karara varır ve varılan bu karar da her - -
tarafa tebliğ olunur. 

İçtihadın birleştirilmesi kararına gelince, bu hususta işin gereği 
ihraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu halde, aynı konu hakkın-

da Sayıştay daireleri veya Sayıştay temyiz kurulu ayrı kararlar alır ve a -
rı ilamlar düzenlerse, bu isabetli olamaz. Çünkü bunlardan ya birisi ve-

yahut da diğeri haklı ve doğrudur. Doğru olmayan kararın uygulanması: 
daima haksızlık yaratır. İşte bu sebeple içtihadın birleştirilmesiyle doğ-

ru ve isabetli olan kararın ayakta kalması ve diğerinin de ortadan kaldı
rılması temin edilmiş olunur. İçtihatların birleştirilmesi ve yahut da mev-

cut olan bir içtihadın değiştirilmesi kararını almak doğrudan doğruya 
Sayıştay Genel Kuruluna ait bulunmaktadır. Genel Kurul, Birinci Baş-
kanın başkanlığı altında, daire başkanları ile üyelerden kurulur. Savc 
da doğrudan doğruya veya Birinci Başkanın çağrısı üzerine, oy hak
kına sahip olmamak şartiyle, bu toplantıya katılır (1). 

Sayıştay temyiz kurulundan çıkan ilamlar kesin olup, bunlar hak
kında idari bir kaza mercii olan Damştaya gidilemez. Bu itibarla «gelirr-

gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilme
diği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare 

edilmediği Sayıştayca kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiye · 
idarece kendilerine bildirilmesinden başlıyarak, 3 ay içinde hazine-

( ı) «Dairelerin kararları veya bir dairenin iki kararı arasında aynı mes'elede 
aykırılık bulunur veya bir içtihadın değişmesine lüzum görülür ya da bu mahiyet
te bütün işlemlere uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç duyulursa, mes' 
Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Bu meselenin: g.öı:üşülmesinde.. Saver 
bulundurulur» Sayıştay Kanunu, Madde 18. 
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ye ödemekle zorunludurlar» (1). Bunlardan mala taalluk eden ödet
tirmelerde, ödenilecek olan bedelin malın «yok· olma tarihindeki rayiç 
b8deli üzerinden, bu tarih belli değilse, malın satın alındığı tarih ile 
kaybolmanın tespit edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice göre bu
lunacak bedel üzerinden hesaplanması» lazımgelir. Ancak hasara uğra
tıhn devlet mallannın bedelleri tazmin ettirilirken, bu hususta uygu
lanması gerekli bulunan genel hükümlerin saklı bulunduğu da unutul
ma malıdır e). 

Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra, sorumlular keyfiyetin idare
ce kendilerine bildirilmesinden başlıyarak, üç ay içinde gereğini yerine 
getirirler. İlamların yerine getirilmesi hususunda sorumlu olanlar, ilam
lar1n gönderildiği, dairelerin en büyük amirleridir. «İlamlarda gösterilen 
zimmet ve tazminierde zimmetler vukuu tarihinden; tazminler ise, hük
medildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak İcra ve İflas Kanunu 
hükümlerine göre tahsil olunur. Ancak, bu suretle eklenecek faizin tu
tan, zimmet veya tazminine karar verilen miktann % 10 unu geçemez > 

(Sayış tay K. madde 64). 

3 - Bütçe Yasama Kontrolu. Bütçe kontrolunun on önemlisi hiç 
şüı..he yokki, parlamentonun yapmış olduğu kontroldur. Çünkü parla
mento tarafından kabul ve tasdik olunan bütçenin, icra organı tarafın
dan, nasıl uykulandığı parlameııtoca tahkik ve kontrol edilmezse, mil
let9 tanınmış olan bütçe hakkının tam olarak yerine getirildiği kabul 
edilemez. Bu itibarla yasama kontrolu bütçe hakkının tabii bir sonucu. 
olmakla beraber, bütçe kontrolunun da son safhasını teşkil eder. Yasa
ma kontrolu da kazai kontrol gibi, bütçe muamelelerinin icrasından 
sonra yapılan bir kontroldur. Çünkü parlamentoya bütçe muameleleri
nin icrasından önce veya icrası sırasında bir kontrol hakkı verilmis olsa 

, 1 

o zaman hükümet işlerini yürütmekte çok zorluk çeker. Esasen parla-
mento devamlı şekilde toplantı halinde bulunmadığı için, bütçe muame
ltlerinin icra safhasında, parlamentoca kontrol edilmesi de maddeten 
kabH değildir. Ancak bu böyle olmakla beraber, milletvekillerinin idare
yi, daha doğrusu hükümeti bütçe muamelelerinden ötürü mürakabe etme 
Yolu da tamamen kapanmış değildir. Çünkü milletvekilleri, Sayıştayın 
kaydı ihtiyatla vize etmiş olduğu evrakla her üç ayda bir Büyük ... ·iillet 
Meclisine sunduğu raporlardan öğrendikleri yolsuzlukları, soru eya 
gensoru müessesesi sayesinde, meclisin gündemine aldırtarak, konuşabi
liler ve gerekli açıklamaların yapılmasını da hükümetten iste ebilirler -

( 1) Sayıştay Kanunu, Madde 45, Fıkra 1. 
( 2) Ayni Kanun, Madde 45, Fıkra 3. 
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Bununla beraber, bütçe gelir ve giderlerinin hükümet tarafından nasıl 
uygulandığını ve Büyük Millet Meclisince hükümete verilmiş olan bu 
husustaki yetkinin tecavüz edilip edilmediğini tayin edebilmek için, büt
çe muamelelerinin sona ermiş olmasını ve aynı zamanda Maliye Bakan
lığı ile Sayışt'-yın bu muameleler hakkında hazırladığı raporların ve bil
gilerin Büyük Millet Meclisine verilmiş olmasını da beklemek lazımdır. 
Çünkü yasama organı tarafından yapılan asıl kontrol kesin hesap kanu
nu tasarısının ve genel uygunluk bildiriminin Büyük Millet Meclisine 
sur,ulmasını müteakip yapılan kontroldur. Bu itibarla yasama organının 
yapacağı bütçe kontrolunda gerek Maliye Bakanlığına ve gerek Sayış
taya büyük bir iş ve görev düşmektedir. Nitekim memleketimizde de 
hem Maliye Bakanlığı ve hem de Sayıştay yasama kontrolu bakımından 
lüzumlu olan ön çalışmaları ve ön hazırlıkları da yapmaktadırlar. Bu 
maksatla «Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin he
sap kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak, en geç altı ay içinde 
Tü kiye Büyük Millet Meclisine sunar» ( 1). Bilindiği üzere, bütçedeki 
gelir ve gider miktarları tahmini olarak tesbit edilmiş bulunulmaktadır. 
Halbuki devletin mali yıl içinde topladığı gelirlerin ve harcadığı para
ların gerçek miktarlarını bilmeye lüzum vardır. Ancak bu suretle büt
çenin uygulanması hususunda hükümete verilmiş olan yetkinin doğru 
bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı ortaya çıkar. İşte bu sebeple birin
ci derecede ita amiri mevkiinde bulunan her bakan kendi bakanlığı büt
çesindeki ödeneklerden ne miktarda ve ne maksatla bir harcamanın ya
pıldığını tesbit etmek suretiyle, kesin bir hesap hazırlar ve hazırladığı 
bu kesin hesabı da, mali yılın sona ermesinden itibaren engeç dokuz ay 
içinde hem Maliye Bakanlığına ve hemde Sayıştay'a gönderir. Maliye 
Bakanı da kendi bakanlığına ait olmak üzere, hazırladığı kesin hesabı 
aynı süre içinde Sayıştay'a verdiği gibi, ayrıca devlete ait umumi gelir ve 
giderlerin kesin sonuçlarını gösteren hazine genel hesabını da tanzim 
eder ve mali yılın sona ermesinden itbaren 17 aylık bir süre içinde Sa
yıştay'a gönderir (2). Bu böyle olduğu gibi, «kesin hesap kanunu tasarı
ları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili olduklarıma
li yılın sonundan başlıyarak en geç bir yıl sonra, Bakanlar Kurulunca 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur» ( 3 ). Ancak «kesin hesap kanu
nu tasarısı, Anayasasının 128 inci maddesinde belirtilen bir yıllık süre
yi aşmamak şartiyle, idare hesaplan tam olarak Sayıştay'a verilmedik-

(1) T.C. Anayasası, Madde 128. 
(2) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 101. 
(3) T.C. Anayasası, Madde 128. 
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çe, Millet Meclisi Başkanlığına sunulamaz» (1). Sayıştay'a sunulan kesin 
ge::r hesabı cetvelinde ı) gelir muhammenatı; 2) o yıla ait tahakkukat; 
3) geçmiş yıldan devren gelen bakiyeler; 4) mali yıl içinde yapılan tah
sil5.t; 5) gelecek yıla devrolunacak bakiyeler tesbit olunduğu gibi (2), 

gider kesin hesabı cetvelinde de 1) bütçe ile verilen ödenekler; 2) mali 
Yıl içinde alınan ilave ödenekler; 3) mali yıl içinde tahakkuk eden harca
malar; 4) o yıl içinde ödenilen veya emanet hesabına alınan masraflar; 
5) kullanılmayıp iptal olunan ödenek bakiyesi miktarlar halinde göste
rili rler (3 ). Mal kesin hesabı cetvelinde ise, 1) nev'i ve bedeli itibariyle 
mali yıl iptidasına devrolunan mallar; 2) mali yıl içinde alınan mallar; 
3) mali yıl içinde sarf olunan mallar; 4) mali yılın sonundaki mevcut
lar yer alırlar (4 ). Hazine genel hesabı da 1) kesin hesap kanunu tasa
rısının metnini ve gerekçesini; 2) bütçe içi ve dışında alınan ve ödenilen 
Paraların mizanını; 3) gelir ve kesin hesap cetvelleriyle izahnamelerini; 
4) bakanlıklar kesin hesaplariyle izahnamelerini; 4) her il ve müessese
nin bütçedeki nev'ileri itibariyle gelirlerini ve daire itibariyle de giderle.e 
rini ihtiva eder (5). İşte Sayıştayın, bakanlıklardan gelen kesin hesap cet
velleriyle, Maliye Bakanlığının hazırladığı hazine genel hesabını gözö
nünde tutmak suretiyle, genel uygunluk bildirimini hazırlaması lazım
gelir. Ancak bunun için Sayıştay Başkanı hesapların tatbikine ve genel 
uygunluk bildiriminin hazırlanmasına ait işi, denetçilerden kurulu bu
lu.11an, kesin hesap şubesine havale eder. Bu şube hem bakanlıklar tara
fından düzenlenen kesin hesapları sayman hesaplariyle ve hem de hazi
neee düzenlenen genel hazine hesabını bakanlıklar kesin hesaplan ile 
karşılaştırdıktan sonra bunların uygunluk dereceleri hakkında bir rapor 
hazırlar. Bu raporlar Sayıştay dairelerince incelenerek karara bağlamr. 
«Kesin hesaplar hakında dairelerce verilen kararlar her yıl sırasiyle bir 
tiye tarafından incelenir ve bir rapor düzenlenir. Bu rapor daire kara
riyıe birlikte Maliye Bakanı adına yetkili bir zat ve Sayıştay Savcısı da 
ha'?.lr bulunduğu halde Genel Kurulda görüşülür ve uygunluk bildirimi
nin son şekli tesbit olunur. Genel bütçe dışında kalan bütçelerin kesin 
hecsaplarının Genel Kurulda göıiişülmesinde, aynca ilgili dairenin yetki
li temsilcisi de bulunur. Genel uygunluk bildirimleri, Genel Kurul üyeleri 
ve savcı tarafından imza edildikten sonra Birinci Başkanlıkça :Millet 
1foclisi Başkanlığına sunulur» (Sayıştay K. madde 86). 

( 
1

) Sayıştay Kanunu, Madde 84. 
(Z) Muhasebe! Umumiye Kanunu, Madde 102. 
(

3
) Ayni Kanun, Madde 103. 

(
4

) Ayni Kanun, Madde 106. 
( 5 ) Ayni Kanun, Madde 104. 
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Sayıştayın yapmış olduğu bu iş, esas itibariyle idari bir görev ol
makla beraber, bütçenin nihai kontrolunu teşkil eden yasama denetle
m&sinin de bir nevi ön hazırlığı mahiyetindedir. Bilhassa Sayıştay daha 
önce hem bütçe hesaplarını ve hem de bütçe işlemlerini idari ve kazai 
yönden kontrol etmiş olduğundan, onun parlamento tarafından yapıla
cak olan kontrol işlerine de yardımcı olmasını çok kolaylaştırır. 

Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan kesin hesap kanunu ile bu 
kanunu ilgilendiren cetveller ve Sayıştayca hazırlanan gEnel uygunluk 
bildirimi Millet Meclisinin Sayıştay Komisyonuna havale edilir. Ko
misyon bunların üzerinde incelemelerini esaslı bir şekilde yaptıktan 

sonra, sonuçlarını hazırladığı bir raporla Meclisin Genel Hey'etine su
nar. Burada yapılan görüşmelerden sonra, mali yılın gerçek çehresini 
ve dolayısiyle bütçedeki tahmine dayanan gelir ve gider miktarlarının 
fiili durumlarını ortaya koyan, Kesin Hesap Kanunu kabul edilmek sure
tiy _c, bütçenin yasama kontrolu da tamamlanmış olur. 

X - DEVLET GENEL BÜTÇESİNİN DIŞINDA KALAN KATMA 
VE ÖZERK BÜTÇELER. 

Devlete ait bütün gelirlerle giderlerin devlet bütçesinde gösterilme
si bütçenin birlik kuralının bir icabı ise de, bunu her zaman ve her yer
de gerçekleştirmek mümkün değildir. Çünkü devlet teşkilatı içinde yer 
alan bazı idari, ilmi, iktisadi ve sosyal nitelikteki teşekkül ve müessese
ler T ardırki, bunların serbestçe hareket edip, kendi giderlerini kendi ge
lir1eriyle karşılayabilmelerini temin için, bunların katma veya özerk büt
çe!- re sahip olmaları gerekmektedir. Nitekim bir çok memleketlerde 
olduğu gibi, memleketimizde de genel bütçenin dışında katma bütçe
lerle özerk bütçelere ve mahalli idare bütçelerine yer verilmiş bulunul
maktadır. 

l - Katma Bütçeler. Katma bütçelere sahip olan müessesele!." 
esas itibariyle kendi giderlerini kendi kaynaklarından sağladıkları gelir
lerle karşılamaktadırlar. Nitekim Muhasebei Umumiye Kanunumuz da, 
«sarfiyatı hususi gelirlerle karşılanan ve umumi muvazenenin dışında 
tanzim ve idare olunan bütçeleri katma bütçe» olarak kabul etmiş bu
lunmaktadır ( 1). Gerçekten katma bütçeli teşekküllerden bazıları esas 

(I) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 115. 
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~- ·bariyle yaptıkları hizmetlerin gerektirdiği paraları kendi öz kaynak
.larmdan sağlamaktadırlar. Ancak bunlar yetmediği takdirde, kamu hiz
metlerinin aksatılmamasını temin için bunlara genel bütçeden mali yar
dımda bulunulmaktadır. Buna mukabil, mesela Tekel Genel Müdürlüğü 
gibi katma bütçeli bir idarede, bir gelir fazlalığı mevcut olursa, bu faz. 
alık da genel bütçeye aktarılmakta ve bu suretle devletin genel bütçe
- ile katma bütçeleri arasında, gelir ve giderler bakımından, bir bağlan
kurulmaktadır. Ancak katma bütçeli müessesenin özel kanununda, 

elir fazlalıklarının genel bütçeye değil de, müessesenin ertesi yıl bütçe
sine devredilmesi hakkında bir hüküm mevcutsa, o zaman da buna gö
re hareket edilmek lazımgelir. 

1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunumuza göre katma bütçele
in hazırlanma, kabul ve tasdik işleri genel bütçede uygulanan usullere 
ahi bulunmaktadırlar. Eğer katma bütçelerin uygulanmasında bazı fark

lılıklar mevcutsa, bunlar katma bütçeli müessesenin kendi özel kanu-

-nundan ileri gelmektedir. Çünkü Muhasebei Umumiye Kanunu dışında 
kaT..tuni bir hüküm mevcut ise, bu hükme, böyle bir hüküm mevcut de-

gilw, o zaman da Muhasebei Umumiye Kanununun hükmüne uyulması 
lizırngelir ( 1). Gerçekten katma bütçeler de, tıpkı genel bütçe gibi, ilgili 

aiıeler tarafından bütçe kurallarına uyularak, aşağı kademelerden yu
karı kademelere doğru hazırlanırlar. Bu itibarla katma bütçedeki geli · 

giderlere ait rakamlar da, umumilik kuralına uyularak, gayrisafi es83 

üzerinden tespit edilirler. Dairelerince hazırlanmış olan katma bütçe-

er, müesseselerin bağlı bulundukları bakan tarafından imza ed: .. d:kten 
onra, incelenmek üzere, Ağustos ayı sonuna kadar Maliye BaKanlığına 

gönderilirler. Katma bütçeler Maliye Bakanlığı tarafından incelendik
n sonra, Bakanlar Kurulunca tetkik olunur ve genel bütçe tasarısiyle 
hlikte en geç Aralık ayı başında Büyük Millet Mec isin€ sunulur 2). 

Katma bütçelerin Büyük Millet Meclisindeki müzakeresi genel bütçenin 
~ bi olduğu usul ve esasa göre yapılır. Müzakere sırası bakımından kat

ma bütçeli müessese bağlı bulunduğu bakanlığın sırasında yer alır ve 
bakanlık bütçesinin görüşülüp kabulünden sonra, katma bütçenin mü
'Zakeresine geçilerek, kabul ve tasdik olunur. 

( ı) «Katma ve özel bütçelerin hesaplan ve muameleleri özel kanunlarda ya
kayıtıar saklı olmak üzere, bu kanun hükümlerine tabidir» Muhasebei Umu

miye Kanunu, Madde 118. 
(2) Muhasebei Umumiye Kanunu, Madde 34 ve 116. 
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Memleketimizde mevcut olan katma bütçeli daire ve müesseselerin 
sa~fJlan zamanla çok değişmiş bulunmaktadır. Nitekim katma bütçeu 
müesseselerin sayısı 1927 yılında 8 iken, bu miktar 1933 te 13, 1936 da 
11, 1938 de 7, 1940 da 10, 1943 de 11, 1946 da 9, 1951 de 14, 1954 te 22; 
19flG da ise 13 olmuştur( 1). 1967 yılındaki katma bütçeli müesseseler Va
kıflar Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Ankara 
üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 
Teknik üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kara Yollan Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
düı lüğü, Tekel Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet üret
me Çütlikleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları ve İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Petrol Dairesi Başkanlığından ibarettir (2). 

Yukarıda isimleri sayılanlardan Orman Genel Müdürlüğü, Tekel 
Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çütlikleri Genel Müdürlüğü gibi bazı 
teşekküller iktisadi faaliyetlerde bulunurlarken, Üniversiteler ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğü gibi, bazı müesseseler de kültürel ve sosyal hiz
metler üa etmektedirler. Fakat Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü gibi bazı katma bütçeli mü
esseseler vardır ki, bunların gördüğü hizmetler karakter itibariyle, di
ğer katma bütçeli olmayan devlet teşkilatının yaptığı hizmetlerden pek 
fa:=-klı değildirler. Bu sebeple memleketimizde kurulmuş olan katma 
bütçeli müesseseler özellikleri bakımından, oldukça değişiktirler. 

İktisadi karakterde bulunan katma bütçeli idarelerin gelirleriyle 
giderleri arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Bu sebeple bunların tüzel 
kişiliğe sahip olmaları ve kendilerine mahsus birer bütçeleri bulunma
lan, iktisadi alandaki hareket serbestilerini temin bakımından, çok fay
dalıdır. Genellikle bunların sağladıkları fazla gelir - özel kanunlarında 
ak.::.ine bir açıklama bulunmadıkça- genel bütçeye aktarılır. Bir açık 
husule geldiğinde de, mevcut açık genel bütçeden yapılacak olan yar
dımla kapatılır. Bu itibarla katma bütçeli müesseselerin iktisadi alan
daki başarı derecelerini bütçelerindeki gelir fazlalığı veya gelir noksan
lığı ile ölçmek kabildir. 

Vakıf idarelerine gelince, bunların tüzel kişilikleriyle birlikte kat
ma bütçeye sahip olmaları da çok tabiidir. Çünkü vakıf idarelerinin ken
dilerine mahsus gelir kaynaklan vardır ve bu kaynaklardan elde edilen 
gelirlerin, vakfı kuranların arzu ve maksatlarına göre, kullanılmaları 

( ı) Nihat Sayar «Amme Maliyesi» İstanbul 1964, Cilt II, S. 271. 
(2) 1968 Mali Yıl Bütçe Gerekçesi, S. 288. 
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lazımdır.Çünkü bunun böyle olması vakfın kuruluş gayesinin tabü bir 
icabıdır. Bu böyle olmadığı takdirde vakfın bir anlamı kalmaz. 

Muhtar birer ilim müessesesi halinde kurulmuş bulunan Ünive:rsı
teler katına bütçe ile idare edilmektedirler. Gerçekten gerek 4936 ve ge
rek 115 sayılı Üniversiteler Kanununun öğretim, eğitim ve araştırma 
Yönlerinden üniversitelere tahmil ettiği görevlerin daha iyi ve daha ba
şanlı şekilde sonuçlandırılabilmesini temin için, bunların birer katma 
bütçe ile idare edilmelerinde bir zaruret vardır. Çünkü üniversite öğre
tim üyelerinin bilimsel görüşlerini hiç bir tesir altında kalmadan, ob
jektif şekilde ve toplumun yararına olmak üzere, açıklayabilmelerini 
sağ;amak için üniversitelerin muhtar bir şekilde yöneti..meleri ve ayni 
zamanda kendilerine mahsus birer bütçeleri olmaları gerekmektedir. 
Ancak üniversitelerin kendilerine mahsus gelir kaynakları pek bulunma 
dığından, ihtiyaçları da genel bütçeden yapılan mali yardımlarla gideril
mektedir. Bu bakımdan üniversiteler ilmi ve idari muhtariyete sahip 
oldukları halde, mali yönden tam bir muhtariyete kavuşturulmuş değil
dirier. 

İktisadi karakterde olsun veya olmasın katma bütçeli idarelerden 
ba?:ılannın, döner sermaye ile işletilen işletmele e sahip oldukları da 
götüimektedir. Nitekim Orman Genel Müdürlüğü ve Tekel Genel Mü
dür füğü gibi iktisadi niteliğe sahip müesseselerin döner ~ermayeli işlet
msleri olduğu gibi, tamamen bir kültür ve eğitim müessesesi olan üni
versitelerin de döner sermayeli işletmeleri vardır. Bunlar genellikle yıl 
sonunda bilanço çıkartıp, kar ve zarar hesabını açıklarlar. Bu nevi ida
relerde döner sermayenin nerelerde kullanılacağı ve murakabenin ne 
suıetıe icra edileceği hususu kendi özel mevzuatında belirtilmiş bulu
nu1maktadır. Memur aylıkları, müstahdem ücretleri, bina inşaatı ve 
idare giderleri gibi ödenekler için katma bütçeden fayda anıldığı hal
de, işletmeye ait masraflar döner sermaye bütçesinden ödenilmektedir
ler. 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, katma bütçeler genel büt. 
çenin tabi olduğu bütçe kurallarına göre hazırlandığı gibi, şekil e muh
teva bakımından da genel bütçeye bir benzerlik gösterirler. itekim 
Tablo III deki Orman Genel Müdürlüğünün 1969 mali yıl bütçesine bak
tığımız zaman, burada da bütçe kanununun birinci maddesinde yer 
alan giderlerin üç gruba ayrılmış olduğunu görürüz. Bunlardan (A/1 
işareti altındaki giderler cari harcamalara, (A/2) işareti altındaki gider· 
ler yatırım harcamalarına ve (A/3) işareti altındaki giderler de serma
ye teşkili ve transfer harcamalarına ait bulunmaktadırlar. 

F 32 
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TABLO- 111 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ 1969 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ 

(A/1) CARİ HARCAMALAR 

Böltim Ödeneğin çeşidi 
Madde 

Lira 
Bölüm topl. 

Lira 

12 000 PERSONEL GİDERLER! • • 9!i 868 632 

Aylıklar kesim toplamı • • . • 34 4:08 361 
tlcretler keılm toplamı • 4:8 016 005 
Sosyal yardımlar kesim toplamı • 5 000 76' 
Ek ç lıtma kar ılıkları keeim toplamı . 100 000 
Tazmin tlar kesim toplamı . 1 205 000 
lkrarıniyeler ve mükafatlar . 1 500 
Ödenekler • • • . • • . 4 200 
Yolluklar kesim toplamı • 4ı 632 802 

13 000 YÖNETİM G[DERLERl 
Genel yönetimle iliili alımlar kesim topl. 
Genel yönetimle ilgili gid rler kesim topl. 
Hizmetlerle nscm alımlar • . • • • . 
Ulaştırma Kiderleri kesim toplamı 
Taşıt i ı~tme ve uuarm gi erleri 
Kira giderleri . • • • • • • • . . 

14 000 HİZMET GİDERLERİ . • • • . . • 

Genel yöuetimle ilgili hizmet giderleri 
kesim toplamı • • • • . . • • . 
Güveı:ılik idil,rleri kesirn toplam1 . • . 
Mali hizınetle .. le ilgi i g'dôrler kesim topl. 
Eğitim ve araotır na gıderleri ke8im topl. 
Tarım hie;metleri giderleri ke im topl. 

15 000 KURUM GİUERLERl • • . • • • 

OlrnlJar g'derl ri kesim toplamı • 
T rım kurumları giderleri ke im topl. 

. . . . 
838 000 
156 000 

5 000 
220 000 

65 000 
360 000 

15 000 
2 

57 500 
3 816 601 
5 835 000 

j 

. . . 
2 654 00 
1 669 750 

1 64:8 ooo 
-;::;:::::::-

9 7B4 ~ 

4 321 750 
~ 

16 O ÇEŞİTLİ GİDERLER -~, 
Propoıand ve tanıt 1a giderleri . . . 
T msil, tırl ma ve tören giderleri . . 
Bakım ve ktıçnk oıumm g·derleıi 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI . • • 

~o ooo 
ıo ooo 
00 000 ___.--:' 

109 999 885 



Böltım 
(A/2) YATIRIM HARCA LARI 

Ödeneğin Qeşidi dde 
Lira 
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Bölü topl. 
Lira 

21 000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ • . ... . . 27 023 000 
Tarım Hktörtt kesim toplamı • • • • 27 023 000 

22 000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLER! • • • 3' 3 500 

Tarım sektörü kesim toplamı • • • • 32 758 500 
Eğitim sektörü kesim toplamı • • 1 380 000 

23 000 MAKİNA, TEÇHİZAT ve TAŞIT ALI RI ve ONARIML. ' 903 500 

Tarım ssktörtt kesim toplamı • • • • • 848 500 
Etitim sektörü kesim toplamı • • 00 000 
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI • 66 065 000 

(A/3 SERMA YE TEŞKİLİ VE TR SFER HARCA~ ALARI) 

I - Sermaye teş irili 

-01 000 KURUMLARA KATILMA VE SERMA YE EŞKlLLLR! • 1 
Döner ı.ermayelere ödemeler • • • • ı ======= 

82 000 KA.MULAŞTIRMA VE SATINALMALA • • • 

Kttmulaştırma ve satınalmalar deli 
kesim toplamı • . • • . • • • O 911 

84 000 MALİ TRANSFERLER . 
Il - Tr nsfer er 
. . . . . . . . 

Batımsız btıtçeli idarelere öderucl r • • 
Fonlara katılma ve ödemeler kesim top[. 
Utuslar&rası teşekkilllere ödeme r • • 

. . .. . 
.5 000 

200 26 
10 000 

~5 000 SOSYAL TRANSFERLER. • • • • • • • • . . . 

850 911 

245 126 

2 776 156 
Emekli sandı~ıaa ödemeler .ke · topl. t 292 656 ======
Emekli aylıkları ve diğer b nz ri 6d 

meler . • • • • • • • • • l 4t 1.5 000 
Dernek, birJik, kurum, kurulu ~ dık 

ve benzeri teşekkfillere yardımlar 68 500 

BORÇ ÖDEMELERİ • • . • • • • • • • • • • . 190 000 
Geçen yıllar borçları • • .. • • • • • 175 000 -=====
ilama bağlı borçlar • • • • • • • • • o o o 
Geri verilecek paralar • • • • • • • 5 000 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRAN~F HARCA A TOPL. 4 062 194 

(A/1), (A/2) ve (A/3) GENEL TOPLA GİDERLERİ. 180 126 199 



-...-~, GENEL MtlDURLttött 1969 
aw:mı.m B 

<B> Cetveli 

Geli çe dl 

(8/2) Ve ı ı gel rlerl 

KURDML H~..,~~TI. . . . 
o olanı • 

el • • 5 875 62 

• • 

. . . 
. . . 
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(A/1), (A/2) ve (A/3) işaretli gider cetvellerindeki ödenekler 
bölümlere, bölümler kesim toplantılarına ve maddelere ayrılmış du
rumdadırlar. Mesela Tablo - III de görüldüğü üzere, (A/1) işaretli cari 
haı-camalar cetveli personel giderleri, yönetim giderleri, genel yönetim
le hizmet giderleri, kurum giderleri ve çeşitli giderler olmak üzere, beş 
bö1üme ayrıldığı gibi, (A/2) işaretli yatırım harcamaları cetveli de etüd 
ve proje giderleri, yapı tesis ve onarım giderleri, makine, teçhizat ve 
taş:ıt alımları ve onarımları giderleri olmak üzere üç bölüme tefrik edil
miştir. (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları giderleri 
de, kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri, kamulaştırma ve 
sarın almalar, mali transferler, sosyal transferler ve borç ödemeleri ol
mak üzere beş gruba ayrılmış bulunmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin ikinci maddesi ise, tıpkı genel 
bütçede olduğu gibi, gelirlere tahsis edilmiştir. Ancak Orman Genel Mü
dtirlüğünün, devlet bütçesinde olduğu gibi, vergi gelirleri olmadığı için 
Tablo - IV de görüldüğü üzere, (B) işareti altındaki cetvel de sadece 
(B/2) işaretli vergi dışı gelirlerle (B/3) işaretli özel gelirlere yer veril-
miş olup, bunlar da bölüm ve maddelere ayrılmış uulunmaktadırlar. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçe kanununda da, genel bütçede olduğu 
üzere, C, D, E, L, M ve R cetvelleri vardır (1). 

Katma bütçelerin hazırlanışı kabul ve tasdiki, uygulanışı ve kontro
lu genel bütçede uygulanan esas ve usullere göre yapılır. Çünkü bunlar 
d~ı Muhasebei Umumiye ve Sayıştay Kanunlarına tabi olduk.lan gibi. 
idari, kazai ve teşrii yönden de kontrol edilirler (2). Bu böyle olduğu 
gibi, katma bütçeli idarelere ait kesin hesapların Büyük Millet Mecli
sinde görüşülüp, kabul ve tasdik edilmeleri de lazımgelmektedir. Eğer 
katma bütçeli idarelerin döner sermayeli işletmeleri varsa, bunlara ait 
Yıllık bilançolar da denetçiler tarafından incelenir ve bu hususta bir ra
por verilir. Yasama kontrolunun yapılabilmesi için bu raporların da 
katma bütçeli müesseselerin kesin hesaplariyle birlikte Büyük ... illet 
1\1:sclisine sunulmuş olması lazımdır. 

2 - özerk Bütçeler. Devlet teşkilatı içinde yer alan kamu ikti
sadi teşekkül ve müesseselerine ait işletmelerin ham madde, işç ve 
malzemeye olan ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar kola ·!ıkla temin 

( 
1

) Orman Genel Müdürlüğü 1969 Mali Yıl Bütçe Kanunu, T.C. Resmi Gazete 
~ Mart 1969, Sayı 13143, S. 7 - 10. 

(
2
) T.C. Anayasası, Madde 127. 
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edeoilmeleri ve imalat ile pazarlama işlerini başarı ile sonuçlandıra'Jil
meleri için, bu nevi teşekkül ve müesseselerin devlet bütçesinü1 tabi 
olduğu bütçe kurallariyle bütçe formalitelerinden uzak tutulmal::m % 

bir~r muhtar veya birer özel bütçe ile idare edilmeleri gerekmektedir . 

Memleketimizdeki muhtar bütçeli müesseseler ilk defa Cumhuri
yet::ı ilarundan sonra kurulabilmişlerdir. Çünkü ondan önceki devre
lerde ne halkın ve ne de devletin sınai ve ticari alanlarda büyük cesa
mette isletmeler kurmaya imkanı vardı. Halkın büyük bir çoğunluğu , . 
çiftçi, asker ve memur olduğu gibi, devlet de, kapitülasyonlar yüzün-
der, iktisadi ve mali egemenliğine sahip değildi. Ancak devlet, Lozan 

andlaşmasına dayanarak kapitülasyonları fiilen ve hukuken kaldırdık -
tan sonra, tarım, endüstri, madencilik, taşıma ve ulaştırma sektörleri
ni gelıştirmek, ticari faaliyetleri artırmak için gerekli tedbirleri almış 
ve bu meyanda memleketin içinde bulunduğu iktisadi, mali ve sosyal 
şartlar bakımından hem devlet müdahaleciliği «interventionism» pren
sibini kabul etmiş ve hem de bizzat iktisadi teşebbüslere girişerek or
ganizasyonlar kurmayı uygun bulmuştu. İşte bu maksatla Türkiye'de 
kamu iktisadi teşebbüslerini idare edecek teşekkül ve müesseselere yer 
veı ilmişti. Ancak bu müesseselerden her biri ayrı ayrı zamanlarda çıkan 
kanunlarla kurulmuş olduğundan, aralarında idare ve murakaba bakı
mından bir yeknesaklık mevcut değildi. Bu sebeple sermayesinin tama-

mı devlet tarafından verilerek, kunılmuş olan kamu iktisadi teşebbüs
lerin idare ve murakabesini aynı usullere ve aynı kurallara tabi tut
mak için 17.6.1938 tarihinde 3460 sayılı «Sermayesinin Tamamı Devlet 
Tarafından Verilmek Şartiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin İdare ve 
M:.nakabalan Hakkında Kamın» çıkartılmış ve böylece İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle bunlara bağlı olan müesseselere idari ve hukuki yön
lerden bir yeknesaklık temin olunmuştu. Ancak 27 Mayıs ihtilalinden 
sonra Milli Birlik Hükümeti iktisadi devlet teşekküllerinin bünyelerin
de ve bütçe sistemlerinde esaslı bir değişiklik yapmak lüzumunu duy
muş ve bu maksatla da 5.7 .1960 tarihinde kabul ettiği 23 sayılı «Serma
yesinin Tamamı Devlet Taraündarı Verilmek Suretiyle Kurulan İktisa
di Teşekküllerin Teşkilatiyle · dare ve Murakabalan Hakkındaki 3460 

Sayılı Kamına Ek Geçici Kanunla>> İktisadi Devlet Teşekküllerinin bün· 
yelerindeki İdare Meclislerini kaldırarak, bunların yerine de Müdürler 
Kurulunu ikame etmek istemişti. Çünkü iktisadi devlet teşekkülleri
ni 'l idare meclisi üyelikleri, adeta iktidarda bulunan partilerin hima
ye etmek istedikleri şahıslar iç~ ihdas olunmuş birer makam mahiye
tinde telakki olınıuyorlardı. Ancak 23 sayılı kanunun ön gördüğü hu-
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sus*ar henüz tatbikata tam olarak intikal ettirilmeden, 21.III.1964 tari
hinde 440 sayılı «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Me0lisinde Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun» çık.artıla
rak, gerek 3460 ve gerek 23 sayılı kanunlar ortadan kaldırılmışlardı. 

440 sayılı kanuna göre iktisadi devlet teşebbüsleri içinde iktisadi 
de·ılet tesekkülleri müesseseler ve istirakler yer almaktadırlar. «İkti-, , , 

sadi devlet teşekkülleri; sermayelerinin yarısından fazlası tek başına 
veya birlikte devlete (genel ve katma bütçeli idarelere) ve iktisadi dev
let teşekküllerine ait olup, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliye .. 
göstermek üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında bu kanuna tabi ola
cakları belirtilen teşebbüslerdir» ( 1). Bu itibarla 3460 sayılı Kanun, ikti
sadi devlet teşekküllerine ait sermayenin tamamen devlet tarafından te
minini şart koşduğu halde, 440 sayılı Kanun sermayesinin yansından 
fazlasının devlete ait olmasını yeterli görmüştür. Teşekküller özel ka
nur..Iarla kurulmuş olmakla beraber, 440 sayılı kanunun hükümleriyle 
de bağlıdırlar. Ancak her iki kanunun saklı tuttuğu hükümler hariç ol
mak üzere, iktisadi devlet teşekkülleri özel hukuk hükümlerine tabi ve 
ayni zamanda özerk olup, sorumlulukları da sermayeleriyle sınırlı bu
lunmaktadır (2). 

Iktisadi devlet teşekküllerinin milli ekonomimize faydalı olabilme
leri için, bunların karma ekonominin kurallarına ve ekonomik icaplara 
uygun bir şekilde ve özerk olarak yönetilmeleri, karlılık ve verimlilik 
anlayışı içinde çalışmaları ve sermaye terakümüne yardım etmek sure
tiyle, memleketteki yatırım imkanlarını çoğalttırmalan icabetmekte
dir. Eğer meydana getirilmiş bulunan iktisadi devlet teşebbüsleri bu 
gayelerden uzaklaşırlarsa, iktisadi devlet teşekkülü olmaktan da çıkar
lar. İktisacti devlet teşekküllerinin idaresi teşekkülün genel müdürü ile 
Yönetim kuruluna ait bulunmaktadır. Teşekkülün genel müdürü yöne
tim kuruluna başkanlık etmektedir. Gerek genel müdür ve gerek gene! 
müdür yardımcıları ilgili Bakanın inhası üzerine, Bakanlar Kurulunca 
tayin olunurlar. Teşekkülün bünyesinden yönetim kuruluna katılacak 
olan görevliler ise, her teşekkülün kendi kuruluş kanununda gösterilir
ler. Ancak bunların sayısı genel müdür de dahil olmak üzere, üç kişiyi 
geçemez. Ayrıca yönetim kuruluna katılacak olan iki Ü.yeden birisini 
teşekkülün bağlı olduğu bakanlık, diğerini de Maliye Bakanlığı inha 

( 
1

) İktisadi Devlet Teşekküleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkında Kanun. 
213.1964, No: 440, Madde 1, Fıkra 1. 

(2) Ayni Kanun, Madde 3, Fıkra 1. 
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edeı. Bu inhalar Bakanlar Kurulunca onaylanırsa, tayin muamelesi de 
tamamlanmış olur. Özel sermayenin teşekküllerdeki hissesi % 15'i geç· 
tiği takdirde, özel sermaye sahipleri de yönetim kurulunda bir üye bu
lundurabilirler. Eğer endüstri, tarım ve ulaştırma sektörlerinde iş ya
pan iktisadi devlet teşekkülleri kendi iş alanlarında fazla miktarda işçi 
çatştırıyorlarsa, o zaman bu teşekküllerin yönetim kurullarında bir 
işçi mümessili de hazır bulunur. Ancak teşekkülün özel kuruluş kanu
nunda bu noktanın belirtilmiş olması da şarttır ( 1). Yönetim kurulu te
şekkülün sevki idare organı olduğundan, bu kurulda görev alacak kim· 
selerin, hem iktisadi bir formasyona ve hem de teşekkülün faaliyet sa
hasiyle ilgili bulunan mesleki formasyona sahip olmaları çok yerinde 
olur. Bu böyle olduğu gibi, aynca yönetim kurulu üyelerinden özel ser· 
maye temsilcisi hariç olmak üzere, diğerlerinin rakip kuruluşlarda bir 
menfaat yatırımlarının mevcut olmaması lazımgelir. Çünkü iktisadi 
devlet teşekküllerinin bütün faaliyetlerine yön verecek ve bu meyanda 
kaılılık, verimlilik, sermaye birikimi ve yatırımı gibi hususlarda ne gi
bi tedbirlerin alınacağını tayin edecek organ yönetim kurulu organıdır. 
Nitekim 440 sayılı Kanun da yönetim kurulunu, yönetme ve karar alma 
bakımından, en yüksek seviyede yetkili bir organ olarak kabul etmiş 
bulunmaktadır (2). Bu böyle olunca, yönetim kurulu üyesi olanların baş
ka rakip bir teşekkülde menfaat sahibi olmaları ve oralarda bir yatırım 
yapmaları caiz değildir. 

440 sayılı kanuna göre iktisadi devlet teşekküllerinin kendilerine 
bağlı müesseseleri (3 ) vardır. Bu müesseseler bağlı oldukları teşekkü
lün yönetim kurulu karan ile tesis olunurlar. Gerçekten sermayesinin 
tamamı devlete ait bulunan teşekküller işletmelerini müesseseler halin
de organize etmeye mecburdurlar. Müesseseler teşekküle bağlı olmakla 
beraber, tüzel kişiliği de haizdirler. Müesseseler daha ziyade çalışma ko
nulan, nitelikleri ve kuruluş gayeleri bakımından birbirleriyle ilgili bu· 
lunan işletmelerin bir araya getirilmesi suretiyle meydana gelmiş ol
duklarından, kendilerine bağlı bulunan işletme ünitelerinin sevki ida· 
relerinden de sorumlu tutulmaktadırlar. Müesseselerin idaresi doğru· 
dan doğruya müessese müdürü ile müessesenin yönetim komitesine 
terk edilmiş bulunulmaktadır. Müdür, müessesenin bağlı olduğu teşek-

(1) İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hak.kında Ka
nun, Madde 8, Fıkra 5. 

(2) Ayni Kanun, Madde 7. 
(~) «Müessese deyimi sermayesinin tamamı devlete ait olan teşekküllere bağlı 

ve tüzel kişiliği haiz işletme ve işletmeler grubunu ifade eder» İktisadi Devlet Te
şek..ı.:ülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanun, Madde 1, Fıkra 3. 
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külün yönetim kurulu tarafından tayin edilmiş olup, yönetim komite
sine başkanlık eder. «Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek sevi
yedeki idarecileri arasından seçilen üç görevli ile kuruluş maksat ve ga. 
yesine göre geniş ölçüde işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edi
len müesseselerde bir işçi üyeden kuruludur» (1). İktisadi devlet te
şekkülünde olduğu gibi, burada da işçinin yönetime seçiliş şeklinin ilgi
li tüzükte gösterilmiş olması lazımdır. Müesseselerle teşekküller ara· 
sındaki bağlantı çok sıkıdır. Nitekim yönetim komitesi kararları, kara
rın alındığı tarihten itibaren, en geç 10 gün içinde teşekküle bildirilir. 

440 sayılı kanunun meydana getirdiği iştiraklere gelince, bunlar, 
devlet veya teşekkül iştirakleri olmak üzere, ikiye ayrılmaktadırlar. 

Devlet iştirakleri kanunla, teşekkül iştirakleri ise, Bakanlar Kurulu ka
ran ile gerçekleştirilirler. 440 sayılı kanuna göre «devlet ve teşekkül işti
rakleri, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin yarısı
na veya daha azına sahip bulundukları, özel hukuk hükümlerine göre 
kuı ulan ortaklıklardaki hisseleridir» ( 2). Burada devlet iştiraklerinin 

mülkiyet ve intifaı doğrudan doğruya hazineye ait olduğu halde, teşek
ktil iştiraklerinin mülkiyet ve intifaı da teşekküle ait bulunmaktadır. 
Ancak burada diğer gerçek ve tüzel kişilerin, sermaye hisseleri üzerin
deki haklan tamamen saklı bulunmaktadır. Teşekküller kuruluş kanun
larında belli edilen maksat ve gayelerle ilgili bulunmayan ortaklıklara 
kat:ltp, iştirakler kuramazlar. 

İştiraklerin devir ve tasfiyesi hususuna gelince, burada kanuna da
yar.Lılarak, meydana getirilmiş bulunulan devlet iştiraklerinin devir ve 
tasfiyesi yine kanunla yapılır. Halbuki veraset ve sair suretlerle vucu
da gelen devlet iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir ve tasfiyesı 
Bakanlar Kurulu karariyle olur. Ancak teşekküllerin iştjrakler vucuda 
get~rmesi veya mevcut iştiraklerin devir ve tasfiye edilmesi için teşek
kül yönetim kurulunun bu hususta Bakanlar Kuruluna bir teklifte bu
lunması lazımdır. Eğer iştirakin vucuda getirilmesi veya iştirakin devir 
ve tasfiyesi Devlet Yatırım Bankasını da (3

) ilgilendiriyorsa, oda tek· 

( ı) İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkında Ka
nun, Madde 12, Fıkra 2. 

( 2) Ayni Kanun, Madde 1, Fıkra 2. 
( 3) «Banka bir iktisadi devlet teşekkülü olup, bu kanun e iktisadi devlet 

teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanun hükümlerine göre yö
netilir ve denetlenir. Bankanın merkezi Ankaradadır, ilgili olduğu bakanlık Mali ·e 
13akanlığıdır.» «Bankanın görevi; iktisadi devlet teşekküllerinin yatırımlan için 
·gerekli kredileri sağlamak, gerektiğinde bu maksatla garanti vermek, bu kanun 
ve diğer kanunlarla kendisine verilen işleri yapmaktır.» Devlet Yatının Bankası 
1Iakkında Kanun, 21.3.İ964, Sayı 441, Madde ı ve 2. 
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lifte bulunabilir ( 1). Ayrıca kanun çıkartılmasını icap ettirtmiyen dev-· 
let iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir ve tasfiyesi hususunda Ba
ka.alar Kurulu, Devlet Yatırım Bankasını da görevlendirebilir (2). «Dev
let veya teşekküllerin iştirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin 
% 50 nin üstüne çıkması halinde, şirket bu durumun hasıl olduğu tak
vim yılını takip eden 3 yıl içinde, eski statüsü ile yönetilir. Kamu his
sesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına düşürülmediği takdirde, 
ortaklık İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelir» ( 3). 

440 sayılı kanun, devlet iştiraklerinin yönetimi hakkında, «devlet 
hissesinin % 15 ten fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında 

Maliye Bakanlığını temsilen bir üye bulundurulabilir» (4 ) esasını ka
bul ettiği gibi, teşekkül iştiraklerinin yönetimi hakkında da «teşekkül 
hissesinin % 15 ten fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında bir 
teşekkül temsilcisi bulundurulabilir» (5 ) hükmünü koymuş bulunmak
tadır. Birinci halde Maliye Bakanlığı, ikinci halde de İktisadi Devlet 
Teşek}{ülü, Türk Ticaret Kanunu gereğince, ortaklarıri haiz oldukları 
bütün haklara sahiptirler. Maliye Bakanlığının temsilcileri bulundukla
rı crtaklıklarm faaliyetleri ve mali durumları hakkında Maliye Bakan
lığ. ile Devlet Yatırım Bankasına bilgi vermekle yükümlü oldukları gi
bi, teşekkül temsilcileri de, hem kendi teşekküllerine ve hem de Dev
let Yatırım Bankasına, ortaklığın faaliyetleriyle mali durumları hak· 
kında, aydınlatıcı izahatı vermekle görevlidirler. İktisadi Devlet Teşek
külleriyle bunlara bağlı müesseselerin yaptıkları ticari ve sınai işlerde 
serbestçe hareket edebilmelerini temin için, bunların hem Muhasebei 
Umumiye Kanuniyle Sayıştay Kanununun ve hem de 2490 sayılı artır

ma, eksiltme ve ihale kanununun şumulü dışında bırakılmaları icap 
etmektedir. Ancak bu böyle olmakla beraber, bunların tamamen kon
trul ve murakaba dışında kaldıkları da zannedilmemelidir. Çünkü bun
lar her ne. kadar genel bütçe dahilindeki idarelerle katma bütçeli mü
esseselerde uygulanan kontrol usullerine tabi değillerse de, kendilerine 
mahsus kontrol şekilleri vardır. Gerçekten kamu iktisadi teşebbüs
ltrine dahil olan Teşekküller ve Müesseseler bir taraftan bağlı bulun
dukları Bakanlıklar marifetiyle kontrol edilirlerken, diğer taraftan da 

( ı) İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kar 
nun, Madde 5, Fıkra 1. 

(2) Ayni Kanun, Madde 5, Fıkra 2. 

(3) Ayni Kanun, Madde 6. 

( 4) Ayni Kanun, Madde 26, Fıkra 1. 

( s) Ayni Kanun, Madde 27, Fıkra 1. 
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hem Yüksek Denetleme Kurulunun ve hem de Büyük Millet Meclisi
nin ( 1) kontrolu altında bulunmaktadırlar. Teşekküllerin bağlı bulun
dukları •Bakanlıklar, teşeküllerin ve dolayısiyle müesseselerin faaliyet 
!erini yakından izlemekle mükellef oldukları gibi, bunların yapmış ol
dukları muamelelerin kanunlara, tüzüklere uyup uymadıklarını da kont
:roı ederler. Nitekim ilgili Bakanlıklar, gerekli gördükleri hallerde te
şekküllerin hesaplarını ve işlemlerini teftişe ve hatta icabında tahkike 
tabJ tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi ve mali durum tespitlerim 
Yapt:ı.rmaya yetkili bulunmaktadırlar (2). Bu böyle olduğu gibi, İktisa
di Devlet Teşekkülleri yapacakları yatırımlarla, bu yatırımlara imkan 
ver·dirtecek, finansman kaynaklarını tesbit eder ve yıllık işletme büt
çelerinı hazırlarlarken, daima devletin uzun vadeli kalkınma planı ile 
Yıllık programlarındaki maksat ve gayeleri de gözönünde bu'undurur
lar ve buna göre de bir tertip ve bir sıra vücuda getirirler. Yatırım ve 
fiı_ansman programlarının ne şekilde ve hangi esaslar dah"linde hazır
lanacağı hususunun tayini işi Maliye Bakanlığı yetkisine terk edilmiş 
ise de, Maliye Bakanlığı bu hususta hiç bir zaman kendi başına hare
ket etmeyip, daima Devlet Planlama Teşkilatının, Yüksek Denetleme 
Kurulunun ve ilgili Teşekkülün görüş ve mütalaasını da almaktan geri 
kalmaz. Çünkü bu suretle programların daha iyi ve daha rasyonel şe
kilde hazırlanmaları temin edilmiş olunur (3). 

Yukarda belirttiğimiz üzere, teşekküllere ait uzun vadeli işlerle yıl 
lık yatırım ve finansman programları memleketin kalkınma plaruna ve 
Yıllık prngramlarına göre düzenlendiği gibi, aynca her yıl için bir işlet
me bütçesi de hazırlanır. «Teşekküllerin yıllık yatırım ve finansman 
Programları, bu husustaki Bakanlar Kurulu kararının Bakan4ıklarca 
ke":dilerine tebliği ile kesinleşir. Devlet Yatırım Bankası Kanunundaki 
hükümler saklıdır.» Buna mukabil «teşekküllere ve müesseselere ait iş-

( 
1

) «Kamu iktisadi teşekküllerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denet en· 
nıesi kanunla düzenlenir» T.C. Anayasası, Madde 127, Fıkra 3. 

(
2

) İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştiraKle:::-i Hak.kında Ka
nun, Madde 9. 

(3) «Yatının ve finansman programlarının ne şekilde hazırlanacağı Maiye 
Bakanlığı tarafından Devlet Planlama Teşkilatının, Teşekküllerin ·e Yü:KSek Denet-
1~:Ut:: Kurulunun mütalaaları alınarak tesbit olunur. İşletme bütçeleri her hesap 
?0 nemi için yıllık programdaki hedefleri esas alınarak hazırlanır. Gerekli hal erde 
ıl~~li ~akanlık daha uzun devreler için işletme bütçesinin hazırlanmasın isteye
bılın Iktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseler ve İştirakler .Hakkında Kanun, 
Madde 13, Fıkra a. 
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letme bütçeleri Teşekkül Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir» ( 1). 

Kesinleşen genel yatırım ve finansman programlarının birer örneği 

Başbakanlıkça Devlet Planlama Teşkilatına ve Yüksek Denetleme Ku
ruluna gönderildiği gibi, işletme bütçeleri de teşekküllerle ilgili Bakan
lığo. ve Yüks€:: Denetleme Kuruluna yollanır. Bilanço "le netice hesap
larına gelince, bunlar «ilgili Bakanlık tarafından Maliye ve Ticaret Ba
karJıkları ile Yüksek Denetleme Kurulunun Mütalaaları alınmak sure
tiyle hazırlanan tip örneklere uygun olarak ait oldukları yılı kovalayan 
dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet raporlariyle birlik
te Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.» (2). 

Yüksek Denetleme Kurulu gerek iktisadi devlet teşekküllerini ve 
gerek bunlara bağlı olan müesseseleri mali, idari, iktisadi ve teknik açı
lardan kontrol eder. Bu kontrol sayesinde, teşekküller ve müessese
lerce yapılan sarfiyatın verimli olup olmadığı, sermaye rentabilitesinin 
yüksek bulunup bulunmadığı, kuruluş tarziyle imalat ve satış işlerinin 
rasyonalizasyon prensiplerine uygun bulunup bulunmadığı ortaya ko
nulur. Çünkü İktisadi Devlet Teşekküllerinin yaptığı işler ve muamele
ler kontrol edilirlerken, bilhassa bu teşekkül ve müesseselerin kendi 
kuı uluş gayelerine ve çalışma tarzlarına uygun bir şekilde hareket edip 
etmedikleri incelenir. İşte Yüksek Denetleme Kurulu, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bir yıl içinde yaptıkları muameleleri ve bu husustaki 
hesapları çeşitli yönlerden tetkik eder ve bu incelemelerini en geç er
tesi yılın Eylül ayı sonuna kadar tamamlayarak, neticelerini bir rapor 
halinde Başbakanlığa verir. Başbakanlık da bu raporları ilgili olan or
gan, daire, kurum ve teşekküllere dağıtır. 

Kamu İktisadi Teşekkülleri sadece bağlı bulundukları Bakanlıklar 
ve Yüksek Denetleme Kurulu tarafından değil, aynı zamanda Yasama 
Organı tarafından da kontrol edilirler. Nitekim bu hususta 22.5.1964 tari
hinde çıkartılan 468 sayılı «Kamu İktisadi Teşekküllerinin Büyük Mil
let Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi hakkındaki Kanunla» bu 
kontrolun nasıl yapılacağı gösterilmiş bulunulmaktadır. 468 sayılı ka
nun her şeyden önce kamu iktisadi teşekküllerinden hangilerinin, bu 
kanun gereğince, Büyük Millet Meclisi denetimine tabi olduğunu tayin 
etmiş bulunmaktadır. Buna göre «ödenmiş sermayesinin yarısından 

fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurum
larn ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağlamış oldukları di-

(I) İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkında Ka
mın, Madde 13, Fıkra b. 

(2) Ayni Kanun, Madde 19, Fıkra ı. 
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ğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber, kendile
rine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup, galip vasıfları bu ka
mu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kUNluşlarından olmayan özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Ban
kasrn Büyük Millet Meclisinin denetimine tabidirler ( 1). 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin yasama organı tarafından denetlen
mesini temin etmek maksadiyle, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu» meydana getirilmiştir. Bu 
komisyon Cumhuriyet Senatosunca seçilecek on beş senatör ile Mil
let Meclisinden seçilecek otuz beş milletvekilinden terekküp et
m.3ktedir. Komisyonun esas görevi Yüksek Denetleme Kurulunun 
İk~isadi Devlet Teşekkülleri hakkında hazırladığı raporlarla Baş
bakanlığın Büyük Millet Meclisine sevkettiği raporları incelemek
tir. Bu raporlar esas itibariyle her teşebbüsün bir yıl önceki durumuna 
ait biianço ve netice hesaplarını kapsamakta olup, en geç her Kasım 
ayı sonunda Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve 
derhal Kamu İktisadi Karma Komisyonuna havale edilir. Komisyon da, 
raporların kendisine verilmesinden itibaren, 90 gün içinde tetkiklerini 
tamamlayarak, görüş ve mütalaalariyle birlikte kararlarını bir rapor 
hal:Jıde tesbit eder ve bu rapor Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
sevkedilir. Cumhuriyet Senatosu en çok on beş günlük bir süre içinde 
raporları müzakere eder ve sonunda bilançolarla netice hesaplarıru 

tasvip edip etmediği hakkındaki görüşünü Millet Meclisine bildirir. 
MiJiet Meclisi Genel Kurulu da hem Karma Komisyonunun raporunu 
ve hem de Cumhuriyet Senatosunun müzakere sonuçlarını incelemek 
üzere, genel bir görüşme açar. En çok yirmi gün süren bu genel görüş
me sonunda Millet Meclisi Genel Kurulu ya bilançolarla netice hesap
la ~·mı tasvip edip, Yönetim Kurullarının ibrasını karara bağlar veya
hut da ibrayı reddeder (2). Her iki halde de, alınan kararların resmi 
gazete ile yayınlanması lazımgelir. 

'
1
) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denet

lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 12.5.1964, No: 468, Madde 4, Fıkra 1. 
(~) Ayni Kanun, Madde 3. 
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