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M A D D E 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde degiştirilmiştir. 

Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat : 
Madde 3. — A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan 

«Vergi Kanunu» tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve 
harç kanunlarını ifade eder. 

Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hal
lerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun ya
pısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır. 

B) İ s p a t : Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muame
lelerin gerçek mahiyeti esastır. 

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişirin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin 
hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar k i . vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii 
ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. 

İktisadi, ticarî ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal 
ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden 
tarafa aittir. 

M A D D E 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıl
lık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde göster-
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dikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve K u 
rumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince 
beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle 
ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır. 

Gelir Vergisi mükellefleri (Götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil) ile ser
maye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç 
tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarım gösteren levhayı merkezlerine, şu
belerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup 
görünecek şekilde asmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Ma
liye Bakanlığınca belli edilir. 

M A D D E 3. — Aynı Kanunun 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İkmalen Vergi Tarhı: 
Madde 29. — İkmal en vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh 

edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve bel
gelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya mat
rah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir. 

özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır. 
M A D D E 4. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağı

daki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki 6 numaralı bent eklenmiştir. 
Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter kayıt ve bel

gelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunamayan hallerde takdir 
komisyonlarınca tespit edilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh edil
mesidir. 

Aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının 
tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak 
tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir. 

6. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek 
durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa. 

M A D D E 5 — Aynı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ortalama Kâr Hadlerinin Tespiti : 
Madde 42. — Ortalama kâr hadleri Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine 

göre hazırlanacak cetveller üzerine i l merkezlerinde o i l defterdarının veya mazereti 
halinde tevkil edeceği maliye memurunun başkanlığı altında gelir müdürü ve vergi 
dairesi müdürü olmak üzere üç memur üye ile tüccarlar için i l merkezindeki ticaret 
odalarınca, esnaf ve sanatkârlar için kanunla kurulan esnaf dernekleri birliğince, 
birlikleri yoksa esnaf ve sanatkâr teşekküllerince, odaların, birlik ve teşekküllerin 
bulunmadığı yerlerde i l merkezindeki belediyelerce seçilecek ik i kişiden kurulan özel 
bir komisyon tarafından ilçeler itibariyle gayri safi kazanca göre ayrı ayrı tayin olu
nur. Bu teşekküllerce belli edilecek üyeler bir asıl bir yedek olmak üzere seçilir. Üye
lerin Komisyon Başkanının talebi üzerine bir ay içinde seçilmemesi halinde, üyeler 
komisyon başkanının teklifi üzerine vali tarafından seçilir. Şu kadar ki merkez i l 
çesi dışındaki mükelleflere ait ortalama kâr hadlerinin tespitinde, i l merkezinden se
çilmiş olan üyelerden birinin yerine o ilçelerden aynı mahiyetteki teşekküller tara
fından seçilmiş olan bir üye toplantılara katılır. 

Ortalama kâr hadlerinin tayininde nazara alınacak esaslar Maliye Bakanlığın
ca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihinden başlayarak üç ay içinde takdir 
işini tamamlar, lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca bir 
yıla kadar uzatılabilir. 
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M A D D E 6. — Aynı Kanunun 43 ncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında, Gelirler Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Baş Yardımcısı veya bun
ların tevkil edeceği kimselerle Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinin ik i temsilcisinden kurulur. 

M A D D E 7. — Aynı Kanunun 46 ncı maddesinin son ik i fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak, zirai kazançlar i l komisyonlarınca verilen ısrar kararları uygun görül
mediği takdirde uygun görülmeyen ölçüler yerine merkez komisyonunca re'sen ve, 
nihai olarak yeni ölçüler tayin ve tespit olunur. 

Kara ve su avcılığında 45 nci maddede yazılı ölçülerden 2 numaralı bentteki 
ölçünün tespiti ile iktifa olunur. 

Zirai kazançlar için tespit edilecek götürü gider emsalleri % 70 (dahil) nis
petinden fazla olamaz. 

M A D D E 8. — Aynı Kanunun Dördüncü Kısım Başlığı «Takdir, Zirai Kıvanç
lar ve özel Komisyonları» olarak 72 nci maddesinin birinci fıkrası ise aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (Müstakil 
vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil ede
cekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memurundan 
ve seçilmiş iki üyeden kurulur. 

M A D D E 9. — Aynı Kanunun 73 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Üyeler, tüccarlar için ticaret odasınca, diğer sanat ve meslek erbabı için bun
ların mensup oldukları mesleki teşekküllerce kendi üyeleri arasından veya hariçten 
seçilir. Bu teşekküller, Takdir Komisyonu Başkanının yazılı talebi üzerine en geç 
bir ay içinde ik i asıl ve ik i yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet za
manında yerine getirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından se
çilir. 

M A D D E 10. — Aynı Kanunun 75 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Komisyon, servetleri, sınai hakları ve telif haklarını, imtiyazları, madenleri, 
mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkişiye müracaat ede
bilir. 

M A D D E 11. — Aynı 'Kanunun Dördüncü Bölümünün başlığı «Zirai Kazançlar 
İI ve Merkez Komisyonları ile özel Komisyonlar» olarak 83 ncü maddesi ise aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Zirai Kazançlar İl Komsiyonu : 
Madde 83. — Zirai Kazançlar İl Komisyonu valinin başkanlığında defterdar, 

gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, i l merkezindeki ziraat bankası şube 
müdürü ve seçilmiş üç üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesin
de komisyona veteriner müdürü yerine orman işletme müdürü veya tevkil edeceği 
bir temsilci katılır. 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 84 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Zirai Kazançlar 11 Komisyonunun seçilmiş üyelerinden biri mahalli çiftçi bir
likleri, biri i l ziraat odası ve biri de i l ticaret odası tarafından mıntıka çiftçileri ara
sından seçilir. 
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M A D D E 13. — Vergi Usul Kanununa, 86 nci maddeden sonra gelmek üzere, 
aşağıdaki mükerrer 86 ncı madde eklenmiştir. 

Özel Komisyonlar : 

MÜKERRER M A D D E 86. — Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 117 nci mad
desinde belirtilen mükelleflerin girecekleri dereceleri tayin etmek Üzere aşağıdaki 
komisyonlar kurulur. Bu komisyonlar 86 ncı maddede belirtilen yetkileri haizdir. 

A ) Merkez özel Komisyonu Kuruluş, Görev ve Yetki ler i : 
Merkez özel Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında. Gelir

ler Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü ile Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin ve esnaf teşekküllerinin bağlı 
olduğu birliklerin gösterecekleri en az dört aday arasından Maliye Bakanınca se
çilecek ik i üyeden kurulur. 

Merkez özel Komisyonu, i l ve ilçe özel komisyonlarının kararlarıyla tespit edi
len derecelere yapılacak itirazları inceler ve nihai olarak karara bağlar. Merkez özel 
Komisyonu Kararları Resmî Gazete ile ilan olunur. 

B) 11 özel Komisyonu Kuruluş, Görev ve Yetkiler i : 
İl özel Komisyonu, valinin veya mazereti halinde tevkil edeceği vali yardımcı

sının başkanlığında, defterdar, gelir müdürü ve ilgili mesleki teşekküllerin göstere
cekleri en az dört aday arasından vali tarafından seçilecek iki üyeden kurulur. Mes
leki teşekkül bulunmayan yerlerde üyeler belediye meclisi üyeleri arasından seçilir. 

İl özel Komisyonu, merkez ilçedeki mükelleflerin girecekleri dereceleri tespit 
ederek karara bağlar. 

C) ilçe özel Komisyonu Kuruluş, Görev ve Yetkileri : 
ilçe özel Komisyonu, Kaymakamın başkanlığında mal müdürü (Müstakil vergi 

dairesi olan ilçelerde vergi dairesi müdürü), gelir vergi dairesinin bir memuru ve 
ilgili mesleki teşekküllerin gösterecekleri en az dört aday arasından kaymakamca se-
çilecek iki üyeden kurulur. Mesleki teşekkül bulunmayan yerlerde üyeler belediye 
meclisi üyeleri arasından seçilir. 

İlçe özel Komisyonu, ilçedeki mükelleflerin girecekleri dereceleri tespit ederek 
karara bağlar. 

Merkez, i l ve ilçe özel komisyonlarının seçilen üyeleri için aynı esaslara göre 
ayrıca ik i yedek üye belirlenir, 

11 ve İlçe özel komisyonlarınca tespit edilen dereceler; mükelleflerin bağlı ol
dukları vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde listeler halinde asılmak su
retiyle ilan olunur. 

İlanın asılması keyfiyeti ve tarihi tutanakla tespit olunur. 
Mükellefler tespit edilen derecelerine, İlan tarihinden itibaren bir ay içinde 

itiraz edebilirler. Ancak, bu itiraz peşin ödemenin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. 
M A D D E 14. — Aynı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrası ile 5 ve 6 nci 

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 nci bendi kaldırılmıştır. 
Takdir, tadilat ve zirai kazançlar i l komisyonları ile özel komisyonlara, me

murların dışında, seçilecek kimselerde aşağıdaki vasıflar aranır : 
5. Takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, ayrıca 30 yaşını bitirmiş ol

mak; 
6. Tadilat ve zirai kazançlar i l komisyonlarına seçileceklerde ayrıca mensup 

olduğu şehir veya kasabanın iktisadi şartlarına ve emlak ve ziraat işlerine vukufu 
olmak ve yirmibeş yaşım bitirmiş bulunmak; 

M A D D E 15. — Aynı Kanunun 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 
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Nisap: 
Madde 89. — Bu kısımda yazılı komisyonlar üye tam sayısının çoğunluğu ile 

toplanır ve çoğunlukla karar Verirler. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu ta* 
raf çoğunlukta sayılır. 

M A D D E 16. — Aynı Kanunun 90 nci maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır, 
M A D D E 17. — Aynı Kanunun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir : 
Madde 92. — B u kısımda yazılı Komisyonlarla ortalama kâr hadlerini tespit 

eden özel komisyonların (Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu, Ortalama Kâr Had
leri Merkez Komisyonu ile Mükerrer 88 nci maddede yazılı Merkez özel Komisyonu 
hariç) Başkan ve üyeleri ile Gelir Vergisi Kanununun 111 nci maddesinde yazılı ko
misyonun üyelerine bu komisyonlardaki görevleri dolayısıyla, mahalli defterdarlığın 
teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tayin olunacak miktarda ücret verilir. 

ödenecek ücretin yıllık miktarı, 5000 lirayı geçemez. 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu, Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu 

ile Merkez özel Komisyonu Başkan ve üyelerine bu komisyonlardaki çalışmaları do
layısıyla verilecek ücret Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kara
rıyla tayin olunur. 

M A D D E 18. — Aynı Kanunun 94 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgâh 
adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine 
yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne 
nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması ge
rekir.) 

M A D D E 19. — Aynı Kanunun 104 ncü maddesinin 3 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir, 

3. İstanbul Belediye sınırları dışındaki yerlerde ilan yolu ile yapılan teb
liğin konusu bir milyon lirayı aşan vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde 
ilan ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan birer gazete ile yayınlanır. 

M A D D E 20. — Aynı Kanunun 107 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Maliye Bakanağı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırtmaya 
yetkilidir. 

M A D D E 21. — Aynı Kanunun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Yoklama: 
Maksat ve Yetki : 
Madde 127. — Yoklamadan maksat; mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi 

olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. Yoklamaya yetkili me
murlar, vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak nakil vasıtalarında yolcu lis
teleri ve nakliye irsaliyelerinin muhtevası ile taşman yolcu ve malların miktar ve 
mahiyetini tespit etmeye de yetkilidir. 

M A D D E 22. — Aynı Kanunun 134 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araş
tırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. 

M A D D E 23. — Aynı Kanunun 171 nci maddesinin 5 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşı
sındaki durumlarım (emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve ince
lemek. 
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M A D D E 24. — Aynı Kanunun 172 nci maddesinin 4 numaralı bendi ile son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler. 
İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler def

ter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler. 
M A D D E 25. — Aynı Kanunun 173 ncü maddesinin birinci fıkrasının 3/b bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler. 
M A D D E 26. — Aynı Kanunun 177 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
Birinci Sınıf Tüccarlar : 
Madde 177. — Aşağıda yazılı tüccarlar, I nci sınıfa dahildirler : 
1. (28 Şubat 1963 tarihli 205 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen 1, 2, 

3 No. lu bentler) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya isledikten sonra satan ve 
yıllık alımlarının tutarı 6 000 000 lirayı veya satışlarının tutarı 6 600 000 lirayı aşan
lar; 

2. Birinci bentte yazıtı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde 
ettikleri gayri safi iş hasılatı 1 200 000 lirayı aşanlar; 

3. 1 ve 2 numaraları bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numa
ralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 6 000 000 
lirayı aşanlar; 

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bent
lerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.); 

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler (Bunlardan işlerinin ica
bı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkân veya lüzum görülmeyenlerin, işletme 
hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.); 

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. 
M A D D E 27. — Aynı Kanunun 182 nci maddesine aşağıdaki 4 numaralı bent 

eklenmiştir. 
4. Günlük Kasa Defteri. 
M A D D E 28. — Aynı Kanuna 185 nci maddeyi takiben aşağıdaki Mükerrer 

185 nci madde eklenmiştir. 

Günlük Kasa Defteri : 
MÜKERRER M A D D E 185. — Günlük Kasa Defteri, işletmenin kasa ile ilgili 

muamelelerinin günü gününe yazıldığı defterdir. 
Defterin bir tarafına : Bir önceki günden devredilen kasa mevcudu, o gün için

de tahsil edilen paralar ve günlük peşin satış tutarları; 
Diğer taraf ma : O gün içinde yapılan ödemeler, 
Müfredatlı olarak kaydedilir. 
Perakende satışlarla sair hâsılat, belgelerine dayanılarak deftere topluca yazı

labilir. 
M A D D E 29. — Aynı Kanunun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

İsletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler : 
Madde 193. — İşletme hesabı esasında aşağıdaki defterler tutulur : 
1. İşletme hesabı defteri (İşletme hesabım ihtiva eden); 
2. Günlük perakende satış ve hâsılat defteri. 
M A D D E 30. — Aynı Kanuna, 194 ncü maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 

194 ncü madde eklenmiştir. 
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Günlük Perakende Satış ve Hâsılat Defteri : 
MÜKERRER M A D D E 194. — ikinci sınıf tüccarlar, günlük perakende satış

ları ile hizmet karşılığı ve sair suretle alınan paraları kaydetmek üzere günlük pera
kende satış ve hâsılat defteri tutmak zorundadırlar. Bu deftere, günlük perakende 
satışlar ile sair işletme hasılatı günü gününe yazılır. 

Perakende satışların günlük tutarı ile sair işletme hâsılatı bu deftere, peraken
de satış fişleri, makinalı kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri ve 
diğer belgelere dayanılarak topluca yazılabilir. 

M A D D E 31. — Aynı Kanunun 204 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Bankalar ile mevduat faizi ödeyen bankerler yukarıda belirtilen defter kayıt
larında bu hususlara ilişkin bilgileri müfredatlı olarak göstermeye mecburdurlar. 

M A D D E 32. — Aynı Kanunun 219 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Kayıt Zamanı : 
Madde 219. — Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyleki : 
a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam 

ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların 
on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir. 

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi 
yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten mü
esseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak 
bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine 
cevaz vermez. 

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hâsılat defterleri ile serbest mes
lek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir. 

M A D D E 33. — Aynı Kanunun 220 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
9 ve 10 numaralı bentler eklenmiştir. 

9. Günlük kasa defteri; 
10. Günlük perakende satış hâsılat defteri. 
M A D D E 34. — Aynı Kanunun 230 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

Faturanın Şekli : 
Madde 230. — Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur : 
1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu 

vergi dairesi ve hesap numarası; 
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numa

rası; 
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 
5. Satılan mallar, faturanın düzenlenmesinden önce teslim edilmişse malın 

teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın faturanın düzenlenmesinden önce teslim 
edildiği veya bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya 
satılmak üzere bir komisyoncuya veya diğer bir aracıya emtia gönderildiği hallerde, 
teslim edilen malların satıcı tarafından bir sevk irsaliyesine bağlanması şarttır. Bu 
bentte yazılı irsaliyeler hakkında, fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, 
bu madde hükmü ile 231 nci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve 
kime gönderildiği ayrıca belirtilir. Ancak, satılan malın satıcı veya müşteri tarafın
dan taşınması halinde de faturanın veya sevk irsaliyesinin taşıt ta bulundurulması 
zorunludur. Faturanın bulunduğu hallerde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.) 
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M A D D E 35. — Aynı Kanunun 231 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Fatura Nizamı : 
Madde 231. — Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur: 
1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muh

telif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile bağlamak üzere ayrı ayrı fatura 
kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isim
lerinin yazılması veya özel İşaretle seri tefriki yapılması mecburidir. 

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile dolduru
lur. 

3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 

4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların 
imzası bulunur. 

5. Fatura, malın teslim tarihinden itibaren azami on gün içinde düzenlenir. 
M A D D E 36. — Aynı Kanunun 233 ncü maddesinin 4 numaralı bendi aşağı

daki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki ik i fıkra eklenmiştir. 
4. Giriş ve yolcu taşıma biletleri. 
Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası 

dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı ik i nüsha olarak tanzim edilir 
ve bir nüshası müşteriye verilir. 

İşletme vergisi mükellefleri tarafından tanzim edilen perakende satış belgeleri, 
perakende satış fişi yerine geçer. 

M A D D E 37. — Aynı Kanunun 234 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. 
M A D D E 38. — Aynı Konunun 235 nci maddesinin 2 nci bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
2. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi; 
Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. 
M A D D E 39. — Aynı Kanunun 236 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

Makbuz Mecburiyeti : 
Madde 236. — Serbest meslek erbabı, mesleki faliyetlerine ilişkin her türlü 

tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müş
teriye vermek, müşteri de bu makbuzu İstemek ve almak mecburiyetindedir. 

M A D D E 40. — Aynı Kanunun 237 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Makbuz Muhteviyatı : 
Madde 237. — Serbest meslek makbuzlarına : 
1. Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap 

numarası; 
2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi; 
3. Alınan paranın miktarı; 
4. Paranın alındığı tarih; 
Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. 
Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettiriliri 
M A D D E 41. — Aynı Kanunun 240 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
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Tasıma ve otel İsletmelerine Ait Belgeler : 
Madde 240. — Tasıma işletmeleri ile otel, motel ve pansiyon gibi konaklama 

yerleri (götürü usulde vergiye tabi olanlar dahil) aşağıda yazılı belgeleri düzenle
mek zorundadırlar. 

A) Taşıma İrsaliyeleri: ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve 
tüzelkişiler naklettikleri eşya için, 209 ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad 
ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde 
teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı 
taşıttır ana, bir nüshası eşyayı taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir 
nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncu
ları ile acenteleri de kapsar. 

B) Yolcu listeleri : Şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında 233 ncü 
madde gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (T. C. Devlet 
Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma 
yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin bir 
nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. 
Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi halinde 
yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından sak
lanır. 

Yolcu listelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur : 
1. Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı veya unvanı ile adresi, 
2. Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa unvanı, adresi, vergi dairesi ve 

hesap numarası, 
3. Taşıtın plaka numarası, sefer ta r ih i ve hareket saati, 
4. Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hâsılat tutan. 
C) Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, 

odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı 
günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işetmede bulundururlar. 

B u listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur : 
1. Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi, 
2. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti, 
3. Düzenleme tarihi. 
M A D D E 42. — Aynı Kanunun 247 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

Vergi Karnesi : 
Karne Mecburiyeti : 
Madde 247. — Aşağıda yazılı olanlar vergi karnesi almaya mecburdurlar: 
1. Vergi matrahları tamamen veya kısmen götürü usulde tespit olunanlar; 
2. Gelir Vergisi Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler; 
3. Gelir Vergisi Kanununun 35 nci maddesinin (B) bendi uyarınca karne al

mak zorunda olanlar. 
Durumu yukarıdaki şartların birden fazlasına girse bile, bir mükellef tek vergi 

karnesi alır. 
M A D D E 43. — Aynı Kanunun 255 nci maddesinin ik i ve üçüncü fıkraları kal

dırılmıştır. 
M A D D E 44. —• Aynı Kanunun 257 nci maddesinin birinci fıkrası ile 4 numa

ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 5 numaralı bent ek
lenmiştir. 

Vergi inceleme ve kontrolları ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sıra
sında, mükellefler aşağıda yazılı ödevleri yerine getirmeye mecburdurlar. 
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4. Bina ve arazinin rayiç bedelinin tespitinde değeri tespit edilecek bina ve 
araziyi, takdir komisyonuna gösterip gezdirmek, bu gibi gayrimenkullerin genel ah
valine, kullanılış tarzına ve kirada ise kiranın miktarına müteallik her türlü bilgileri 
vermek (Bu fıkrada yazılı mecburiyetler kiracılara da şamildir.); 

5. İşletmede 131 ncü madde gereğince envanter yapılması halinde araç, ge
reç ve personeliyle bu işlemlerin intacına gerekli yardım ve kolaylığı göstermek. 

M A D D E 45. — Aynı Kanuna 257 nci maddeyi takiben aşağıdaki Mükerrer 257 
nci madde eklenmiştir. 

Yetki : 
MÜKERRER M A D D E 257. — Maliye Bakanlığı, Bu Kanuna göre tutulacak 

defter ve düzenlenecek belgeler ile bunlara ek olarak tutulması veya düzenlenmesini 
uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyeti, şekli ve ihtiva edeceği hususları belirle
meye ve bunlarda değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muhafaza ve İbraz mecbu
riyeti koymaya ve kaldırmaya, gerektiğinde mühürlü otomatik kasa kullandırmaya 
yetkilidir. 

M A D D E 46. — Aynı Kanunun 2öl nci maddesine 6 numaralı bendi takiben 
aşağıdaki 7 numaralı bent eklenmiş ve 7 numaralı bendin numarası 8 olarak değiş
tirilmiştir. 

7. Rayiç bedel, 
M A D D E 47. — Aynı Kanuna 266 nci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 

266 nci madde eklenmiştir. 

Rayiç Bedel: 
MÜKERRER M A D D E 266. — Rayiç bedel, bir 

günündeki normal alım satım değeridir. 
M A D D E 48. — Aynı Kanunun 268 nci maddesi 

mistir. 

Vergi Değeri : 
Madde 268. — Vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedelidir. Bu bedel Emlâk 

Vergisi Kanununun 29 ncu maddesi ile aynı maddede belirtilen tüzük hükümlerine 
uygun olarak tespit olunur. 

M A D D E 49. — Aynı Kanunun 270 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak 
Alım ve Taşıt Alım Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler 
arasında göstermekte mükellefler serbesttirler. 

M A D D E 50. — Aynı Kanunun 272 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra 
gelen parantez içi hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Bir geminin, iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yük
leme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadî kıy
metini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa 
veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir ter
tibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderler
dendir. ) 

M A D D E 51. — Aynı Kanunun 275 nci maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 
M A D D E 52. — Aynı Kanunun 297 nci maddesinin ikinci ve son fıkraları kal

dırılmıştır. 
M A D D E 53. — Aynı Kanunun 298 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

iktisadî kıymetin değerleme 

aşağıdaki şekilde değiştiril-
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Yetki : 
Madde 298. — Bu bölümde yazılı emsal bedeller^ ile alacak ve borçlar ve ra

yiç bedeller 72 nci maddede yazılı takdir komsiyonları tarafından tespit olunur. 
M A D D E 54. — Aynı Kanunun 313 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen

miştir. 
Değeri 5 000 lirayı aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 

5 000 lirayı aşmayan alet, edavat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutul
mayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük 
arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. 

M A D D E 55. — Aynı Kanunun 323 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 323. — Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile 
ilgili olmak şartıyla; 

1. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar; 
2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen 

borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede 
küçük alacaklar; 

Şüpheli alacak sayılır. 
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine 

göre pasifte karşılık ayrılabilir. 
Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Temi

natlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. 
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönem

de kâr - zarar hesabına intikal ettirilir. 
M A D D E 56. — Aynı Kanunun 328 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkra

ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bun

ların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve zarar hesabına 
geçirilir. İşletme hesabı esnasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç 
defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hâsılat veya gider kaydederler. 

Şu kadarki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre za
ruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse 
geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kâr, yenileme giderlerini karşı
lamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azamî üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne 
sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan kârlar üçüncü yılın vergi 
matrahına eklenir, "üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde 
bu kârlar o yılın matrahına eklenir. 

M A D D E 57. — Aynı Kanunun 329 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir : 

Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu tazminat 
fazlası, o yılın matrahına eklenir. 

Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan tazminat 
fazlası, yeni değerler üzerinden bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortisman
lara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan 
değerlerin amortismanına devam olunur. 

M A D D E 58. — Aynı Kanunun 331 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Cezalar : 
Madde 331. — Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta 

yazılı vergi cezaları (kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezaları) ve diğer 
cezalar ile cezalandırılırlar. 
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M A D D E 59. — Aynı Kanunun 333 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Bu Kanunun 344 ( 1 - 6 numaralı bentlerine giren fiiller) ile 358 ve 361 nci 
maddelerinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359, 360 ve 361 nci mad
delerinde öngörülen cezalar tüzelkişilerin kanuni temsilcileri adına hükmolunur. 

M A D D E 60. — Aynı Kanunun 334 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Damga Vergisi ve Damga Resminde Sorumluluk: 
Madde 334. — Damga Vergisi ve Damga Resmi uygulamalarında gerek nispi, 

gerek maktu vergi ve resimlerle ilgili cezadan sorumlu olanlar birden fazla olduğu 
taktirde, yekdiğerine müracaat hakları mahfuz kalmak üzere, müteselsilen sorumlu 
tutulurlar. 

M A D D E 61. — Aynı Kanunun 335 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Tek Fiil ile Çeşitli Suç İşlenmesi : 
a) Muhtelif Vergi Ziyama Sebebiyet Verilmesi : 
Madde 335. — Kaçakçılık, ağır kusur veya kusurda cezayı istilzam eden tek 

bir f i i l İle başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa her vergi bakımından ayrı 
ayrı ceza kesilir. 

M A D D E 62. — Aynı Kanunun 336 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) Muhtelif Cezayı istilzam Etmesi : 
Madde 336. — Cezayı istilzam eden tek bir fiil ile kaçakçılık ve usulsüzlük 

veya ağır kusur ve usulsüzlük veyahut kusur ile usulsüzlük birlikte işlenmiş olur
sa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. 

Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyana da sebebiyet verildiği sonra
dan anlaşıldığı takdirde, evvelce usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa 
uğratılan vergiden dolayı kesilmesi gereken kaçakçılık, ağır kusur veya kusur cezası 
ile mukayesesine ve noksan kesilen cezanın ikmaline mani değildir. 

M A D D E 63. — Aynı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ayrı ayrı yapılmış olan kaçakçılık, ağır kusur, kusur veya usulsüzlükten dolayı 
ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadarki, 352 nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı 
takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı taktirde birden fazlasının her-
biri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir. 

M A D D E 64. — Aynı Kanunun 338 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

İştirak : 
Madde 338. — Ayrı ayrı maddi menfaat gözetmek şartıyla birden fazla kişi 

kaçakçılık yaptıkları veya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri İrtikap ettikleri veya 
doğrudan doğruya beraber işlemiş oldukları takdirde her biri hakkında, iştirak ettik
leri suçlar için bu Kanunda yazılı cezalar uygulanır. 

M A D D E 65. — Aynı Kanunun 339 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Tekerrür : 
Madde 339. — Kaçakçılık, ağır kusur, kusur veya usulsüzlükten dolayı ceza 

kesilen ve cezası da kesinleşen bir kimse aynı neviden bir fiili cezanın kesinleştiği 
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tarihi takibeden yılın basından başlamak üzere kaçakçılık, ağır kusur ve kusurda beş, 
usulsüzlükte iki yıl zarfında tekrar İşlerse cezası kaçakçılıkta yansı , ağır kusur ve 
kusurda üçte biri, usulsüzlükte dörtte biri nispetinde artırılır. 

M A D D E 66. — Aynı Kanunun 340 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanunda yazık kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezaları ile Türk 
Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür hükümleri 
bakımından birleştirilemez. 

M A D D E 67. — Aynı Kanunun 343 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

En Az Ceza Haddi : 
Madde 343. — Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyle kesilecek vergi ceza

ları, vergi ve resme tabi her varaka, senet ve ilan için on liradan az olmaz. Diğer 
vergilerde her vergi için yüz liraya baliğ olmayan cezalar kesilmez. 

M A D D E 68. — Aynı Kanunun 344 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Kaçakçılığın Tarifi : 
Madde 344. — Kaçakçılık, mükellef veya sorumlu tarafından aşağıdaki haller

den birisiyle vergi ziyama sebebiyet verilmesidir. 
1. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlere kaydı gereken 

hususları, vergi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda tamamen veya kısmen 
diğer defter veya kâğıtlara kaydetmek; 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya 
bunları bilerek kullanmak; 

3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tan
zim etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş 
vesika ve suretleri bilerek kullanmak; 

4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarım tahrif et
mek veya bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve mu
hasebe hileleri yapmak; 

5. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin sahifelerini' yok 
ederek yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak; 

6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defter veya 
vesikaları yok etmek veya gizlemek (mevcudiyetleri noterlik tastık kayıtları veya sair 
suretlerle sabit olduğu halde vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme sırasında 
defter ve vesikaların ibraz edilmemesi gizleme demektir.); 

7. Beyan esasına dayanan mükellefiyetlerde beyanname verme süresi ve ek 
süre geçtiği halde, ticari, zirai veya mesleki kazanç sahiplerinin kazançları ile ilgili 
faaliyetlerinin vergi dairesinin ıttılar dışında bırakılması; 

8. Beyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olup, yıllık olarak verilmesi gereken 
beyannamelerde (münferit ve özel beyannameler dahil) toplamı 150 000 diğer beyan
namelerde toplamı 30 000 liradan az olmamak üzere, beyannamede yazık vergi matra
hının % 10'unu geçen bir miktarın noksan bildirilmesi. 

(Beyanname dışında ayrıca bir tetkike ihtiyaç göstermeksizin beyannamede 
yazılı bilgilere dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirmeler 
bu hükümden hariçtir); 

30 ncu maddede yazılı sebeplerle re'sen takdir olunan ve yukarda yazılı hadleri 
aşan matrah veya matrah farkları da noksan beyan hükmündedir. Anılan maddenin 
1 ve 2 nci bentlerinde yazılı sebeplerle yapılan re'sen takdirlerde bu hükmün uygu
lanması için, takdir edilen matrahın yıllık beyannamelerde 150 000 diğerlerinde 30 000 
lirayı geçmesi yeterlidir. 
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Vergi matrahının para birimi dışındaki, diğer birimlere göre tespiti halinde 
mezkûr hadlerin tayininde bu Kanunun değerleme hükümlerine göre bulunacak tutar
lar esas alınır. 

9. Yukarıdaki haller dışında kasten vergi ziyama sebep olunması. 
Bu maddenin 1-6 numaralı bentlerinde belirtilen hallerde, 8 numaralı bentte 

yer alan had ve miktarlar aranmaz. 
M A D D E 69. — Aynı Kanunun 345 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
Kaçakçılıkta Ceza : 
Madde 345. — Kaçakçılık yapan mükelleflere veya sorumlulara, kaçırdıkları 

verginin üç katı tutarında vergi cezası kesilir. 
Şu kadar ki, kesilen ceza (Veraset ve İntikal Vergisi hariç) 
1 Birinci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabı için (Kazançları götürü ola

rak tespit edilen serbest meslek erbabı hariç işletme esasında defter tutmasına mü
saade edilen kurumlar dahil) 50 000 

2. İkinci sınıf tüccarlar İçin 20 000 
3. 1 ve 2 numaralı bentler dışında kalan mükellefler ve sorumlular için 10 000 

Liradan az olamaz. 
M A D D E 70. — Aynı Kanunun 346 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
Teşvik : 
Madde 346. — Bi r mükellefi veya vergi sorumlusunu kaçakçılık yapmaya az

mettirenlere işlenen fiiller için mükellefe veya sorumluya uygulanacak ceza aynen 
uygulanır. 

M A D D E 71. — Aynı Kanunun 347 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Yardım : 
Madde 347. — Kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını 

fiili ile kolaylaştıranlara, bundan ayrı bir menfaat gözetmediği takdirde, bu filler için 
kanunda belli edilen cezaların dörtte biri kesilir veya hükmedilir. 

Aynı yardımı 344 ncü maddenin 1-6 nci bentlerinde yazılı fiillerin işlenip ta
mamlanması için yapanlara bu fiiller için tayin olunan cezanın yarısı hükmolunur. 

371 nci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak keyfiyetten ilgili ma
kamları haberdar edenlere ceza kesilmez. 

M A D D E 72. — Aynı Kanunun Dördüncü Kitabının ikinci Kısmının İkinci bö
lümünün başlığı, «Ağır Kusur ve Kusur» olarak değiştirilmiş ve 348 nci maddeden 
önce gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 347 nci madde eklenmiştir. 

Ağıır Kusurun Tarifi : 
MÜKERRER M A D D E 347. — Ağır kusur, mükellef veya sorumlu tarafından 

aşağıdaki hallerden birisiyle vergi ziyana sebebiyet verilmesidir. 
1. Beyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olup, yıllık olarak verilmesi gereken 

beyannamelerde (münferit ve özel beyannameler dahil) toplamı 50 000 diğer beyan
namelerde toplamı 10 000 liradan az olmamak üzere beyannamede yazılı vergi matra
hının % 10'unu geçen bir miktarın noksan bildirilmesi (Beyanname dışında ayrıca 
bir tetkike ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bilgilere dayanılarak vergi 
dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirimler bu hükümden hariçtir.); 

30 ncu maddede yazılı sebeplerle verginin resen tarhı halinde, yukarıdaki had
leri aşan matrah veya matrah farkları da noksan beyan hükmündedir. Mezkûr mad
denin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı sebeplerle yapılan resen takdirlerde, bu hükmün 
uygulanması için, takdir edilen matrahın yıllık beyannamelerde 50 000 diğerlerinde 
10 000 lirayı aşması yeterlidir. 
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Vergi matrahının para birimi dışındaki diğer birimlere göre tespiti halinde mez
kûr hadlerin tayininde bu Kanunun değerleme hükümlerine göre bulunacak tutarları 
esas alınır. 

2. Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde götürü ticaret ve gö
türü serbest meslek erbabının kazançları ile ilgili faaliyetlerinin vergi dairesinin ıttılar 
dışında bırakılması; 

3. Beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde götürü gider usulüne 
tabi çiftçilerin zirai faaliyetlerinin vergi dairesinin ıttılaı dışında bırakılması; 

4. Beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde ücret, gayrimenkul ser
maye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratların vergi dairesinin ıttılaı 
dışında bırakılması; 

5. Ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin, faaliyetlerini vergi dairesine 
bildirmekle beraber, beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde beyanname 
vermemeleri; 

6. Emlak Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi beyannamele
rinin kanuni ve ek süreleri içinde verilmemiş olması. 

M A D D E 73. — Aynı Kanunun 348 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 348. — Kusur, kaçakçılık ve ağır kusur sayılan haller dışında herhangi 
bir suretle vergi ziyama sebebiyet verilmesidir. 

M A D D E 74. — Aynı Kanunun 349 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ağır Kusurda Ceza : 
Madde 349. — Ağır kusur işleyen mükelleflere veya sorumlulara ziyaa uğrattık

ları verginin bir katı tutarında vergi cezası kesilir. 
M A D D E 75. — Aynı Kanuna 349 ncu maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 

3.49 ncu madde eklenmiştir. 

Kusurda Ceza : 
MÜKERRER M A D D E 349. — Kusur işleyen mükelleflere veya sorumlulara 

ziyaa uğrattıkları verginin % 50'si tutarında vergi cezası kesilir. 
M A D D E 76. — Aynı Kanunun 352 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları : 
Madde 352. — Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna bağlı cet

vele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerketirirse, bağlı cetvelde ya
zılı cezalar iki kat olarak kesilir. 

I nci derece usulsüzlükler : 
1. Vergi beyannamelerinin verilmemiş olması (342 nci maddede yazılı süre

lerden sonra verilmiş olan beyannameler hiç verilmemiş sayılır); 
2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tu

tulmamış olması; 
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi 

yapılmasına imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması; 
4. Bu kanuna göre tutulması mecburi defterlerin ve kanunen muhafazası 

mecburi vesikalarla evrakın yetkili memurlar tarafından istenildiği halde ibraz edil
memesi; 

5. Çiftçiler tarafından 245 nci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar he
yetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi; 

6. Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215 - 219) uyulmamış 
olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen 
usulsüzlükler tek fiil sayılır); 
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7. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi; 
8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin 

yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra 
tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.); 

9. Götürü matrahlar üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği 
halde verginin tarh ettirilmemiş olması; 

10. Yıllık beyannamede servet bildiriminde bulunulmaması, 
II nci derece usulsüzlükler: 
1. Vergi beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddede 

yazılı süreler içinde verilmiş olması (Emlak Vergisinde beyannamenin bu kanunun 
27 nci maddesinde yazılı ek süre içinde verilmiş olması); 

2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri 
ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması; 

3. Yıllık beyannamede hiç gider bildiriminde bulunulmaması veya gider un
surlarından bir kısmının bildirilmemesi; 

4. Bu kanunda yazılı bildirmelerin zamanında yapılmaması (İşe başlamayı 
bildirmek hariç); 

5. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alın
mamış olması; 

6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, 
süresinin sonundan başlayarak bir ay İçinde yaptırılmış olması; 

7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil 
ve muhteviyatına ve eklerine ait hükümlerine uyulmamış olması; 

8. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı 
evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 

MADDE 77. — Aynı Kanunun 353 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

özel Usulsüzlükler ve Cezaları : 

a) Fatura ve Benzeri Evrak Vermeyen ve Almayanların Cezası: 
Madde 353. — 1. 232, 234, 235 ve 236 nci maddeler gereğince verilmesi ve 

alınması icabeden fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile serbest meslek 
makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine, her fatura, gider pusulası, müs
tahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için beşyüz liradan (Çiftçilerde elli li
radan) aşağı olmamak üzere bu vesikalara yazılması gereken meblağın yüzde üçü 
(Çiftçiler için yüzde biri) nispetinde usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde tespit olunan yukarda yazılı usulsüzlüklerin hepsi için 
kesilecek cezaların toplamı ellibin lirayı aşamaz. 

2. Bu Kanuna göre 233 ncü maddede yazılı perakende satış vesikaları ile ta
şıma irsaliyesi, sevk isaliyesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mecburiye
tinde olanların yukarıda yazılı belgeleri kullanmadıklarının, irsaliye ve yolcu listesini 
ayrıca taşıtta bulundurmadıklarının tespiti halinde, kullanmadıkları veya bulundur
madıkları her bir belge için 5 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

3. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ve serbest 
meslek kazanç defterinin işyerinde bulundurulmaması veya bu defterlere yazılması 
gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya incelemeye yetkili 
olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halinde her bir tespit için 2 500 lira özel usul
süzlük cezası kesilir. 
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4. Bu Kanunun 5 nci maddesinde yazılı esaslara göre levha asmayan mükel
leflere her tespitte 5 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği 
takdirde bu ziyam gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 
336 nci madde hükmü uygulanmaz. 

M A D D E 78. — Aynı Kanunun 354 ncü maddesi kaldırılmıştır. 
M A D D E 79. — Aynı Kanunun 355 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
c) Damga Vergisinde : 
Madde 355, — a) Damga Vergisi mevzuuna giren kâğıtlar ve ilanlara yapıştı

rılan pullar. Damga Vergisi Kanununun belli ettiği şekilde iptal edilmemişse, iptal 
edilmemiş olan pulların kıymeti üzerinden maktu vergilerde yüzde 50, nispi vergilerde 
yüzde 10 vergi cezası kesilir. Bu hüküm, resmi daireler, noterler, bankalar ve ano
nim şirketlerle 3659 sayılı Kanuna tabi kurumlara ve derneklere ibraz edilen veya 
gönderilen kâğıt ve ilanların iptal edilmemiş pulları hakkında uygulanamaz. 

b) Damga Vergisi ilgili Vergi Kanunununda belli edildiği şekilde ifa edilme
yen hallerde maktu vergilerde verginin yüzde 50'şi ve nispi vergilerde yüzde 10'u 
nispetinde usulsüzlük cezası alınır. 

M A D D E 80. — Aynı Kanuna 355 nci maddeyi takiben aşağıdaki Mükerrer 355 
nci madde eklenmiştir. 

d) Bilgi Vermekten Çekinenler ile 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin : 
MÜKERRER M A D D E 355. — Bu Kanunun 86, 148 ve 257 nci maddeleriyle 

150 nci maddesinin 4 numaralı bendi hükümlerine çekinme sebebi olmaksızın riayet 
etmeyenlerde (Kamu İdare ve Müesseseleri hariç): 

1. Birinci sınıf tüccarlar ve bilanço esasına göre defter tutan çiftçiler ile ser
best meslek erbabı (Götürü usulde vergilendirilenler hariç) hakkında 30 000 lira, 

2. İkinci sınıf tüccarlar ile zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan çift
çiler hakkında 15 000 lira, 

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 10 000 lira, 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 
Bu hükmün uygulanması için 148 nci madde gereğince bilgi istenilirken yapı

lacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan süre ile süresinde cevap veril
mediği veya eksik veya yanıltıcı bilgi verildiği takdirde haklarında kanunun ceza 
hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi 
şarttır. 

M A D D E 81. — Aynı Kanunun 357 nci maddesi kaldırılmıştır. 
M A D D E 82. — Aynı Kanunun 358 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
Kaçakçılığa Teşebbüs: 
Madde 358 — 344 ncü maddenin 1-6 numaralı bendlerinde yazılı fiilleri veya 

bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa fatura, tasıma irsaliyesi, sevk 
irsaliyesi, müstahsil makbuzu, gider pusulası veya serbest meslek makbuzu düzen
leme fiilleri, verginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce mey
dana çıkarılanlar ile vergi daireleri veya incelemesi yapanlarca vaki yazılı talebe 
rağmen servet beyanında bulunmayanlar, bu fillerin vergi ziyamı mucip olup olma
yacağına bakılmadan kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar. 

Bu maddenin uygulanmasında 5 nci maddede yazılı esaslara göre levha asma 
mecburiyetine bir hesap dönemi içinde üç defa uymadıkları tespit edilenler kaçakçı
lığa teşebbüs etmiş addolunur. Şu kadarki bu fıkra hükmünün uygulanabilmesi için 
ikinci tespit tarihinden itibaren asgari 15 gün geçmiş olması gerekir. 

M A D D E 83. — Aynı Kanunun 359 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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Kaçakçılıkta Hapis ve Meslekten Men Cezası : 
Madde 359. — 344 ncü maddenin 1-6 ncı bentlerinde yazılı fiilleri işleyenler 

hakkında 345 nci maddede yazılı vergi cezalarından ayrı olarak 3 aydan 3 yıla ka
dar hapis cezası ile bu kadar müddet' ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumi
yete hükmolunur. 

Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin gazete çı
kan yerlerde gazete ile, çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan edilmesine de 
hükmolunur. 

M A D D E 84. — Aynı Kanunun 360 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Kaçakçılığa Teşebbüsün Cezası : 
Madde 360. — Hareketleri 358 nci maddeye uyanlar hakkında bir aydan bir 

yıla kadar hapis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mah
rumiyete hükmolunur. Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere key
fiyetin gazete çıkan yerlerde gazete ile, çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan 
edilmesine de hükmolunur. 

M A D D E 85. — Aynı Kanunun 361 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bi lgi Vermekten Çekinenler ile 2 5 7 nci Madde Hükmüne Uymayanlar: 
Madde 361. — 148, 257 nci maddelerle. 150 nci maddenin 4 numaralı bendin

de yazılı mecburiyetlerin, özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen yine yerine ge
tirilmemesi halinde, yetkili mercilerce yeniden süre belli edilerek bu mecburiyetlerin 
yerine getirilmesi kendilerine tebliğ olunur. 

Yeniden belli edilen süre içinde bu mecburiyetleri yerine getirmeyenler bak
landa bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmedilir. 

Yetkili makam ve memurlar tarafından kamu idare ve müesseselerinden 148 
ve 149 ncu maddeler gereğince istenilen bilgileri çekinme sebebi olmaksızın vermeyen
ler ile 150 nci maddenin 1-3 numaralı bentlerinde yazılı olanlardan bahsi geçen mad
dedeki bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenlere 2 500 liraya kadar para cezası 
hükmolunur. 

Bu maddenin uygulanmasında 367 nci maddede gösterilen usule uyulur. 
M A D D E 86. — Aynı Kanunun 367 nci maddesinin madde başlığı ve madde 

metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bazı Kaçakçilik Suçlarının Cezalandırılmasında Usul : 
Madde 367. — Yaptıkları inceleme sırasında 344 ncü maddenin 1-6 numaralı 

bentlerinde yazılı suçlan veya bu suçlara teşebbüsü tespit edilen Maliye Müfettişleri, 
Hesap Uzmanları ile bunların Muavinleri ve Gelirler Kontrolörleri tarafından doğru
dan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi 
dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuri
yet Savcılığına bildirilmesi mecburidir. 

Yukarıda belirtilen kaçakçılık suçunun işlendiğine sair suretlerle ıttıla hâsıl 
eden Cumhuriyet Savcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme 
yapılmasını talebeder. 

Amme davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet Savcılığına bildiril
mesine talik olunur. 

359 ve 360 ncı maddelerde uygulanan hapis cezası ile ticaret, sanat ve mes
lek icrasından mahrumiyet cezaları, kaçakçılık, ağır kusur, kusur veya usulsüzlük 
cezalarının ayrıca uygulanmasına mani değildir. 

Ceza mahkemesinden sadır olacak kararlar, bu Kanunun dördüncü kitabının 
ikinci kısmının 1-3 ncü bölümlerinde yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve 
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merciler muamele ve kararlarına müessir olmadığı gibi bu «makam ve mercilerce ittihaz 
edilecek kararlar da ceza yargıcını bağlamaz. 

M A D D E 87. — Aynı Kanunun 368 nci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

2. Cezaya itiraz edilmişse, İtiraz Komisyonu kararı üzerine vergi dairesince dü
zenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden; 

Başlanarak bir ay içinde ödenir. 
M A D D E 88. — Aynı Kanunun 369 ncu maddesinin birinci fıkrası ile 1 numa

ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Aşağıda yazılı hallerde vergi cezası kesilmez : 
1. Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş ol

maları; 
M A D D E 89. — Aynı Kanunim 370 nci maddesi kaldırılmıştır. 
M A D D E 90. — Aynı Kanunun 371 nci maddesinin birinci ve son fıkraları aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Beyana dayanan vergilerde kaçakçılık (338, 346 ve 347 nci maddelerde yazılı 

şekilde yapılanlar dahil) ağır kusur ve kusur mahiyetindeki kanuna aykırı hareket
lerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda ya
zılı kayıt ve şartlarla kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları kesilmez. 

Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi halinde kaçakçılık ve kaçakçılığa te
şebbüs fullerini işleyenler hakkında 338, 346 ve 347 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde hükmü Emlak Vergisinde uygulanmaz. 
M A D D E 91. — Aynı Kanunun 374 ncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numa

ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılım takibeden yı

lın birinci gününden başlayarak kusur, ağır kusur ve kaçakçılık ile 353 ncü ve mü
kerrer 355 nci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında 5 yıl (114 ncü 
maddenin İkinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.); 

M A D D E 92. — Aynı Kanunun 376 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Kaçakçılık, Ağır Kustur, Kusur ve Usulsüzlük Cezalarında İndirme : 
Madde 376. — Resen veya ikmalen tarh edilen vergi veya vergi farkını ve 

aşağıda gösterilen indirimlerden artakalan kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüz
lük (özel usulsüzlükler hariç) cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu itiraz süresi 
içinde ilgili vergi dairesine müracaatla vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda zikredi
len neviden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini 
bildirirse : 

1. Kaçakçılık, ağır kusur veya kusur dolayısıyla kesilen cezanın birinci defada 
üçte ikisi; 

2. Müteakiben kesilen cezaların üçte biri; 
3. Usulsüzlük cezasının üçte biri; 
İndirilir. 
Mükellef veya sorumlu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezası farkım yu

karıda yazılı süre içinde ödemez veya itiraz ederse bu madde hükmünden faydalandı
rılmaz.' 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları 
hakkında da uygulanır. 

M A D D E 93. — Aynı Kanuna 376 nci maddeden sonra 205 sayılı Kanunla ek
lenen bölümün Ek 3 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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Maliye Bakanlığı, mahalli komisyonlara yerilen yetki şuurlarını aşan her türlü 
vergi ve cezada uzlaşmak üzere, merkezi uzlaşma komisyonları kurmaya yetkilidir. 
B u komisyonların başkan ve üyelerinin seçilmesi ile çalışma şartlarına ait esaslar 
Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

M A D D E 94. — Aynı Kanunun 389 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

İtiraz, tarh edilen verginin ihtilaflı kısmının tahsilini durdurur. Ancak, ihtirazi 
kayıtla verilen beyannameler üzerine hesaplanan vergilere yapılan itirazlar verginin 
tahsilini durdurmaz. 

M A D D E 95. — Aynı Kanunun 392 nci maddesinin 3 ncü bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

3. Her türlü vergi, resim ve harçlarda 2 500 lirayı aşmayan tarhlara yapılan 
itirazlar (verilen karar neticesinde vergi, resim ve harçların asılları bu haddi aşma
mış, olması şartıyle); 

M A D D E 96. — Aynı Kanunun 406 nci maddesinin İkinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususlar hariç olmak üzere miktarı altmış bin lirayı 
(il özel idare vergilerinde on bin lirayı) aşmayan matrahlar üzerinden tarh olunan 
vergi, resim ve harçlar ile on bin lirayı aşmayan belediye gelirleri hakkında Temyiz 
Komisyonunca verilen kararlar kesin olup, aleyhine Danıştayda temyiz davası açıla
maz. 

M A D D E 97. — Vergi Usul Kanununa geçici 11 nci maddeyi takiben aşağı
daki sekiz ek geçici madde eklenmiştir. 

Ceza Bükümlerinde Uygulama : 

E K GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş 
fiiller hakkında, bu fiillerin işlendiği tarihte 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yü
rürlükte bulunan vergi cezalarına ait hükümleri uygulanır. 

Ceza Kesmede Zamanaşımı: 

E K GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere 
ait vergi cezaları hakkında ilgili dönemde yürürlükte bulunan ceza kesmede zaman
aşımı hükümleri uygulanır. 

E K GEÇİCİ M A D D E 3. — Vergi kanunlarına göre ticari, zirai ve mesleki 
faaliyetleri dolayısıyla İlgili vergi dairelerine mükellefiyet kayıtlarını yaptırmaları 
gerektiği halde, 31/3/1981 tarihine kadar bu mükellefiyetlerini tescil ettirmemiş bulu
nanlar hakkında, Vergi Usul Kanununda öngörülmüş olan diğer ceza hükümleri ile 
birlikte aynı Kanunun 360 nci maddesi hükmü de uygulanır. 

E K GEÇİCİ M A D D E 4. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 221 nci madde
sinde yer alan defter tasdik süreleri, 1981 takvim yılında tutulacak defterler için bir 
ay uzatılmıştır. 

E K GEÇİCİ M A D D E 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 nci madde
sinde yapılan değişiklik nedeniyle, 1981 yılında götürü matrahlara İlişkin olarak ya
pılacak takdirler için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 nci maddesinin 2 numaralı 
bendinde yazılı olan süre 1981 yılı Mart ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 

E K GEÇİCİ M A D D E 6. — 2343 sayılı Kanunla 1/3/1981 tarihinden itibaren 
210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamına alınan faturalarla ilgili yeni düzenle
melere geçilinceye kadar, gerçek veya tüzelkişiler, ellerinde bulundurdukları fatura-
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larını kullanabilirler. Ancak bu faturaların değerli kâğıt bedellerinin makbuz karşılığı 
tahsili suretiyle defterdarlıklarca tasdiki şarttır. 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — 103 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 117 
nci maddesine ilişkin olarak 1981 yılında yapılacak tespitler için aynı maddenin son 
fıkrasında yazılı süreyi iki aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — 1980 vergilendirme dönemindeki iş hacmi itibariyle 
1981 yılında tüccarların defter tutma bakımından girecekleri sınıfların tayininde, bu 
Kanunun 26 ncı maddesiyle değiştirilen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci mad
desindeki hadler esas alınır. 

MADDE 98. — Aynı Kanunun sonuna ekli bulunan «Usulsüzlük Cezalarına 
Alt Cetvel» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel 

Birinci derece İkinci derece 
usulsüzlükler usulsüzlükler 

Mükellef Grupları için (Ura) için (Lira) 

İhtar 
1. Bu cetvelde mükellef grubu : Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, Gider, 

İstihlak, İşletme, Dış Seyahat Harcamaları ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergilerine 
ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur. 

2. Emlâk Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve intikal Vergisi, Taşıt 
Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler ile Damga Vergisinin, beyan
name verilmek suretiyle ödeneceği hallerde beyannamenin süresinde verilmemesine 
ilişkin usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun 3 ncü sırasına göre ce
zalandırılır. 

3. Emlâk Vergisine ait usulsüzlükler, bu cetvelin mükellef grupları sütununun 
4 ncü sırasına göre cezalandırılır. 

4. Kamu idare ve müesseseleri ile dernek ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler 
(Bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler hariç) bu cetvelin mükellef grupları 
sütununun 3 ncü sırasına göre cezalandırılır. 

5. Yukardakiler dışında kalan diğer vergi, resim ve harçlara ait usulsüzlükler 
"bu cetvelin mükellef grupları sütununun 4 ncü sırasına göre cezalandırılır. 

Yürürlük : 
MADDE 99. — Bu Kanunla değiştirilen aynı Kanunun 247 nci maddesinin 3 ncü 

bendi ile 255 nci maddesine ilişkin hükümler 1/1/1982 tarihinde, diğer hükümleri 
1/1/1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 100. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

31/12/1980 
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1. Sermaye şirketleri 6 000 3 500 
•2. Sermaye şirketleri dışında kalan I nci sınıf tüccar 

ve serbest meslek erbabı 4 000 2000 
3. II nci sınıf tüccarlar 2 000 ıooo 
4. Yukardakiler dışında kalıp beyanname usulüyle 

gelir vergisine tabi olanlar 1000 500 
5. Götürü usulde gelir vergisine tabi olanlar 500 250 

Gelir Vergisinden muaf esnaf 250 125 
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492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Kanım 

Kanun No. 2366 Kabul Tarihi : 30/12/1980 

M A D D E 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununun İstisna ve Muaflıklarla i lgi l i 
13 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Ayda 5 000 lirayı geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, «Birden fazla 
kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen 
miktar müstakil olarak nazara alınır.» 

M A D D E 2. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 2345 sayılı Kanunun 2 nci mad
desiyle değişik Noter Harçlarına İlişkin 2 sayılı tarifesinin 1/1 bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

1/1. — Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâ
ğıtlardan beher imza için (Binde 0,50) 

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 500 liradan az 
250 000 liradan çok olamaz. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümleri 1/1/1981 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
31/12/1980 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun 

Kanun No. 2367 Kabul Tarihi : 30/12/1980 
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M A D D E 1. — 2344 sayılı Kanunla Değişik 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
nun (1) sayılı Tablonun III — Ticari İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar Bölümünün 
l / a , 2/a bentleri İle aynı tablonun IV — Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar Bölümünün 
l / a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler 

(Çekler hariç) (Binde 5) 
2. Ticari belgeler : 
a) Faturalar, müstahsil makbuzlarıyla gider pusulalarının fa

tura yerine geçen nüshaları: 
1. 10 000 liradan - 100 000 liraya kadar olanlar (100 000 dahil) 30 T L . 
2. 500 000 liraya kadar olanlar (500 000 dahil) 50 T L . 
3. 500 000 liradan yukarı olanlar 100 T L . 
1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve 

mühürleri ihtiva eden kâğıtlar dahil) : 
a) 501 liradan 1000 liraya kadar parayı ihtiva edenler 

(1 000 dahil) ve ilgililer tarafından alınan paralar için icra dairelerine 
verilen makbuzlar. 10 TL. 
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M A D D E 2. — Aynı Kanunun (1) sayılı Tablo, IV — Makbuzlar ve Diğer Kâ 
ğıtlar Bölümüne aşağıdaki (5) numaralı bent ilave edilmiştir. 

5, Dilekçeler (toplu dilekçelerde beher imza için) 5 TL. 

M A D D E 3. — 488 sayılı Damga- Vergisi Kanununa (2) sayılı Tablonun 
I V — Ticari ve Medeni işlerle i lgi l i Kâğıtlar Bölümünün 6 ncı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

6. 10 000 lira ve daha aşağı parayı ihtiva eden fatura, fatura yerine geçen 
müstahsil makbuzu ve gider pusulası ile 500 lira ve daha aşağı parayı ihtiva eden 
her türlü makbuzlar, ibra senetleri, serbest meslek makbuzu nüshaları, havale mek
tupları, posta ve telgraf havalenameleri ve borç senetleri. 

M A D D E 4. — Bu Kanunun 1 nci maddesi ile (1) sayılı Tablonun III — Ticari 
işlemlerde Kullanılan Kâğıtlar Bölümünün l / a bendinde yapılan değişiklik, 28/11/1980 
tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 5. —• Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

31/12/1980 

Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair K a n u n 

Kanun No. 2368 Kabul Tarihi : 31/12/1980 

M A D D E 1. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sa
yılı Kanun kapsamına giren personele 1/1/1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve 1765 
sayılı kanunlara göre hak edilen aylık, yakacak yardımı, iş riski, iş güçlüğü, temi
nindeki güçlük zammı ve mahrumiyet yeri ödeneği ödenir. 

Şu kadar k i ; bu personelin Aralık 1980 tarihinde almakta oldukları aylık ve 
diğer ödemeler ile 2162 sayılı Kanun gereğince (Nöbet ve acil vaka tazminatları ha
riç) aldıkları tazminatların net toplamı, yukarıdaki fıkra gereğince ele geçecek 
miktardan fazla olduğu takdirde aradaki fark kendilerine tazminat olarak ödenir. 

Birinci fıkradaki personelin kanunlarla sağlanan diğer hakları saklıdır. 

Bu personelden askerlik veya kurumun müsaadesine bağlı diğer sebeplerle 
görevinden ayrılmış ve ayrılacak olanların, ihtiyaca binaen yeniden göreve dönme
leri halinde, yukarıdaki hükümlerden doğan haklan saklı kalır. 

Bu Kanun kapsamındaki personelin, İş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük 
zamları yeniden Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

M A D D E 2. — Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni 
çalışma süresi 45 saattir. Ancak bu kanunun 4 ncü maddesinde tanınmış olan hak
tan yararlananlar için bu süre 40 saattir. Günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı 
kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir. 

M A D D E 3. — Birinci maddede belirtilen tazminat hakkından yararlanan per
sonel resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak 
mesleki görev alamazlar, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez
ler; çalıştıkları kurumlardan bu kanunda veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin 3 ncü fık
rasında «Fıkra hükümlerine uymak koşuluyla» belirtilen ödemeler dışında mesleki 
ek gelir sağlayamazlar. 

Yasama Bölümü Sayfa : 23 
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M A D D E 4. — Birinci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına 
göre meslek ve sanatlarını serbest olarak İcra etme bak ve yetkisine sahip olanlar, 
istedikleri takdirde, birinci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak 
şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez. 

M A D D E 5. — 29/6/1078 gün ve 2162 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uya
rınca 200 ek gösterge üzerinden T. C. Emekli Sandığına emekli keseneği kesilmiş 
bulunanlarla, bu ek gösterge üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olan
ların bu hakları saklıdır. 

M A D D E 6. — 29/6/1978 gün ve 2162 sayılı Kanun ile, 5/1/1961 tarih ve' 224 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 7. — Bu Kanun 31 Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

31/12/1980 
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YÜRÜTME V E IDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayıs ı : 8/2038 

29/5/1980 tarihli ve 8/911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu
lan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara Ek İlişik Kararın 
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 19/11/1980 tarihli ve 80631 sayılı yazısı 
üzerine, 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine göre, 
Bakanlar Kurulunca 1/12/1980 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 

Başbakan 

Z. BAYKARA T. ÖZAL Prof. Dr. 1. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ C. MENTE$ Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

t. TÜRKMEN K. ERDEM H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

K. CANTÜRK Prof. Dr. N. AYANOĞLU R. BATURALP N. ÖZGÜR 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER Ş. KOCATOPÇU S. BİNGÖL 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

1. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

Turizm ve Tanıtma Bakanı fmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE C. BABAN 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 

Garantisiz Ticarî Borçların Tasfiyesi Halikında 
8/911 Sayılı Karara Ek Karar 

Madde 1 — 8/911 sayılı Karar'ın 7 nci maddesindeki şartlara göre alternatif 
değiştirerek işlem yapılmasını talep edenler, Türk Liralarım Karar ' ın 3 /A maddesinin 
6 No. lu bendindeki işlemler içinde kullanabilirler. 

Madde 2 — T. C Merkez Bankasına Türk Liraları transfer için intikal etmiş 
ve kur garantisine haiz işlemlerde, başlangıçta Türk Lirası ile ödeme alternatifini 
seçenler ile sonradan alternatif değiştirerek Türk Lirası 'ile ödemeyi kabul edenler
den, lehlerine yatırılan Türk Liralarım 8/911 sayılı Karar"ın 3 /A maddesinin 2, 3 
ve 5. bendleri ile 4. maddenin (a) bendine göre kullanmak isteyenlere, 1 A B D Do
ları karşılığı olan cari kurun % 15 eksiği, 4. maddenin (b) bendine göre kullanmak 
isteyenlere ise 1 A B D Doları karşılığı olan cari kurun % 10 eksiği uygulanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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Uygulanacak Cari Kur'un tesbitinde 8/911 sayılı Kararın 3/A maddesinin 2 
ve 3 No. lu bendlerindeki işlemler için Başbakanlık Yabancı Sermaye Dairesinden 
alman müsaadede belirtilen ödeme tarihleri, 5 No. lu bendindeki işlemler için ise fa
son mamullerin fiili ihraç tarihleri esas alınır. 

Madde 3 — 8/911 sayılı Kararın 3/A maddesinin 5 No. lu bendindeki fason 
işlemlerle ilgili Türk Lirası ödemeleri ilgililerine bir defa da yapılır. Aynı Kararın 
3 /A maddesinin 2 ve 3 No. lu bendlerindeki, işlemlerle ilgili TL . ödemeleri Başba-
kanlık Yabancı Sermaye Dairesinden alınan müsaadede belirtilen tarihlerde yapılır. 

Madde 4 — Bu Kararı Maliye Bakam yürütür. 

Madde 5 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Karar Sayısı : 8/2123 

1980 ürünü tütün piyasalarında alınacak destekleme tütünlerinin ambarlanması 
ile ilgili olarak herhangi bir darboğaza girmemek ve alımları aksatmamak için, ge
rek idare malı ve gerekse kiralanacak arsalar üzerinde geçici tütün depolan inşa 
ettirilmesine, 1980 yılı destekleme hizmetlerinde verilecek yetkiye mahsuben 
2.000.000.000 (İkimilyar) lira harcamaya Tekel Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılın
ması; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 16/12/1980 tarihli ve 16 -1 - 7138 sayılı yazısı 
üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerine göre. 
Bakanlar Kurulunca 22/12/1980 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 

Başbakan 

Z. BAYKARA T. ÖZAL Prof Dr 1 ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd Devlet Bak - Başbakan Yrd Devlet Bakanı Davlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ C. MENTEŞ Ü H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

1. TÜRKMEN K. ERDEM H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

K. CANTÖRK Prof Dr. N. AYANOĞLU R. BATURALP N. ÖZGÜR 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr S. ÖZBEK Prof. Dr T. ESENER Ş. KOCATOPÇU S. BİNGÖL 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

1. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M. R GÜNEY V. ÖZGÜL 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve iskân Bakanı Koy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE C. BABAN 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 



Yönetmelik 
Dışişleri Bakanlığından : 

Dışişleri Bakanlığında Görevli Memurlara A i t Gizli Tezkiye Varakalarının Kimler Tarafıoctejı ve Nasıl Doldurulacağı Hak
kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Madde 1 — 12 Kasım 1979 tarihli ve 16807 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan «Dışişleri Bakanlığın
da görevli memurlara ait gizli tezkiye varakalarının kimler tarafından ve nasıl doldurulacağı hakkında Yönetmelikle ek Birinci, 
İkinci, üçüncü Sicil Amirleri Çizelgesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu Yönetmeliği Dışişleri Bakanı yürütür. 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 30 Kasım 1980 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL RAPORU V E R M E Y E YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİNE E K BİRİNCİ, İKİNCİ, 

ÜÇÜNCÜ SİCİL AMİRLERİ ÇİZELGESİ 
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Sınıfı Memurun Görev Unvanı Derecesi . Birinci Sicil Amiri İkinci Sicil Amir i Üçüncü Sicil Amiri 

G. 1. H . Genel Sekreter 1 Bakan 
Bakan özel Müşaviri 1 Bakan — — 
Bakanlık özel Müşavirli
ğinde Görevli Memurlar 3- 11 özel Müşavir Bakan — 

Bakan özel Kalem Müdürü 3 Bakan •— — 
Genel Sekreter Yardımcısı 1 Genel Sekreter Bakan — 

» Denetleme Kurulu Başkanı 1 Genel Sekreter Bakan — 
» Başhukuk Müşaviri 1 Genel Sekreter Bakan — 

» Dışişleri Akademisi Başk. 1 Genel Sekreter Bakan — 
» Yüksek Müşavir 1 Genel Sekreter Bakan — 

Genel Müdür V 1 Genel Sekreter Yardımcısı 
(Yoksa Genel Sekreter) 

Genel Sekreter (Birinci Sicil 
Amiri Genel Sekreter ise Ba
kan) 

Bakan 

Bakanlık Müşaviri 1 Genel Sekreter Bakan — 
» Genel Müdürlükte Görevli 

Bakanlık Müşaviri 1 Genel Müdür Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter 
» Genel Sekreter Müşaviri 

ve özel Kalem Müdürü 2- 4 Genel Sekreter Bakan — 
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Smıfı Memurun Görev Unvanı Derecesi Birinci SlcU Amir i İkinci SlcU Amiri üçüncü Sicil Amir i 

G. 1. H . Genel Sekreterlik Refaka
tindeki Memurlar 1- 4 Genel Sekreter Bakan — 

» Gn. Sek. Yardımcısı Ref. 
Memurlar, doğruca Gn. 
Sek. Yard. bağlı Büro Ba l 
kanları ve Mes. Memurları 1- 9 Genel Sekreter Yard. Genel Sekreter Bakan 
Gn. Sek. Yardımcısı özel 
Kâtip, Kâtibesi 4 - 13 Genel Sekreter Yard. Genel Sekreter .. — 

» Daire Başkanı 1- 3 Genel Müdür Genel Sekreter Yard. Genel Sekreter (Bakan) Daire Başkanı 
(Yoksa Genel Sekreter) 

» Daire Başkan Yardımcısı 2 - 3 Daire Başkanı Genel Müdür Genel Sekreter Yard. veya Daire Başkan Yardımcısı 
Genel Sekreter 

Genel MUd. BaşmUşavirl 2 Genel Müdür Genel Sekreter Yard. Genel Sekr. veya Bakan Genel MUd. BaşmUşavirl 
(Yoksa Genel Sekreter) 

Büro Başkanları ve Me
murları İle doğruca Genel • 

Müd. bağlı Mesl. Memurları 1- 9 Genel Müdür Genel Sekreter Yard. Genel Sekreter 
Genel Müdür özel Kâtip, 4- 13 Genel Müdür Genel Sekreter Yard. Genel Sekreter veya Bakan 
Kâtibesi (Yoksa Genel Sekreter) 
Daire Başkanlıklarında gö
revli 4 ve daha aşağı de
receli Meslek Memurları 4- 9 Daire Başkanı Genel Müdür Genel Sekreter Yard. 

» Denetleme Kurulu üyeleri 
ve DEKU'da görevli Ba
kanlık Muş. 1 Denetleme Kurulu Başkanı Genel Sekreter Bakan 

» Denetleme Kur. Memurları 2 - 9 En Kıdemli Denetleme KuDenetleme Kurulu Başkanı Genel Sekreter 
rulu üyesi 

Başhukuk Müş. Yardımcısı 1 Başhukuk Müşaviri Genel Sekreter Yard. Genel Sekreter 
Hukuk Müşavirleri ve 

Yardımcıları 2 - 9 Başhukuk Müşavir Yan}. Başhukuk Müşaviri Gençl Sekreter Yard. 
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©. t a Hukuk Müşavirliğinde gö 4 -13 Başhukuk Müşavir Yard. Başhukuk Müşaviri Genel Sekreter Yard. 
revli diğer memurlar Yoksa en kıdemli Hukuk 

Müşaviri 

» Dışişleri Akademisi Baş
kan Yardımcısı 1 - 4 Dışişleri Akademisi Bask. Genel Sekreter Bakan 
Dışişleri Akademisinde gö 1 - 9 Dışişleri Akademisi Baş Başkan Genel Sekreter 
revli Meslek Memurları kan Yardımcısı 

G. î. H. Dışişleri Akademisinde gö 1 -13 Dışişleri Akademisi Baş- Başkan Genel Sekreter 
ve revli diğer memurlar kan Yardımcısı 

T. H. S. 
» Teknik Müşavirler, Uz * 

man Müşavirler ve diğer 
teknik personel 1 -15 Daire Başkam Genel Müdür Genel Sekreter Yard. 

G. 1. H. Daire Başkanlıklarında ça
lışan İdari Memurlar, Söz
leşmeli Personel ve Geçici 
Personel, Dosya - Evrak 1 -15 Daire Başkan Yard. (Yok Birinci Sicil Amirine Göre İkinci Sicil Amirine göre Ge
ve Daktilo Memurları ve sa Daire Başkanı) Daire Baş. veya Gen. Müdür nel Müdür veya Genel Sek
Mütercim Sekreterler reter Yard. 

G. î. H. 
ve özel Kalemlerde çalışan 

Y. H. S. Memurlar 4 -13 özel Kalem Müdürü Bakan ya da Genel Sekreter — 

G. t H. Sivil Savunma Sekreteri 1 Genel Sekreter veya tevkil 
ettiği takdirde Gn. Sek. 
İdari işler Yard. Genel Sekreter veya Bakan 

G. î. H. 2 -15 Sivil Savunma Sekreteri Genel Sekreter veya tevkil Genel Sekreter veya Bakan 
ve Sivil Savunma Sekreterli ettiği takdirde Gn. Sek. İda

Y. H. S. ğinde çalışan Memurlar ri İşler Yard. 

S.H.S, Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 - 6 Daire Başkanı Genel Müdür Genel Sekreter Yard, 
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Y . H. S. Odacı 7-15 Daire Müdürü Bütçe ve idare Dairesi Başk. idari işler Genel Müdürü 
T. H . S. Matbaacılar Bütçe ve İdare Dairesi İdari İşler Genel Müdürü Genel Sekreter Yard. 

Başkanı 
G. t H . Diplomasi Temsilcilikleri 

Şefi, Büyükelçi, Elçi, Dai
mi Temsilcilik Şefi Büyük
elçi, Elçi. 1 Genel Sekreter Bakan — • 

Başkonsolosluk ya da 1- 4; Başkonsolosluğun bağlı ol Genel Sekreter veya tevkil Genel Sekr. (veya Bakan) 
Konsolosluk Şefi Meslek duğu Büyükelçi ettiği takdirde Gn. Sek. İdari 
Memuru işler Yard. 

Sicil döneminde kesintisiz 1- 9 Genel Sekreter veya tevkil Gen. Sekreter (veya Bakan) Bakan 
Maslahat güzarlık yapan ettiği takdirde Gn. Sek. 
Meslek Memuru İdari işler Yard. 

G. t. H . Büyükelçilik ya da Daimi 
ve Temsilcilikte görevli Dai

T. H. S. mi Temsilci Yardımcısı, 
Ortaelçi, Elçi - Müsteşar 
ve Büyükelçilik Birinci 1- 5 Diploması ya da Daimi Genel Sekreter veya tevkil Genel Sekr. (veya Bakan) 
Müsteşarı, Müsteşar dere Temsilcilik Şefi ya da ettiği takdirde Gn. Sek. İdari 
cesinde Memurlar Maslahatgüzar işler Yard. 

» Teknik ve Uzman Müş. 1er 1- 4 Diploması ya da Daimi Genel Sekreter veya tevkil Genel Sekr. (veya Bakan) 
Temsilcilik Şefi ya da ettiği takdirde Gn. Sek. İdari 
Maslahatgüzar işler Yard. 

> Büyükelçilik ya da Daimi 5- 9 Elçi - Müsteşar, Daimi Diplomasi ya da Daimi Tem Genel Sekreter veya tevkil 
Temsilcilikte görevli diğer Temsilci Yard., Büyükelçi silcilik Şefi ya da Maslahat ettiği takdirde Gn. Sek. idari: 
Meslek Memurları; Teknik lik Birinci Müsteşarı veya güzar ı l . Sicil Amiri Misyon işler Yard. (ya da Bakan) 
ve Uzman Müşavirler en kıdemli Müsteşar (yok Şefi olduğunda, Genel Sek

sa Misyon Şefi) reter veya tevkil ettiği tak
dirde Gn. Sek. idari işler 
Yardımcısı 
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G. 1. H . Büyükelçilik ya da Daimi 1- 13 Misyon Şefinden sonraki Misyon Şefi veya Maslahat Genel Sekreter veya tevkil 
ve Temsilcilikte görevli İdari en kıdemli Meslek Memuru güzar ettiği takdirde Gn. Sek. İdari 

T. H . S.. Memurlar İşler Yard. 

G. ±. H . Büyükelçilik ya da Daimi 1 - 15 Misyon Şefinden sonra kı Misyon Şefinden sonra gelen Diplomasi ya da Daimi Tem
ve Temsilcilikte görevli diğer dem sırası itibariyle ikin Meslek Memuru (veya Mis silcilik Şefi ya da Maslahat

ci gelen Meslek Memuru, yon Şefi) güzar (İkinci Sicil Amir i 

T. H. S. Memurlar Maiyette tek Meslek Me Misyon Şefi olduğu takdirde 
murlu Misyonlardaki Mes Gn. Sek. İdari İşler Yardım
lek Memuru cısı) 

G. 1. H . Başkonsoloslukta ya da 1- 9 Birim başındaki Başkon Başkonsolosluğun, Konsolos Genel Sekreter veya tevkil 
Müstakil Konsoloslukta ya solos ya da Konsolos luğun veya Konsolosluk ettiği takdirde Gn. Sek. İdari 
da Konsolosluk Ajanlığın Ajanlığının bağlı olduğu İşler Yard. 
da görevli Meslek Memuru Büyükelçi 

G. 1. H . Başkonsoloslukta veya 1- 15 Başkonsolosluk, Konsolos Birim başı, Temsilcilikte bi Genel Sekreter veya tevkil 
T. H. S. müstakil Konsoloslukta ya luk veya Ajanlık Birimi rim hasından başka memur ettiği takdirde Gn. Sek. İdari 

ve da Ajanlıkta görevli İdari başındaki memurlardan yoksa Diplomasi Temsilciliği İşler Yardımcısı 
Y. H. S. Memurlar ve diğer Me sonra gelen Meslek Memu Şefi 

murlar ru (Yoksa birim başı) 

G. 1. H . Uluslararası Kuruluşlarda -1 - 9 Anılan Kuruluş nezdinde Genel Sekreter veya tevkil Genel Sekreter ya da Bakan 
görevli izinli memurlar Daimi Temsilcilik Şefi, ettiği takdirde Gn. Sek. İdari 

Yoksa : o ülkede görevli İşler Yard. 
Diplomasi Temsilciliği Şefi. 

Lisans üstü öğrenim için 1- 9 Bulunduğu ülkedeki Dip Genel Sekreter veya tevkil — 
maaşsız izin verilen me lomasi Temsilcilik Şefi ettiği takdirde Gn. Sek. İdari 
murlar İşler Yard, 

Y
ürütm

e 
ve 

İdare 
Bölüm

ü 
Sayfa : 7 



Sayfa: 32 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 1980 — Sayı: 17207 

Sirküler 
T i c a r e t B a k a n l ı ğ ı n d a n ; 

Dışticaret işlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar 80/24 E K 

14/12/1980 tarih ve 17190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dışticaret İşle
rine Dair Anlaşmalar 80/24 sayılı Sirkülere aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir. 

«c) Tapılan dağıtımda yukarıda belirtilen miktarların tamamının kullanıl
maması halinde, talepler için sanayici ve ithalatçı ayırımı yapılmadan Bakanlığa 
müracaat tarihi esas alınarak tahsis verilecektir. 

D Ü Z E L T M E 
30/12/1980 tarih ve 17208 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dışticaret 

işlerine Dair Anlaşmalar 80/35 sayılı Sirküler'de yer alan Arnavutluk Sosya
list Halk Cumhuriyeti'ne İhraç Edilecek Türk Mallarım gösterir «B-1981» 
Listesine 41 sıra numarasında aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Sıra No, Madde İsmi Değeri (1000 A B D $) 

41 Muhtelif 1.000,— 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 



31 Aralık 1980                                            RESMİ GAZETE                                    Sayı:17207 mükerrer 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                               İÇİNDEKİLER 

 
 

Yasama Bölümü                                    Sayfa  

 

Kanunlar 
 

 2365 Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun    1 

 

2366 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun     22 

 

2367 Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun    22 

 

2368 Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun    23 

 

Yürütme ve İdare Bölümü 

 
Bakanlar Kurulu Kararları 

 

8/2088 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar      25 

 

8/2123 1980 Ürünü Tütün Piyasalarında Alınacak Destekleme Tütünlerinin Ambarlanması 

            ile İlgili Karar           26 

 

Yönetmelik 
 

Dışişleri Bakanlığında Görevli Memurlara Ait Gizli Tezkiye Varakalarının Kimler Tarafından  

ve Nasıl Doldurulacağı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 

 

Sirküler 

 
Dışticaret İşlerine Dair Sirküler       32 

 

        

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzeltme 

 

Anlaşmalar (80/24) 

Dışticaret İşlerine Dair Anlaşmalar 80/35 ile İlgili 




